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FO - Ov~i Ostrovi
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GA - Gabon
GB - Velika Britanija
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GE - Gruzija
GH - Gana
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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
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HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
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IR - Iran
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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

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski 		
Emirati
AF - Avganistan
AG - Antika i Barduba
AI - Antigua
AL - Albanija
AM - Ermenija
AN - Holandski Antili
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Avstrija
AU - Avstralija
AW - Aruba
AZ - Azejberxan
BA - Bosna i Hercegovina
BB - Barbados
BD - Banglade{
BE - Belgija
BF - Gorna Volta
BG - Bugarija
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermudi
BN - Brunej Daresalam
BO - Bolivija
BR - Brazil
BS - Bahami
BT - Butan
BV - Ostrovot na Buve
BW - Bocvana
BY - Belorusija
CF -Centralnoafrikanska
Republika
CG - Kongo
CH - [vajcarija
CI - Bregot na slonovata
koska
CK - Ostrovi na Kuk
CL - ^ile
CM - Kamerun
CN - Kina
CO - Kolumbija
CR - Kostarika
CU - Kuba
CV - Kape Verde
CY - Kipar
CZ - ^e{ka
DE - Germanija
DJ - Xibuti
DK - Danska
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DO - Dominikanska 		
Republika
DZ - Al`ir
EC - Ekvador

LB - Liban
LC - Sveta Lucija
LI - Lihten{tajn
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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
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NI - Nikaragva
NL - Holandija
NO - Norve{ka
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NR - Neru
NZ - Nov Zeland
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Nova Gvinea
PH - Filipini
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PL - Polska
PR - Portoriko
PT - Portugalija
PY - Paragvaj
QA - Katar
RO - Romanija
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RU - Ruska Federacija
RW - Ruanda
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SE
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SI
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VG - Britanski Devstveni 		
Ostrovi
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ZA - Ju`noafri~ka Repubika
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ZR - Zair
ZW - Zimbabve
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- Evropsko patentno biro (EPO)
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sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC
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I SLU@BENI OBJAVI
OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO RE[ENIE
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Soglasno ~lenot 224 od Zakonot za indu–
striskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija” br.47/02 42/03 09/04)
re{enieto za priznavawe na pravoto na indutriska
sopstvenost }e se oglasi za ni{tovno ako se utvrdi
deka ne postoele uslovi predvideni so Zakonot za
industriskata sopstvenost za priznavawe na toa
pravo.
Predlog za oglasuvawe za ni{tovno re{enie za
priznavawe na pravoto od industriska sopstvenost
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata
sopstvenost mo`e da podnese zainteresirano
lice javniot obvinitel ili Zavodot po slu`bena
dol`nost.
Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno
re{enie za priznavawe na pravata od industriska
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na
traeweto na za{titata.

Patenti

1

2
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 52 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i
apstraktot so nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite.
Vo soglasnost so ~lenot 58 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
47/02 42/03 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva
prvoto patentno barawe.
Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.
Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.
(11)
(13)

(61)
(62)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)

Registarski broj na dokumentot
Vid na dokumentot:
A-patent A1-patent so dokaz
A2-dopolnitelen patent
T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent
T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa
Broj na prijavata				
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj
Data na objavuvawe
Objava na prvi~nite patentni barawa
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)			
Naziv na pronajdokot
Citirani dokumenti
Apstrakt ili patentno barawe
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata
godina ex- YU broj na patentot)
Broj na osnovnata prijava
Broj na prvobitnata prijava
Pronajduva~ (i)
Nositel na pravoto na patentot
Zastapnik
Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe dr`ava broj na PCT prijavata)
Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto objaven broj - WO)
Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto dr`ava broj na ER prijavata)

(97)

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

(21)
(22)
(23)
(30)
(45)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(60)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51) B 42D 15/02
(11)
903432
		
(13)
А
(21) 2008/82
(22) 18/03/2008
		
(45) 31/12/2010
(30) П-20080082 18/03/2008 MK
(73) Бато енд Дивајн Графикс центар
ул.Првомајска бб 1000 Скопје, MK
(72) Росоманов, Зоран
(54) ВИЗИТ КАРТА
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3

(57) Визит картата, е со правоаголна форма,
составена од два дела надворешен и
внатрешен дел. На нацртот кој е претставен
производот може да се забележи неговата
функционалност. Со овој начин на
поврзување, може да се изработуваат
визит карти, разни промотивни и рекламни
материјали. На внатрешниот дел има засек
кој освен улога на поврзување има улога и на
регулирање на должината на извлекување
на внатрешниот дел.

903432

4
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(51) A 21D 8/00
(11)
903443
		
(13)
А
(21) 2009/47
(22) 10/02/2009
		
(45) 31/12/2010
(30) П-20090047 10/02/2009 MK
(73) Стојкоски Владимир
ул.”Владимир Комаров” згр.25, влез 4,
стан 3, 1000 Скопје, MK
(72) Георгиевски, Благоја and
Стојкоски Владимир
(54) ЕКОЛОШКИ САДОВИ ЗА ХРАНА
(57) Еколошките садови за храна се пронајдок
од областа на прехранбената индустрија,

903443

односно пакувањето на прехранбени
производи. Садовите во облик на чаша или
чинија се класифицирани како потрошен
материјал, односно за една употреба.
Карактеристично е тоа што се
направени потполно од органски супстанции
и се комплетно разградливи. Овој пронајдок
претставува замена за конвенционалната
амбалажа од пластични материјали, а
нивната биоразградливост придонесува кон
зачувувањето на животната средина, со што
го заслужуваат епитетот еколошки.

Patenti

Glasnik

(51) F 16J 9/00
(11)
903463
		
(13)
А
(21) 2009/138
(22) 05/05/2009
		
(45) 31/12/2010
(30) П20090138 05/05/2009 MK
(73) Смилески Мирко
Ул.Маршал Тито бр.3,
Македонски Брод, MK
(72) Смилески Мирко
(54) ПРЕКЛОПНА КОМПРЕСИОНА АлКА

Patenti
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5

(57) Моторите и апаратурите кои на своите
клипови ќе имаат монтирано преклопно
компресиони алки ќе добијат одличен
компресионен простор во цилиндерот
помеѓу клипот и алките, со што овие машини
и апаратури ќе добијат и подолг работен
век со подобра компресиона способност со
помала потрошувачка на гориво и масла за
нивно подмачкување.

903463

6
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(51) B 2700 00/00
(11)
903462
		
(13)
А
(21) 2009/283
(22) 10/09/2009
		
(45) 31/12/2010
(30) П20090283 10/09/2009 MK
(73) Коруноски Жарко
ул.”Благоја Стојкоски” бр.3,
7500 Прилеп, MK
(72) Коруноски Жарко
(54) ПОЛУАВТОМАТСКА МАШИНА ЗА РЕЖЕЊЕ
ТРУПЦИ ОД МЕКО, ТВРДО И ЗАМРЗНАТО
ДРВО
(57) Гореопишаната технологија има многу
предности во споредба со технологиите што
се инсталирани во дрвопреработувачките
капацитети на овие простори. Нејзината
мобилност овозможува таа да биде однесена
до местата каде има пресечено трупци и
овозможува истите да се планираат и режат
на лице место. Тоа заштедува многу работни
сати, потребни за товар и растовар на трупците
во камионите. Тоа исто така овозможува

903462

заштеда на средства за гореспоменатите
активности и заштеда на средства кои се
издвојуваат за превоз на истите до пиланите.
При режењето не е потребно изрежаните
елементи да се тргнуваат, т.е. може да се
реже целиот трупец, а потоа да се прекине
со работата и истите да се тргнат рачно
или со помош на вилушкар. Намалена е и
опасноста за повреда на работникот, бидејќи
истиот секогаш се наоѓа назад зад пилата.
Минималната дебелина на елементот кој
останува по последниот рез на трупецот
може да биде 5 см. Со користењето на
биметални пили кои одговараат на
гореопишаните тркала се отвора простор
за режење меко, тврдо и замрзнато дрво.
Тркалата имаат канал за клинести ремени
на кои потпира пилата при ротацијата, при
што се амотризираат ударите и вибрациите
на машината, а бескрајната лентовидна
пила се води помеѓу четири тркала, кои не
дозволуваат нејзино искривување.

Patenti
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
		

(51)

(51) osnoven

B42D15/02
A21D8/00

B42D15/02
A21D8/00

(11,13)

903432 A
903443 A

(51)

F16J9/00
B270000/00

(51) osnoven

F16J9/00
B270000/00

(11,13)

903463 A
903462 A

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73)
(51)

Бато енд Дивајн Графикс центар
B 42D 15/02
(11,13) 903432 A
Коруноски Жарко
B 2700 00/00		

Patenti

903462 A

(73)
(51)

Смилески Мирко
F 16J 9/00

(11,13)

Стојкоски Владимир
A 21D 8/00		

903463 A
903443 A

Pregledi

8
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(51) A 01K 47/00, 53/00
(11)
903444
		
(13)
Т1
(21) 2009/49
(22) 11/02/2009
		
(45) 31/12/2010
(30) 20050100057 09/02/2005 GR
(96) 08/02/2006 EP06710188.1
(97) 19/11/2008 EP1848267
(73) KATSAMPIS, Ioannis
13 Polygenous Str. / 21200 Argos, GR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) KATSAMPIS, Ioannis
(54) КОШНИЦА СО КАПАК
(57) 1. Кошница со капак кој има разделива
горна страна што кошница во внатрешноста
држи контејнери за сместување на течности
и хоризонтална површина со отвор и
отстранлива покривка преку истата, едната
страна од оваа површина се наклонува во
внтрешноста на контејнерите, има разделива
горна страна (10) која се отвора со помош
на поврзувачки механизам (1), назначена
со тоа, што, под горната покривка има
површина прикачена на страничните ѕидови
(2) од капакот кој има отвор (9) кој е покриен
со отстранлива покривка (48) и контејнери
(8) за сместување на течност, едната страна

903444

(26) од површината е наклонета спуштајќи
се во контејнерите и оставајќи процеп
(34) помеѓу нејзиниот крај и дното (30) на
контејнерот преку која празнина течностите
се пренесуваат во внатрешноста на телото
од капакот (99) до просторот (7), има пруги
(36) на ѕидовите од простор (7) за да им
помогне на пчелите лесно да се искачуваат,
бидејќи пчелите немаат непосреден контакт
со врвот на капакот, тие не го лепат истиот
со „прополис”, што овозможува да се има
непосреден пристап до течностите сместени
во контејнерите без притоа да се има било
каков контакт со пчелите, овозможува со
отворање на отстранливата покривка (48)
да се смести или да се земе било што од
внатрешноста, на врвот на капакот има
затварачи (11) кои отворени имаат можност
на нивната положба да бидат прилагодливи
на тој начин помагајќи пчелите да совладаат
секакви екстремни временски услови, кога
затварачите се затворени тие ги покриваат
дупките за довод на воздух (12), сите
горенаведени се спроведуваат без вадење
на капакот и без чадење на пчелите на
тој начин избегнувајќи го пренесувањето
на отровните супстанции од чадот во
производите од пчелите.
Има уште 2 патентни барања.

Patenti
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(11)
903471
(51) C 10J 3/50, 3/52, 3/74
		
(13)
Т1
(21) 2009/116
(22) 13/04/2009
		
(45) 31/12/2010
(30) 20000002495 21/12/2000 CH
(96) 18/12/2001 EP01988041.8
(97) 18/02/2009 EP1343858
(73) Nesi Plant S.A.
Via Cattori, 5 / 6902 Lugano, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SORACE, Vincenzo
(54) ПОСТАПКА
И
АПАРАТ
ЗА
ПРО–
ИЗВОДСТВО НА ВОДОРОД И ЈАГЛЕРОД
ДИОКСИД ОД ГАСИФИКАЦИЈАТА НА
СУРОВИНИ
(57) 1. Постапка за производство на чист
водород и јаглерод диоксид во реактор
преку гасификација на течни, калливи
или цврсти суровини, или произведени за
намената или од индустриски постапки во
кои истите не можат да се рециклираат,
или горива од отпади или биомаси, која
ги опфаќа чекорите на доставување,
гасификација без акумулирање честички во
реакторот, извлекување цврсти остатоци во
прашкаста или стакловидна форма, чистење
и компресија на добиен гас од синтеза,
одделување на чистите гасови, водород
и јаглерод диоксид содржани во гасот од
синтеза, која постапка е назначена со тоа
што
а) суровини се третираат во секцијата за
доставување на реакторот со набивање
на доставениот материјал да се отстрани
воздухот од истиот, потоа мелење на
набиениот материјал до контролирана
големина на честички за да се олесни
гасификацијата, и воведување на наведените
материјали во гасификационата олбаст на
реакторот при интертна атмосфера преку
CO2 поток без внесување надворешен
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воздух;
б) суровини во гасификационата област
на вертикално оринетиран моноцевчест
реактор кој се шири во дијаметар од врвот
кон дното, кој има надолен проток и на
произведената цврста фаза и на гасот од
синтезата, се подложуваат на гасификација
во редуктивна атмосфера, на работна
температура регулирана од променлив
термален профил, кој се добива преку серии
на парови од факели сместени по должината
на гасификационата област секој на 180° во
однос на другиот, која температура, според
физичко-хемиските
карактеристики
на
доставените суровини, е во опсег од минимум
од 350°C во горниот дел на гасификационата
област, и максимум од 1200°C во долниот
дел на истата област;
в) цврстите остатоци од гасификацијата
се собираат преку паѓање во област за
испуст сместена на дното од реакторот, која
дејствува или како финална оксидациона
комора со испуст во прашкаста форма,
или како оксидациона комора и топач со
претворање на супституент во стакло преку
ладење во вода;
г) гас од синтеза добиен преку постапка на
гасификација се праќа на чистење и третман
на одделување од повеќе етапи за да се
добие H2 и CO2 кои имаат чистота повисока
од 99%.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365,
31/55, 31/5517, 31/553,
38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14,
(21)
(30)

(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(54)

(57)

(11)
903433
(13)
Т1
(22) 27/04/2009
(45) 31/12/2010

498/04, 498/14
2009/130		
20040048815 24/02/2004 JP;
20040169190 07/06/2004 JP and
20040296390 08/10/2004 JP
24/02/2005 EP05710778.1
15/04/2009 EP1719773
Japan Tobacco, Inc.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku / Tokyo
105-8422, JP
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
OKA, Takahiro;
IKEGASHIRA, Kazutaka;
HIRASHIMA, Shintaro;
YAMANAKA, Hiroshi;
NOJI, Satoru;
NIWA, Yasushi;
MATSUMOTO, Yoko;
SATO, Toshihiro;
ANDO, Izuru and
NOMURA, Yukihiro
ЗАСИТЕНИ
ХЕТЕРОТЕТРАЦИКЛИЧНИ
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО ПОЛИМЕРА ЗА ЗА ИНХИБИТОРИ НА
HCV
1. Соединение претставено со следнава
формула (I) или негова фармацевтски
прифатлива сол:

назначено со тоа што

G3, G4 и G5 се секое независно јаглероден
атом или азотен атом, кога барем едно од
G3, G4 и G5 е јаглероден атом, наведениот
јаглероден атом е евентуално супституиран
со R3,
Qе
(1) -(CH2)b- или
(2) -(CH2)c-Q1-(CH2)d(каде што b е цел број од 1 до 4,
c и d се секое независно 0 или цел број од 1
до 4,
Q1 е
(1’) -O-,
(2’) -NH-,
(3’) -S-,
(4’) -OCO-,
(5’) -OCONH-,
(6’) -CO-,
(7’) -SO-,
(8’) -SO2-,
(9’) -NHCO-,
(10’) -NHSO2-,
(11’) -NHCOO-,
(12’) -COO-,
(13’) -CONH-,
(14’) -SO2NH-,
(15’) -NHCONH-,
(16’) -NHSO2NH-,
(17’) -CH=CH-,
(18’) -CH=N- или
(19’) -N=CH-) ,
прстен А е
(1) бензен,
(2) циклопентан или циклохексан,
(3) циклопентен или циклохексен или
(4) 5- или 6-член хетероцикл кој содржи 1 до
4 хетероатоми одбрани од кислороден атом,
азотен атом и сулфурен атом,
G6 е јаглероден атом или азотен атом,
испрекинатата линија во прстенот А
прикажува единечна врска или двојна врска,
R1 е
(1) карбоксил група,
(2) еквивалент на карбонска киселина,
(3) -CONR11R12
(каде што R11 и R12 се секое независно
(1’) водороден атом,

e C=C-N или N-C=C,
903433
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(2’) C1-6 алкил група евентуално супституирана
со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената
група Е,
(3’)
C2-6
алкенил
група
евентуално
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од наведената група Е,
(4’) C6-14 арил група евентуално супституирана
со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената
група Е,
(5’)
хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група Е,
(каде што наведената хетероциклична група
содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислороден атом, азотен атом и сулфурен
атом,
(6’) C3-10 циклоалкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група Е),
(4) -COOR103
(каде што R103 е група одбрана од наведената
група C или остаток од глукуронска киселина),
R2 може да супституира на супституирачка
положба на јаглероден атом или азотен атом
кој ја формира Q и е
(1) водороден атом,
(2) група одбрана од наведената група Е,
(3) C1-6 алкил група евентуално супституирана
со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената
група Е,
(4)
C2-6
алкенил
група
евентуално
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од наведената група Е,
(5)

(6)

(7)

(8)
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(каде што L1 и L2 се секое независно
(1’) врска,
(2’) C1-6 алкилен,
(3’) C2-6 алкенилен,
(4’) -(CH2)u1-O-(CH2)v1-,
(5’) -(CH2)u1-S-(CH2)v1-,
(6’) -(CH2)u1-NRL1-(CH2)v1-,
(7’) -(CH2)u1-CO-(CH2)v1-,
(8’) -(CH2)u1-CONRL2-(CH2)v1-,
(9’) -(CH2)u1-NRL2CO2-(CH2)v1-,
(10’) -(CH2)u1-NRL2CONRL3-(CH2)v1-,
(11’) -(CH2)u1-NRL2CO-(CH2)v1-,
(12’) -(CH2)u1-NRL2SO2-(CH2)v1-,
(13’) -(CH2)u1-SO2-(CH2)v1-,
(14’) -(CH2)u1-SO2NRL2-(CH2)v1- или
(15’) -(CH2)u1-N+RL2RL2’-(CH2)v1-,
(каде што u, v, u1 и v1 се секое независно 0
или цел број од 1 до 6,
RL1 е
(1’’) водороден атом,
(2’’) група одбрана од наведената група C,
(3’’) -CORL11,
(4’’) -CONRL11RL12,
(5’’) -COORL11 или
(6’’) -SO2RL13
(каде што RL11 и RL12 се секое независно
водороден атом или група одбрана од
следнава група C, и RL13 е група одбрана од
наведената група C),
RL2 и RL3 се секое независно,
(1’’) водороден атом,
(2’’) група одбрана од наведената група C,
(3’’) -CORL11, или
(4’’) -SO2RL13
(каде што RL11 и RL12 се како што е дефинирано
горе),
RL2’ е метил група,
L3 е
(1’) -CHRL14- или
(2’) -NRL14(каде што RL14 е група одбрана од наведената
група F), прстен D1 и прстен D2 се секое
независно
(1’) C6-14 арил група евентуално супституирана
903433
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со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената
група Е,
(2’) C3-10 циклоалкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група Е или
(3’)
хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група Е,
(каде што наведената хетероциклична група
содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислороден атом, азотен атом и сулфурен
атом)),
R3 е
(1) водороден атом,
(2) халоген атом,
(3) C1-6 алканоил група,
(4) карбоксил група,
(5) циано група,
(6) нитро група,
(7) C1-6 алкил група евентуално супституирана
со 1 до 3 супституенти одбрани од следнава
група А,
(8) -OR101
(каде што R101 е водороден атом или група
одбрана од следнава група C),
(9) -NR102R119
(каде што R102 и R119 се секое независно
водороден атом, C1-6 алканоил група или C1-6
алкилсулфонил група),
(10) -COOR103
(каде што R103 е група одбрана од наведената
група C или остаток од глукуронска киселина),
(11) -CONR104R105
(каде што R104 и R105 се секое независно
водороден атом, хидроксил група, циано
група, C1-6 алкокси група или C1-6 алкил
група евентуално супституирана со 1 до 3
супституенти одбрани од наведената група
А),
(12) -SO2R106
(каде што R106 е хидроксил група, амино
група, C1-6 алкил група или C1-6 алкиламино
група),
(13) -NHCOR107
(каде што R107 е амино група или C1-6
алкиламино група),
(14) -C(=NR108) NH2
(каде што R108 е водороден атом, C1-6 алкил
група евентуално супституирана со 1 до 3
супституенти одбрани од наведената група
А, хидроксил група или C1-6 алкокси група),
(15) -P(=O) (OR109)2

(каде што R109 е секое независно водороден
атом или група одбрана од наведената група
C),
(16) -P(O) (OR110)NR111R112
(каде што R110, R111 и R112 се секое независно
водороден атом или група одбрана од
наведената група C),
(17) -CONHCO-R113
(каде што R113 е група одбрана од наведената
група C),
(18) -CONHSO2-R114
(каде што R114 е група одбрана од наведената
група C),
(19) -SO2NHCO-R115
(каде што R115 е група одбрана од наведената
група C) или
(20) хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група B,
(каде што наведената хетероциклична група
содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислороден атом, азотен атом и сулфурен
атом),
R4 може да супституира на супституирачка
положба на јаглероден атом или азотен атом
кој ја формира Q и секое е независно
(1) халоген атом,
(2) C1-6 алкил група евентуално супституирана
со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената
група А,
(3) -OR116
(каде што R116 е водороден атом или група
одбрана од наведената група C),
(4) -NR117R118
(каде што R117 и R118 се секое независно
водороден атом, C1-6 алканоил група или
група одбрана од наведената група C),
(5) C6-14 арил група евентуално супституирана
со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената
група B или
(6) хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група B
(каде што наведената хетероциклична група
содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислороден атом, азотен атом и сулфурен
атом),
а е 0, 1 или 2,
R5 и R6 се секое независно
(1) водороден атом,
(2) халоген атом,
(3) C1-6 алкил група евентуално супституирана
Patenti
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со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената
група А,
(4) -OR120
(каде што R120 е водороден атом или група
одбрана од наведената група C) или
(5) -NR121R122
(каде што R121 и R122 се секое независно
водороден атом, C1-6 алканоил група или
група одбрана од наведената група C),
прстен Cy е
(1) C3-10 циклоалкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група B,
(2) C3-10 циклоалкенил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група B или
(3) хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група B
(каде што наведената хетероциклична група
содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислородн атом, азотен атом и сулфурен
атом),
Xe
(1) група одбрана од наведената група D,
(2)
C2-6алкенил
група
евентуално
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од наведената група А или
(3)

каде што прстен B е
(1’) C6-14 арил група,
(2’) C3-10 циклоалкил група или
(3’) хетероциклична група која содржи 1 до 4
хетероатоми одбрани од кислороден атом,
азотен атом и сулфурен атом, с
секое Z е независно
(1’) група одбрана од наведената група D,
(2’) C6-14 арил група евентуално супституирана
со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената
група D,
(3’) C3-10 циклоалкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група D,
(4’) C6-14 арил C1-6 алкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група D,
(5’) хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од наведената група D
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(каде што наведената хетероциклична група
содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислороден атом, азотен атом и сулфурен
атом) или
(6’)
хетероциклична
C1-6
алкил
група евентуално супституирана со 1 до 5
супституенти одбрани од наведената група
D
(каде што наведената хетероцикл C1-6 алкил
група е C1-6 алкил група супституирана
со„ хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од група D” како што е горе
дефинирано),
w е цел број од 1 до 3,
Ye
(а) C1-6 алкилен,
(б) C2-6 алкенилен или
(в) -Y1-(CH2)m-Y2-(CH2)n(каде што m и n се секое независно 0 или
цел број од 1 до 6,
Y1 и Y2 се секое независно
(1’) врска,
(2’) -O-,
(3’) -NRy1-,
(4’) -S-,
(5’) -CO-,
(6’) -SO-,
(7’) -SO2-,
(8’) -CO2-,
(9’) -OCO-,
(10’) -CONRy2-,
(11’) -NRy2CO-,
(12’) -SO2NRy2-,
(13’) -NRy2SO2-,
(14’) -NRy2CO2-,
(15’) -OCONRy2-,
(16’) -NRy2CONRy3-,
(17’) -CRy4Ry5- или
(18’) -CH=CH(каде што Ry1 е
(1’’) водороден атом,
(2’’) група одбрана од наведената група C,
(3’’) -COORy11,
(4’’) -COORy11Ry12,
(5’’) -CORy11 или
(6’’) -SO2Ry13
(каде што Ry11 и Ry12 се секое независно
903433
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водороден атом или група одбрана од
наведената група C, и Ry13 е група одбрана
од наведената група C),
Ry2 и Ry3 се секое независно
(1’’) водороден атом,
(2’’) група одбрана од наведената група C,
(3’’) -CORy11 или
(4’’) -SO2Ry13 (каде што Ry11 и Ry13 се како што
е дефинирано горе),
Ry4 и Ry5 се секое независно
(1’’) водороден атом,
(2’’) карбоксилна група,
(3’’) група одбрана од група F,
(4’’) -ORy14 или
(5’’) -NHRy15
(каде што Ry14 е група одбрана од наведената
група C, и Ry15 е водороден атом, C1-6 алкил
група, C1-6 алканоил група, или C6-14 арил C1-6
алкилоксикарбонил група)))
група А:
(1) халоген атом,
(2) C1-6 алкокси C1-6 алкокси група,
(3) -ORa1,
(4) -SRa1,
(5) -NRa1Ra2,
(6) -COORa1,
(7) -CONRa1Ra2,
(8) -SO3H,
(9) -SO2NRa1Ra2,
(10) -NHCORa1,
(11) -NHSO2Ra3, и
(12) -NHCO2Ra4,
(каде што Ra1 и Ra2 се секое водороден атом,
C1-6 алкил група, Ra3 е C1-6 алкил група и Ra4 е
C1-6 алкил група)
група B:
(1) халоген атом,
(2) циано група,
(3) нитро група,
(4) C1-6 алкил група,
(6) халогенирана C1-6 алкил група,
(7) -(CH2)r-ORb1,
(8) -(CH2)r-SRb1,
(9) -(CH2)r-NRb1Rb2,
(10) -(CH2)r-COORb1,
(11)-(CH2)r-CONRb1Rb2,
(12) -(CH2)r-CORb1,
(13) -(CH2)r-NRb1-CORb2,
903433

(14) -(CH2)r-NRb1-SO2Rb3,
(15) -(CH2)r-SO2Rb3,
(16) -(CH2)r-SO2NRb1Rb2,
(17) -(CH2)r-CONRb1-SO2Rb3,
(18) -(CH2)r-SO2NRb1-CORb2,
(19) -(CH2)r-NRb1-COORb3, и
(20) -(CH2)r-NRb1-CONRb2Rb4,
(каде што Rb1, Rb2 и Rb4 се секое независно
водороден атом или C1-6 алкил група, Rb3 е
C1-6 алкил група, и r e 0 или цел број од 1 до
6)
група C:
(1) C1-6 алкил група евентуално супституирана
со 1 до 3 супституенти одбрани од претходно
споменатата група A,
(2) C6-14 арил група евентуално супституирана
со 1 до 5 супституенти одбрани од претходно
споменатата група B,
(3) C6-14 арил C1-6 алкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од претходно споменатата група B,
(4) хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од претходно споменатата група B и
(5) хетероцикл C1-6 алкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од претходно споменатата група B
група D:
(а) водороден атом,
(б) халоген атом,
(в) циано група,
(г) нитро група,
(д) C1-6 алкил група евентуално супституирана
со 1 до 3 супституенти одбрани од претходно
споменатата група А,
(ѓ) -(CH2)t-ORd1,
каде што Rd1 е
(1) водороден атом,
(2) (група одбрана од наведената група F,
(3)
C2-6
алкенил
група
евентуално
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од горенаведената група А или
алкинил
група
евентуално
(4)
C2-6
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од горенаведената група А
во понатамошниот текст секое t е независно
0 или цел број од 1 до 6,
(е) -(CH2)t-S(O)q-Rd2,
каде што Rd2 е
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
Patenti
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q е 0, 1, 2 или 3,
(ж) -(CH2)t-NRd3Rd4,
каде што Rd3 и Rd4 се секое независно
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(з) -(CH2)t-CONRd5,
каде што Rd5 е
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(ѕ) -(CH2)t-CONRd6Rd7,
каде што Rd6 и Rd7 се секое независно
(1) водороден атом,
(2) хидроксил група,
(3) група одбрана од наведената група F или
(4) C1-6 алкокси група,
(и) -(CH2)t-CORd8,
каде што Rd8 е
(2) група одбрана од наведената група F,
(ј) -(CH2)t-NRd9CO-Rd10,
каде што Rd9 е
(1) водороден атом,
(2)
C1-6
алкил
група
евентуално
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од горенаведената група А или
(3) C1-6 алканоил група,
Rd10 е
(1) амино група,
(2) C1-6 алкиламино група или
(3) група одбрана од наведената група F,
(к) -(CH2)t-NRd11SO2-Rd12,
каде што Rd11 е
(1) водороден атом,
(2)
C1-6
алкил
група
евентуално
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од горенаведената група А или
(3) C1-6 алканоил група,
Rd12 е
(1) водороден атом,
(2) група одбрана од наведената група F,
(л) -(CH2)t-SO2-NRd13Rd14,
каде што Rd13 и Rd14 се секое независно
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(љ) -(CH2)t-CONRd15-SO2Rd16,
каде што Rd15 и Rd16 се секое независно
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(м) -(CH2)t-CONRd17-SO2Rd18,
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каде што Rd17 е
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
Rd18 е група одбрана од наведената група F,
(н) -(CH2)t-NRd19-COORd20,
каде што Rd19 е Rd20 се секое независно
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(њ) -(CH2)t-NRd21-CONRd22Rd23,
каде што Rd21, Rd22 и Rd23 се секое независно
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(о) -(CH2)t-C(=NRd24)NH2,
каде што Rd24 e
(1) водороден атом,
(2) хидроксил група,
(3) C1-6 алкил група евентуално супституирана
со 1 до 3 супституенти одбрани од
горенаведената група А или
(4) C1-6 алкокси група,
(п) -(CH2)t-О-(CH2)p-CORd25,
каде што Rd25 e
(1)амино група,
(2) C1-6 алкиламино група или
(3) хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група B,
p е 0 или цел број од 1 до 6, и
(р) хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група B
(каде што наведената хетероциклична група
содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислороден атом, азотен атом и сулфурен
атом)
група Е
(а) халоген атом,
(б) циано група,
(в) нитро група,
(г) -ORe1,
каде што Re1 е
(1) водороден атом,
(2) група одбрана од наведената група F,
алкенил
група
евентуално
(3)
C2-6
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од горенаведената група А или
(4)
C2-6
алкинил
група
евентуално
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од горенаведената група А,
903433
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(д) -S(O)q-Re2,
каде што Re2 е
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
q е 0, 1, 2 или 3,
(ѓ)-NRe3Re4,
каде што Re3 и Re4 се секое независно
(1) водороден атом или
(3) група одбрана од наведената група F,
(е) -COORe5,
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(ж) -CONRe6Re7,
каде што Re6 и Re7 се секое независно
(1) водороден атом,
(2) хидроксил група,
(3) група одбрана од наведената група F,
(4) C1-6 алкокси група,
(з) -CORe8,
каде што Re8 е група одбрана од наведената
група F,
(ѕ) -NRe9CO-Re10,
каде што Re9 е
(1) водороден атом,
(2) C1-6 алкил група или
(3) C1-6 алканоил група,
Re10 е
(2) амино група,
(3) C1-6 алкиламино група,
(5) група одбрана од наведената група F,
(и) -NRe11SO2-Re12,
каде што Re11 е
(1) водороден атом,
(2) C1-6 алкил група или
(3) C1-6 алканоил група,
Re12 е
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(ј) -SO2-NRe13Re14,
каде што Re13 и Re14 се секое независно
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(к) -CONRe15-SO2Re16,
каде што Re15 и Re16 се секое независно
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(л) -SO2NRe17-CORe18,
903433

каде што Re17
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
Re18 e група одбрана од наведената група F,
(љ) -NRe19-COORe20,
каде што Re19 и Re20 се секое независно
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F,
(м) -NRe21-CONRe22Re23,
каде што Re21, Re22 и Re23 се секое независно
(1) водороден атом или
(2) група одбрана од наведената група F
(y) C6-14 арил група евентуално супституирана
со 1 до 5 супституенти одбрани од
горенаведената група B,
(aa) хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група B
(каде што наведената хетероциклична група
содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислороден атом, азотен атом и сулфурен
атом),
(бб) C3-10 циклоалкилиден група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група B, и
(вв) хетероцикл илиден група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група B
(каде што наведената хетероцикл илиден
група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислороден атом, азотен атом и сулфурен
атом),
кога група Е е супституент на C6-14 арил група,
C3-10 циклоалкил група или хетероциклична
група, може да е
алкил
група
евентуално
(гг)
C1-6
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од горенаведената група А, или
(дд) C1-6 алкилиден група евентуално
супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрано од горенаведената група А,
група F:
(1) C1-6 алкил група евентуално супституирана
со 1 до 3 супституенти одбрани од
горенаведената група А,
(2) C6-14 арил група евентуално супституирана
со 1 до 5 супституенти одбрани од
горенаведената група B,
(3) хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група B,
(каде што наведената хетероциклична група
Patenti
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содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
кислороден атом, азотен атом и сулфурен
атом),
(4) C3-10 циклоалкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група B,
(5) C6-14 арил C1-6 алкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група B,
(6) хетероцикл C1-6 алкил група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група B
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(каде што наведената хетероцикл C1-6 алкил
група е C1-6 алкил група супституирана
со „хетероциклична група евентуално
супституирана со 1 до 5 супституенти
одбрани од група B” како што е дефинирано
горе) и
(7) C3-10 циклоалкил C1-6 алкил група
евентуално супституирана со 1 до 5
супституенти одбрани од горенаведената
група B.
Има уште 56 патентни барања.
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(11)

903437

C 07K 14/485
(13)
Т1
(21) 2009/137
(22) 05/05/2009
		
(45) 31/12/2010
(30) 20010000308 20/12/2001 CU
(96) 04/12/2002 EP02796491.5
(97) 18/02/2009 EP1466617
(73) CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y
BIOTECNOLOGIA;
Valdes Perez, Calixto;
Herrera Martinez, Luis;
Berlanga Acosta, Jorge;
Rojas Constantin, Ingrid;
Santana Milian, Hector;
Canan-Haden Frias, Leonardo;
Geronimo Perez, Haydee;
Sotolongo Pena, Jorge;
Fernandez Montequin, Jos I.;
Franco Perez, Neobalis;
Chacon Corvea, Larissa and
Guillen Nieto, Gerardo E.
Ciudad de la Habana 10600, CU;
Ciudad de la Habane 10600, CU;
Ciudad de la Habana 10600, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 10000, CU;
Ciudad de la Habane 15500, CU;
Ciudad Habana 10400, CU and
Ciudad de la Habana 10400, CU

903437

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BERLANGA ACOSTA, Jorge;
FERNANDEZ MONTEQUIN, Jose I.;
VALDES PEREZ, Calixto;
FRANCO PEREZ, Neobalis;
ROJAS CONSTANTIN, Ingrid;
SANTANA MILIAN, Hector;
CHACON CORVEA, Larissa;
GUILLEN NIETO, Gerardo E.;
HERRERA MARTINEZ, Luis;
CANAN-HADEN FRIAS, Leonardo;
GERONIMO PEREZ, Haydee and
SOTOLONGO PENA, Jorge
(54) УПОТРЕБА НА ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ
КОЈ СОДРЖИ ФАКТОР НА ЕПИДЕРМАЛЕН
РАЗВОЈ
(EGF)
ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ
АМПУТАЦИЈА НА ДИЈАБЕТСКО СТАПАЛО
(57) 1. Употреба на фактор за епидермален
развој (EGF) за добивање фармацевтски
состав за третирање исхемиска повреда,
реперфузиона повреда или невропатска
повреда кај дијабетски пациент преку
локално пробивање во ткиво кое ги опфаќа
рабовите и долниот дел на повредата.
Има уште 19 патентни барања.
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903438
(51) C 04B 24/40
		
(13)
Т1
(21) 2009/207
(22) 29/06/2009
		
(45) 31/12/2010
(96) 13/04/2006 EP06743690.7
(97) 03/06/2009 EP1871722
(73) Chryso
19 Place de la Resistance / 92440 Issy-LesMoulineaux, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ANDREANI, Pierre-Antoine;
PELLERIN, Bruno and
AYME, Karen
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(54) АДЈУВАНС ЗА НАМАЛУВАЊЕ ХРОМ (VI)
ЈОНИ ВО ХРОМ (III)
(57) 1. Употреба на адјуванс кој содржи воден
раствор од комплекс од калај (II) кој содржи
карбоксилна киселина или една од нејзините
соли за да се намалат Cr(VI) јони во Cr(III)
јони.
Има уште 9 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395,
A 61P 11/06, 37/08,
C 07K 16/28,

(11)
903465
(13)
Т1
(22) 03/09/2009

G 01N 33/53
(45) 31/12/2010
2009/274		
2002036451P 15/03/2002 US
13/03/2003 EP03716515.6
19/08/2009 EP1482973
Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

903465

(72) CHERWINSKI, Holly, M.;
PHILLIPS, Joseph, H.;
SEDGWICK, Jonathon, D. and
BIGLER, Michael, E.
(54) МЕТОДИ
НА
МОДУЛАЦИЈА
НА
РЕЦЕПТОРИТЕ CD200
(57) 1. Употреба на агонистичко антитело кое
специфично се врзува за CD200Ra на SEQ
ID NO:2, или негов фрагмент кој се врзува за
антиген, за добивање на лек за третирање на
алергија или астма.
Има уште 7 патентни барања.
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(11)
903426
(51) B 21D 31/04
		
(13)
Т1
(21) 2009/374
(22) 27/11/2009
		
(45) 31/12/2010
(30) 200610010795 08/03/2006 DE
(96) 28/02/2007 EP07711713.3
(97) 16/09/2009 EP1993754
(73) PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH &
Co. KG
Viktoriastrasse 58, 76571 Gaggenau, DE
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
(72) WILLERSCHEID Heiner;
GASPERINI, Mario;
SPISSINGER, Bernd and
KRETTENAUER, Kilian
(54) УРЕД И МЕТОДа ЗА ПРОШИРУВАЊЕ
МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
(57) 1. Апарат формиран за продолжување
метални елементи (11, 65) кои се движат по
должина и се сплеснуваат во некои делови,
погоден за формирање на одделни елементи,
на пример профили, опфаќа барем два дела
за држење поставени на две спротивни
страни (19, 38, 49, 50) од кои еден е поставен
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и така изработен за држење на првата
страна по должина (22,67) на металниот
елемент (11, 65) и другиот е поставен и
изработен за држење на вториот дел по
должина (23, 68) на металниот елемент (11,
65) поставен спротивно на првата страна по
должина (22,67) на металниот елемент (11,
65), со делови по должината (19, 38, 43, 44)
со носач (15, 35, 36, 39, 40) со кој деловите
за држење (19, 38, 43, 44) автоматски се
движат вертикално на правецот на движење
на металниот елемент (11, 65) во текот на
движењето нанапред на металниот елемент
(11, 65), назначен со тоа што деловите
за држење се формирани како клеми (19,
38, 43, 44), придржувајќи ги мазните страни
по должината (22, 23, 67, 68) на металниот
елемент (11, 65), кои се формирани без
елемент за зацврстување, каде секоја од
клемите (19, 43, 44) има регија за контакт (45,
46, 26) и регија за клеми (29, 52) и страните
по должина (22, 23, 67, 68) на металниот
елемент (11, 65) може да се постават помеѓу
контактната регија (25, 45, 46) и регијата со
клеми (29, 52).
Има уште 22 патентни барања.
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(11)
903427
(51) C 08J 9/00, 3/20, 9/232
		
(13)
Т1
(21) 2009/397
(22) 11/12/2009
		
(45) 31/12/2010
(30) 20032007608U 15/05/2003 DE and
20030000056 20/01/2003 TR
(96) 02/10/2003 EP06017299.6
(97) 09/12/2009 EP1783161
(73) Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert
Murjahn Stiftung & Co. KG
Rossdorfer Strasse 50,
64372 Ober-Ramstadt, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) JAGER, Jurgen;
WAGNER, Frank;
SCHMITT, Gunter and
TREIBER, Christian
(54) ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ПЕНА
(57) 1. Изолационен материјал од пена, формиран
од честици на експанзивен полимерски
стирен, назначен со тоа, што е составен од 10
до 90% тежински пигментирани честици на
полимерски стирен и од 90 до 10% тежински
непигментирани честици на полимерски
стирен.
Има уште 9 патентни барања.

Слика 1

903427
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(51) A 61K 47/32, 31/167, 9/00,

(11)

903428

A 61P 15/02
(13)
Т1
(21) 2010/1
(22) 04/01/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20010330684P 29/10/2001 US and
20020278912 24/10/2002 US
(96) 28/10/2002 EP06024500.8
(97) 09/12/2009 EP1764111
(73) Columbia Laboratories (Bermuda) Limited
Rosebank Center, 14 Bermudiana Road
Pembroke HM08 , BM
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) LEVINE, Howard, L;
Bologna, William, J. and
De Ziegler, Dominique
(54) ВАГИНАЛНО
АДМИНИСТРИРАНИ
АНТИ-ДИСРИТМИЧНИ
СРЕДСТВА
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ ДИСРИТМИЈА НА МАТКАТА
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(57) 1. Фармацевтски вагинален состав за
намалување или ублажување дисритмија
на матката кој содржи анти-дисритмично
средство за третирање во концентрација
од 1% до 12.5% по тежина и фармацевтски
прифатлив биоадхезивен носач кој го
ослободува средството за третирање
за продолжен временски период после
администрација, назначен со тоа, што антидисритмичното средство за третирање
е одбрано од прилокаин, мепивакаин,
бупивакаин,
ропивакаин,
етидокаин,
мексилетин,
морицизин,
пропафенон,
флекаинид и прокаинамид.
Има уште 5 патентни барања.
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(51) C 07D 295/18,
A 61K 31/495,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54)
(57)

(11)
(13)

903429
Т1

A 61P 25/00, 37/08
(22) 04/01/2010
2010/2
(45) 31/12/2010
20020420495P 23/10/2002 US
21/10/2003 EP03809596.4
25/11/2009 EP1558595
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
XIAO, Wei;
APODACA, Richard, L.;
JABLONOWSKI, Jill, A.;
LY, Kiev, S.;
SHAH, Chandravadan, R. and
SWANSON, Devin, M.
ПИПЕРАЗИНИЛ
И
ДИАЗАПАНИЛ
БЕНЗАМИДИ И БЕНЗТИОМИДИ
1. Соединение со формулата (I):

назначено со тоа што
R1 е C3-10 алкил, C3-8 алкенил, C3-8 циклоалкил,
(C3-8 циклоалкил)C1-6 алкил, (C3-8 циклоалкил)
C3-8 алкенил, или (C1-8 алкилкарбонил)C1-8
алкил;
n е 1 или 2;
X е O или S;
едно од R2, R3 и R4 е G и другите две независно
се водород, флуоро, хлоро, бромо, нитро,
трифлуорометил, метил, или C1-3алкокси;

903429

G e LQ;
L е неразгранет -(CH2)m- каде што m е цел
број од 1 до 7;
Q е NR8R9 каде што R8 е неависно одбрано
од водород, C1-6 алкил, C3-8 алкенил, 3-9
член карбоциклил, 3-12 член хетероциклил,
фенил, (6-9-член хетероциклил)C1-6 алкилен,
и (фенил)C1-6 алкилен; и R9 е независно
одбрано од C1-6 алкил, C3-6 алкенил, 6-9
член карбоциклил, 3-12 член хетероциклил,
фенил, (6-9-член хетероциклил)C1-6 алкилен,
и (фенил)C1-6 алкилен; или
Q е заситен 3-12 член N-поврзан
хетероциклил, каде што, како дополнение
на N-поврзувачкиот азот, 3-12 члениот
хетероциклил може евентуално да содржи
помеѓу 1 и 3 дополнителни хетероатоми
независно одбрани од O, S, и NH:
каде што Q е евентуално супституиран
со 1-3 супституенти независно одбрани
од групата составена од хидрокси, хало,
карбоксамид, C1-6 алкил, 5-9 член или 6-9
член хетероциклил, -N(C1-6 алкил)(5-9 член
или 6-9 член хетероциклил), -NH(5-9 член
или 6-9 член хетероциклил), -О(5-9 или 6-9
член хетероциклил), (5-9 член или 6-9 член
хетероциклил)C1-3 алкилен, C1-6 алкокси, (C3-6
циклоалкил)-О-, фенил, (фенил)C1-3 алкилен,
и (фенил)C1-3 алкилен-О-, каде секоја од
горните хетероциклил, фенил, и алкил групи
може евентуално да е супституирана со
од 1 до 3 супституенти независно одбрани
од трифлуорометил, метокси, хало, нитро,
циано, хидрокси, и C1-3 алкил;
и
каде што секоја од горните алкил, алкилен,
алкенил,
хетероциклил,
циклоалкил,
карбоциклил, и арил групи може секоја да
е независно и евентуално супституирана
со помеѓу 1 и 3 супституенти независно
одбрани од трифлуорометил, метокси, хало,
амино, нитро, хидрокси, и C1-3 алкил;
или фармацевтски прифатлива сол, естер,
таутомер, солват или амид на истото.
Има уште 54 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)
903430
(51) C 07K 14/715
		
(13)
Т1
(21) 2010/6
(22) 08/01/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20020152232 10/10/2002 IL
(96) 09/10/2003 EP03751245.6
(97) 06/01/2010 EP1556412
(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT
CO., LTD.
The Weizmann Institute of Science,
P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ
А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
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(72) RUBINSTEIN, Menachem;
NOVICK, Daniela and
HURGIN, Vladimir
(54) ПРОМОТЕР
НА
IL-18BP,
НЕГОВО
ИЗГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА
(57) 1. Секвенца на ДНК која што го кодира
човечкиот IL-18BP промотер (SEQ ID NO:
1), или нејзин функционален фрагмент или
фунционален дериват каде што крајот 3’ од
наведената секвенца на ДНК или нејзиниот
фрагмент содржи SEQ ID NO: 5.
Има уште 30 патентни барања.
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(11)
903431
(51) C 07D 239/00
		
(13)
Т1
(21) 2010/7
(22) 08/01/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20020029243 16/12/2002 GB;
20030003589 17/02/2003 GB and
20030018515 07/08/2003 GB
(96) 09/12/2003 EP03780362.4
(97) 11/11/2009 EP1578731
(73) AstraZeneca UK Limited
15 Stanhope Gate London W1Y 6LN, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) NEWTON, Lee and
BAILEY, Mark
(54) ПОСТАПКА
ЗА
ДОБИВАЊЕ
НА
ПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1. Постапка за добивање соединение со
формулата (1):

903431

која опфаќа
а) реакција на соединение со формулата
R1-CO-CH2-E со соединение со формулата
R2-CHX1X2 во присуство на соединение со
формулата R3R4N-C(=NH)NH2 и катализатор,
за да се формира дихидропиримидин; и
б) оксидирање на дихидропиримидинот
добиен во чекор а) за да се формира
соединението со формулата (1)
при што
R1 е H или алкил група;
R2 е H или алкил или арил група;
R3 и R4 се секое независно H, алкил или арил,
или R3 и R4 се поврзани за да формираат,
заедно со азотот на кој се прикачени 5 до 7
член хетероцикличен прстен;
Е e H, несупституирана алкил група, арил
група или група која отргнува електрон; и
X1 и X2 се секое независно излезни групи,
или X1 и X2 заедно претставуваат =О.
Има уште 14 патентни барања.
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(11)
903434
(51) C 07C 253/30, 255/37
		
(13)
Т1
(21) 2010/8
(22) 11/01/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20040001438 13/02/2004 FR
(96) 11/02/2005 EP05290307.7
(97) 23/12/2009 EP1564203
(73) Les Laboratoires Servier
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) Souvie, Jean-Claude and
Gonzalez Blanco, Isaac
(54) НОВ
ПРОЦЕС
ЗА
СИНТЕЗИРАЊЕ
(7-МЕТОКСИ/1/НАФТИЛ)
НА
АЦЕТОНИТРИЛ И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО
СИНТЕЗА НА АГОМЕЛАТИН
(57) 1. Процес за индустриска синтеза на
соединение со формула (I)

се карактеризира со тоа што 7-метокси1-тетралон од формулата (IV) :

17/6

str. 1-70 dekemvri 2010 Skopje

27

или разгранета (C3-C10)алкилна група,
заменета или незаменета арилна група
или незаменета или заменета арил-(C1-C6)
алкилна група во којашто алкилниот дел од
молекулата е линеарен или разгранет, за
да се добие по филтрацијата и миењето со
основен раствор (7-метокси-3,4-дихидро-1нафталенил)ацетонитрил на формулта (VII):

чиешто соединение со формула (VII) е во
реакција со катализатор за хидрогенација
во присуство на алилично соединение за
да се добие соединението со формула
(I) по филтрацијата и отстранувањето
на растворувачот со испарување, каде
соединението со формула (I) е изолирано
во цврста форма по рекристализација, а тоа
подразбира дека:
- арил означува група на фенил, нафтил или
бифенил,
- терминот заменети” заедно во врска со
изразот арил” и арилалкил” подразбира
дека ароматичниот дел од молекулата на
овие групи може да биде заменет со 1 до
3 идентични или различни групи одбрани
од линеарна или разгранета (C1-C6)алкил,
хидрокси и линеарна или разгранета (C1-C6)
алкокси,
- алилично” соединениe означува било која
молекула која содржи 3 до 10 јаглеродни
атоми и додатно може да содржи 1 до 5
кислородни атоми, а најмалку содржи еден
-CH2-CH=CH2 дел од молекула.
Има уште 10 патентни барања.

е во рекација со цијаноацетична киселина од
формулата (V) :

под услов за отстранување на водата добиена
во присуство на количество катализатор на
соединението со формула (VI) :

каде што R и R’, кои може да бидат исти
или различни, секое претставува линеарна
Patenti
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(51) A 61K 9/22, 31/4178,

(11)

903435

31/4468, 31/522
(13)
Т1
(21) 2010/9
(22) 11/01/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20060290480 24/03/2006 EP
(96) 23/03/2007 EP07734862.1
(97) 28/10/2009 EP1998750
(73) BioAlliance Pharma
49, boulevard du General Martial Valin
75015 Paris, FR
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ
А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) COSTANTINI, Dominique and
LEMARCHAND, Caroline
(54) МУКОЗЕН
БИОАДХЕЗИВЕН
БАВНО
ОСЛОБОДУВАЧКИ
НОСАЧ
ЗА
ПРЕНЕСУВАЊЕ АКТИВНИ СОСТОЈКИ

903435

(57) 1. Постапка за изготвување на мукозен
биоадхезивен бавно ослободувачки носач
која што содржи:
а) мешање на најмалку една активна
состојка со алкален метал алкилсулфат и
растворувач;
б) навлажнување на наведенета мешавина
со врзувачки агенс;
в) сушење и калибрирање на наведената
мешавина;
г) гранулирање на наведената мешавина за
да се формираат примарни гранули;
д) соединување на наведените примарни
гранули со најмалку еден биоадхезивен
полимер
и
најмалку
еден
постојан
ослободувачки полимер и најмалку еден
агенс на компресија; и
ѓ) компримирање на наведената мешавина
под е).
Има уште 18 патентни барања.
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(51) C 07D 401/12,

(11)

903436

211/16, 239/94
(13)
Т1
(21) 2010/10
(22) 11/01/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20050019879 30/09/2005 GB
(96) 27/09/2006 EP06794582.4
(97) 11/11/2009 EP1943240
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BLIXT, Jorgen;
GOLDEN, Michael, David;
HOGAN, Philip, John;
MARTIN, David, Michael, Glanville;
MONTGOMERY, Francis, Joseph;
PATEL, Zakariya;
PITTAM, John, David;
SEPENDA, George, Joseph;
SQUIRE, Christopher, John and
WRIGHT, Nicholas, Cartwright, Alexander
(54) ХЕМИСКА ПОСТАПКА
(57) 1. Постапка за производство на соединение
со формулата VI:

назначено со тоа што R1 е киселински
непостојана заштитна група
од соединение со формулата VII:
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(г) реакција на соединението со формулата
VII со погодно средство за хлорирање
во присуство на погодна база и погоден
растворувач, каде што реакцијата се
изведува преку:
(г-1) додавање мешавина од соединението
со формулата VII и базата во растворувачот
на мешавина од средството за хлорирање
во растворувачот на температура во опсег
од 60 до 90°C во период од околу 60 минути;
или
(г-2) додавање на средството за хлорирање
на мешавина од соединението со формулата
VII и базата во растворувач на амбиентна
температура во период од околу 15
минути и потоа загревање на реакционата
мешавина во период од околу 90 минути
на температура во опсег од 70 до 90°C и
мешање на реакционата мешавина на таа
температура во период од околу 1 час; или
(г-3) додавање на средството за хлоринирање
на мешавина од соединението со формулата
VII и базата во растворувач на температура
во опсегот од 60 до 110°C во период од околу
15 минути,
за да формира соединение со формулата
VIII:

и
(х) реакција на соединението со формулата
VIII со 4-бромо-2-флуороанилин in situ во
присуство на растворувачот кој се користи
во чекор (г) за да се формира хидрохлорид
сол на соединението со формулата VI;
и потоа соединението со формулата VI
добиено во форма на хидрохлорид солта
може да се претвори во слободна база или
во форма на алтернативна сол, доколку е
неопходно.
Има уште 27 патентни барања.

која постапка ги опфаќа чекорите на:
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(51) A 61K 9/06, 9/12,

(11)

903448

9/16, 9/48
(13)
Т1
(21) 2010/11
(22) 11/01/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20040586839P 09/07/2004 US
(96) 01/07/2005 EP05771562.5
(97) 04/11/2009 EP1773296
(73) GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive Foster City,CA
94404, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) DAHL, Terrence, C.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ВАГИНАЛЕН ГЕЛ КОЈ
СОДРЖИ ТЕНОФОВИР

903448

(57) 1. Фармацевтски вагинален гел, назначен со
тоа, што содржи:
(во % теж./теж.)
[2-(6-амино-пурин-9-ил)-1-метилетоксиметил]-фосфонска киселина:
1,00
хидроксиетилцелулоза:			
2,50
пропилпарабен:				
0,02
метилпарабен:				
0,18
едетат динатриум:			
0,05
глицерин:				
20,00
лимонска киселина:			
1,00
прочистена вода:			
75,25
Нема други патентни барања.
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903423
(51) C 07D 213/75
		
(13)
Т1
(21) 2010/23
(22) 20/01/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20030005245 10/03/2003 EP
(96) 08/03/2004 EP04718315.7
(97) 04/11/2009 EP1606261
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) KOHL, Bernhard;
MUELLER, Bernd and
PALOSCH, Walter
(54) НОВА
ПОСТАПКА
ЗА
ДОБИВАЊЕ
РОФЛУМИЛАСТ
(57) 1. Постапка за добивање рофлумиласт
преку реакција на анјонот на 4-амино-3,5дихлоропиридин (1)
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во кој LG е погодна излезна група одбрана
од атом на хлор, атом на бром или радикал
со формулата OC(O)-1-4C-алкил, назначена
со тоа што
(а) моларниот однос на употребениот
анјон
на
4-амино-3,5-дихлоропиридин
(1)
и
активираниот
дериват
на
3-циклопропилметокси-4-дифлуорометок–
сибензоева киселина (2) е најмалку 1.8 и
најмногу 2.7,
(б) реакцијата на анјонот на 4-амино-3,5дихлоропиридин (1) со активираниот дериват
на
3-циклопропилметокси-4-дифлуоро–
метоксибензоева киселина (2) се изведува во
растворувач одбран од диметилформамид
или N-метилпиролидон,
(в) реакцијата на анјонот на 4-амино3,5-дихлоропиридин (1) со активираниот
дериват
на
3-циклопропилметокси-4дифлуорометоксибензоева киселина (2)
се изведува на температура помеѓу 0°C и
точката на вриење на инертниот растворувач
кој се користи, и
(г) KOtBu се користи за добивање на анјонот
на 4-амино-3,5-дихлоропиридин (1).
Има уште 11 патентни барања.

во кој A+ е катјон на калиум, со активиран
дериват
на
3-циклопропилметокси-4дифлуорометоксибензоева киселина (2),
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(51) C 07C 233/51,
(11)
903424
A 61K 31/165, 31/395,
(13)
Т1
C 07C 233/11, 233/22,
(22) 29/01/2010
233/52, 235/34,
(45) 31/12/2010
235/78, 237/20,
C 07D 213/75, 239/42, 241/20,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)

(57)

C 07K 5/062
2010/30		
2002MI00027 11/02/2000 IT
06/02/2001 EP01916976.2
11/11/2009 EP1255726
Dompe’ S.P.A.
Localita Campo di Pile sne
67100 L’Aquilla, IT
ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје,
ALLEGRETTI, Marcello;
CESTA, Maria, Candida;
BERTINI, Riccardo;
COLOTTA, Francesco;
SABBATINI, Vilma;
CASELLI, Gianfranco;
GANDOLFI, Carmelo and
CINZIA, Bizzarri
(R)-2-АРИЛ-ПРОПИОНАМИДИ
КОРИСНИ
ЗА ИНХИБИЦИЈА НА ПРЕ–ДИЗВИКАНАТА
ИЛ-8 ХЕМОТАКСА НА НЕУТРОФИЛИ
1. Употреба на (R)-Енантиомери од 2-арилпропионски амиди од формула (I)

и нивни фармацевтски прифатливи соли
каде што:
Арил е фенилна група опционално заменета
со еден до три супституенти, кои може
да бидат исти или различни одбрани
од халогени атоми, C1-C4, алкил, C1-C4
алкокси, хидрокси, C1-C7 ацилокси, цијано,
азот, амино, C1-C3 ациламино, хало C1-C3
алкил, хидрокси C1-C3 алкил, хало C1-C3
алкокси, хидрокси C1-C3 алкиларил, бензоил,
4-(2,2-диметил)винилфенил,
(CH3)2C=CHC6H4-, 3-фенокси-фенил, 3-бензил-фенил,
903424

5-бензоил-тиен3-C6H5-CH(OH)-фенил,
2-ил,
1-оксо-2-изоиндолинил-фенил,
2-флуоро-4-бифенилил, 6-метоксинафтил,
3-б-метилбензил-фенил,
или арил е познатиот дел од молекула
против
запалениe
2-арилпропионски
киселини одбрани од супрофен, пирпрофен,
фенепрофен;
R претставува H, C1-C4- алкил, алил,
пропаргил, CH2-CO2H или (CH2)2-CO2H;
R’ е:
- остаток од амино киселина кој се состои
од линеарни или разгранети C1-C6-алкил,
алкенил, циклоалкил, фенилалкил заменети
со една или повеќе карбокси групи CO2H;
- oстаток од амино киселина кој се состои
од линеарни или разгранети C1-C6-алкил,
алкенил, циклоалкил, фенилалкил заменети
со една или повеќе карбокси групи CO2H и со
хетероатом одбран од кислород или сулфур;
- или остаток од аминокиселина одбран
од Т-амино-бутирична киселина, д-аминовалерична
киселина,
цис-4-аминоциклохексанкарбоксилична киселина, транс4-аминометил-циклохексанкарбоксилична
киселина,
3-амино-1,5-пентандионска
киселина, L- аланил-глицин, хистидин и
глутамин;
- остаток од формулата -CH2-CH2X-(CH2CH2O)nR каде што R е дефинирано како и
погоре; n е цел број од 0 до 5, додека X е
кислород или сулфур;
- остаток од формула (R) или (S)-CH(CH3)CH2-O-CH2-CH2-OH;
- oстаток од формула OR, каде што R е
дефинирано како погоре;
- остаток од формула (III)

каде што
Φ
претставува
2-(1-метил-пиролидил),
2-пиридил,
4-пиридил,
1-имидазолил,
4-имидазолил,
1-метил-4-имидазолил,
1-метил-5-имидазолил или NRaRb група
каде што секое Ra и Rb, кои може да биде
исто или различно, претставува C1-C6
алкил,
1-(4-дифенилметил)-пиперазинил,
1-(4-(4’,4”-дифлуородифенил)-метил)пиперазинил, или -(CH2)m-OH хидроксиалкил
каде што m е цел број од 2 до 3 и
алтернативно, Ra и Rb заедно со атомот од N
за кој се поврзани, сочинуваат хетероциклус
Patenti
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од 3 до 7 члена од формулата (IV)

каде што
- Y претставува единечна врска, CH2, O, S
или N-Rc, RC е H, C1-C6 алкил, (CH2)m-OH
хидроксиалкил, a -(CH2)m-Ar’ остаток каде
што Ar’ е арил, хетероарил, циклоалифатик
и/или хетероциклоалифатичен остаток,
m’ е нула или цел број од 1 до 3, p и q, секое
независно, е цел број од 1 до 3;
- хетероарил одбран од групата се
сочинува во 2-пиридил или 4-пиридил,
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2-пиримидинил
или
4-пиримидинил;
2-пиразинил,
5-метил-2-пиразинил;
2-1,3-тиазолидинил,
2-1,3-тиазолил,
1,3-оксазолил, 3-изоксазолил, 4-дихидро3-оско-изоксазолил,
5-метил-изоксазол4-ил,
2-имидазолил,
4-имидазолил5-карбоксиамид
и
2-имидазолил-4,5дикарбонитрил,5-инданил,
5-индазолил,
7-аза-индол-3-ил, 2- или 3- или 4-квинолинил;
во подготовка на лекови за третман на
болести кои вклучуваат хемотакса на
неутрофили предизвикани од интерлеукин-8.
Има уште 15 патентни барања.
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(51) A 61K 31/196,

(11)

903425

A 61P 9/10
(13)
Т1
(21) 2010/31
(22) 29/01/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20060003082 07/04/2006 FR
(96) 06/04/2007 EP07290421.2
(97) 23/12/2009 EP1842537
(73) LES LABORATOIRES SERVIER
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie
Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) Rupin, Alain;
Verbeuren, Tony;
Fratacci, Marie-Dominique;
de Cordoue, Agnes;
Lerond, Laurence and
Lavielle, Gilbert

903425

(54) УПОТРЕБА
НА
АТЕРОТРОМБОТСКО
СОЕДИНЕНИЕ
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
НА
ЛЕКОВИ
ЗА
ТРЕТМАН
НА
ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ
ПОРЕМЕ–
ТУВАЊА
(57) 1.
3-{6-[(4-Хлорофенилсулфонил)амино]2-метил-5,6,7,8-тетрахидронафт-1-ил}
пропионска киселина од формулата (I) во
форма на оптички изомер на конфигурацијата
(R) во форма на фармацевтски прифатлива
натриумова сол за нејзина употреба во
лекови против воспаленија за намалување
на
цереброваскуларните
болести
кај
пациентите
коишто
имаат
претходни
церебрални исхемични повреди.
Има уште 4 патентни барања.
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(51) A 61K 47/36, 31/4174,
31/728, 45/06,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(11)
(13)

903449
Т1

(22) 01/02/2010
A 61P 11/02
2010/34
(45) 31/12/2010
10353690 13/11/2003 DE and
10356248 02/12/2003 DE
16/10/2004 EP04024727.2
20/07/2005 EP1532986
Maria
Clementine
Martin
Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mbH
50670 Koln, DE
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
Greve, Harald, Dr. and
Greve, Rainer, Dr.

Patenti

17/6

str. 1-70 dekemvri 2010 Skopje

35

(54) ФАРМАЦЕВТСКА
СОСТОЈКА
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА РИНИТИС
(57) 1. Фармацевтска состојка за профилактично
и/или лекарско надворешно третирање
на ринитис, содржи во комбинација и во
сооднос со сопствената тежина:
а) најмалку
0,001
до
1
процент
симпатомиметик
со
вазоконстриктивно
дејство и/или дејство кое води кон опаѓање
на слузницата или негови физиолошки
безопасни соли;
б) 0,01 до 5 проценти - хиалуронова киселина
или нејзини физиолошки безопасни соли и
в) 0,01 до 15 проценти пантотенол или негов
естер и/или пантотенова киселина или
нејзини физиолошки безопасни соли.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) A 61K 31/635, 31/365,
31/42, 31/435,
31/54, 45/06,

(11)
903451
(13)
Т1
(22) 02/02/2010

A 61P 25/24
(45) 31/12/2010
(21) 2010/35		
(30) 10129320 19/06/2001 DE and
364904 P 14/03/2002 US
(96) 31/05/2002 EP05024864.0
(97) 23/12/2009 EP1627639
(73) Muller, Norbert
Magnolienweg 8 81377 Munchen, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(54) УПОТРЕБА НА COX-2 ИНХИБИТОРИ
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ
АФЕКТИВНИ
ПОРЕМЕТУВАЊА
(57) 1. Употреба на трицикличен COX-2 инхибитор
со формулата:

назначена со тоа што:
Z е одбрано од групата составена од делумно
незаситен или незаситен хетероциклил
и делумно незаситени или незаситени
карбоциклични прстени;
R13 е одбрано од групата составена од
хетероциклил, циклоалкил, циклоалкенил
и арил, каде што R13 е евентуално
супституирано на супституирачка положба
со еден или повеќе радикали одбрани
од алкил, халоалкил, циано, карбоксил,

903451

алкоксикарбонил, хидроксил, хидроксиалкил,
халоалкокси, амино, алкиламино, ариламино,
нитро, алкоксиалкил, алкилсулфинил, хало,
алкокси и алкилтио;
R14 е одбрано од групата составена од
метил или амино; и
R15 е одбрано од групата составена од
радикал одбран од H, хало, алкил, алкенил,
алкинил, оксо, циано, карбоксил, цианоалкил,
хетероциклилокси, алкилокси, алкилтио,
алкилкарбонил, циклоалкил, арил, халоалкил,
хетероциклил,
циклоалкенил,
аралкил,
хетероциклилалкил, ацил, алкилтиоалкил,
хидроксиалкил,
алкоксикарбонил,
арилкарбонил,
аралкилкарбонил,
аралкенил, алкоксиалкил, арилтиоалкил,
арилоксиалкил,
аралкилтиоалкил,
аралкоксиалкил, алкокси-аралкоксиалкил,
алкоксикарбонилалкил,
аминокарбонил,
аминокарбонилалкил, алкиламинокарбонил,
N-ариламинокарбонил,
N-алкилN - а р и л а м и н о к а р б о н и л ,
алкиламинокарбонилалкил, карбоксиалкил,
алкиламино,
N-ариламино,
N-аралкиламино, N-алкил-N-аралкиламино, N-алкил-Nариламино, аминоалкил, алкиламино-алкил,
N-ариламиноалкил, N-аралкиламиноалкил,
N-алкил-N-аралкиламиноалкил,
N-алкилN-ариламиноалкил, арилокси, аралкокси,
арилтио,
аралкилтио,
алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
аминосулфонил,
алкиламиносулфонил,
N-ариламиносулфонил, арилсулфонил, N-алкил-Nариламиносулфонил;
во добивањето медикамент за третирање
депресија, депресивни епизоди, периодични
депресивни епизоди, манични епизоди и
биполарни афективни пореметувања.
Има уште 21 патентни барања.
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(51) C 07D 487/04,
A 61K 31/519,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
(13)

903453
Т1

(22) 05/02/2010
A 61P 25/00
2010/40
(45) 31/12/2010
03290727 21/03/2003 EP
19/03/2004 EP04721906.8
23/12/2009 EP1608654
Sanofi - Aventis and
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and
2-10, Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku,
Osaka shi, JP
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
LOCHEAD, Alistair;
SAADY, Mourad;
SLOWINSKI, Franck and
YAICHE, Philippe
СУПСТИТУИРАНИ
ДЕРИВАТИ
НА
8-ПЕРФЛУОРО-6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО–
ПИРИМИДО (1,2А) ПИРИМИДИН-4-ОН
1. Дериват на пиримидон претставен со
формулата (I) или негова сол, солват или
хидрат:

каде што:
X претставува два атоми на водород, атом на
сулфур, атом на кислород или C1-2 алкилна
група и атом на водород;
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Y претставува врска, карбонилна група,
метиленска група која може да биде
супституирана со една или две групи одбрани
од C1-6 алкилна група, хидроксилна група, C1-4
алкокси група, C1-2 перхалогенирана алкилна
група или амино група;
R1 претставува прстен на 2, 3 или 4-пиридин,
или 2, 4 или 5-пиримидин, при што и двата
прстени може да бидат супституирани со C1-4
алкилна група, C1-4 алкокси група или атом
на халоген;
R2 претставува фенилна група или
нафталенски прстен; при што наведената
фенилна група или нафталенски прстен
може да бидат супституирани со 1 до 4
супституенти одбрани од C1-6 алкилна група,
метилендиокси група, атом на халоген,
C1-2 перхалогенирана алкилна група, C1-3
халогенирана алкилна група, хидроксилна
група, C1-4 алкокси група, нитро, цијано,
амино, C1-5 моноалкиламино група, C2-10
диалкиламино група, фенилна група, прстен
на пиролидин, пиперидин или азепин;
R3 претставува атом на водород или C1-6
алкилна група;
R4 претставува фенилна група, нафталенски
прстен или пиридинилна група, при што
наведените групи и прстенот може да бидат
супституирани со 1 до 4 супституенти одбрани
од C1-6 алкилна група, метилендиокси
група, атом на халоген, C1-2 перхалогенирана
алкилна група, C1-3 халогенирана алкилна
група, хидроксилна група, C1-4 алкокси група,
нитро, цијано, амино, C1-5 моноалкиламино
група или C2-10 диалкиламино група;
R5 претставува атом на водород, C1-6 алкилна
група или атом на халоген;
n претставува 0 до 3; и p+q=0-3.
Има уште 11 патентни барања.

903453

38

Glasnik

17/6

str. 1-70 dekemvri 2010 Skopje

(11)
903440
(51) A 41B 11/00
		
(13)
Т1
(21) 2010/41
(22) 05/02/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20032001812U 05/02/2003 DE
(96) 29/01/2004 EP04706123.9
(97) 11/11/2009 EP1589837
(73) X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstrasse 45 8832 Wollerau, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) LAMBERTZ, Bodo, W.

903440

(54) ЧОРАП
(57) 1. Чорап, особено за употреба во спортски
активности, којшто има дел за стапало,
којшто вклучува дел за ножен прст, простор
за пета и простор за газење лоциран помеѓу
просторот за прстите и делот за петата, се
карактеризира со тоа што просторот за
газење (13) е заоблен, заоблениот простор
за газење (13) е формиран како свод (131)
и делот во форма на свод (131) гледа
нанадвор.
Има уште 12 патентни барања.
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(11)
903441
(51) A 61K 31/505, 31/4184
		
(13)
Т1
(21) 2010/42
(22) 08/02/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20030022552 26/09/2003 GB
(96) 22/09/2004 EP04768663.9
(97) 09/12/2009 EP1673091
(73) AstraZeneca UK Limited
15 Stanhope Gate London,
Greater London W1K 1LN, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) MEHTA, Jay, L.,
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(54) КОМБИНАЦИЈА
КОЈА
СОДРЖИ
КАНДЕСАРТАН И РОСУВАСТАТИН ЗА
ТРЕТИРАЊЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА
(57) 1. Комбинација која содржи кандесартан
или негова фармацевтски прифатлива сол
и росувастатин или негова фармацевтски
прифатлива сол за употреба при спречување
или третирање атеросклероза.
Има уште 8 патентни барања.
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G 06Q 30/00

(11)

903455

		

(13)

Т1

(21)

(22)

08/02/2010

(45)

31/12/2010

2010/43

		
(30)

20020004367 03/0 4/2002 FR

(96)

02/04/2003 EP03740553.7

(97)

18/11/2009 EP1490816

(73)

Besson Bernard;
Contat Jacques and
Carai Agostino
F-74370 Villaz, FR;
F-38100 Grenoble, FR;
F-74500 Evian Les Bains, FR and
F-69009 Lyon, FR

(74)

ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72)

Besson Bernard

(54)

АПАРАТ
ЦИРАЊЕ

(57)

1. Направа за интерактивна комуникација која
содрижи:

ИНТЕРАКТИВНО

- сигналот за наредби е кодиран сигнал за
наредби (16) кој содржи код за идентиикација на
потрошувач (16а) и упатство (16б) одбрано од
потрошувачот (2, 3) од многуте можни наредби
- средствата за прв пристап (5а-7а) се адаптирани
за емитување на сервер системот (1) преку
мрежата за комуникација (8) порака за упатство
(17) која содржи упатство (16б) одбрано од
потрошувачот (2,3). код за идентификација на
потрошувачот (16а), идентификатор на средствата
за прикажување (5б), и индикација(17а) на
времето во кое кодираниот сигнал за упатство
(16) бил пратен,

Claustres Francois;

ЗА

- мрежата за комуникација (8) е адаптирана да
пренесува емитување на аудиовизуелни пораки
(4) одбрани од програм (13) од сервер системот
(1) на средствата за прикажување (5-7)

КОМУНИ–

- барем еден централен процесор, овој
централен процесор има значење на носител
на податоци (9) вклучувајќи интерактивен
програм за комуникација (13) и содржи дел (11)
за поврзување на информациите со мноштво
потрошувачи и информации неопходни за
следење на инструкциите на потрошувачите,

- при примањето на пораката со упатство (17)
програмот (13) од сервер системо (1) комбинира
специфичен кодиран сигнал за упатство (16),
идентификатор на средствата за прикажување
(5б), времето на генерирање на кодираниот сигнал
за упатство (17а), и секвенцата за емитување
на пораката (10), за прекин на емитувањето на
аудиовизуелната порака (4) која е прикажана во
време на генерирање на кодираниот сигнал за
упатство (17а) и да ја дедуцира од тоа акцијата
која треба да се изведе.
Има уште 16 патентни барања.

- средства (5,7) за прикажување на аудио визуелни
пораки, поврзани со централниот процесор
- мрежа за комуникација (8)
средствата за прикажување (5-7)

поврзана

со

- најмалку едно средство за прв пристап (5а7а)поставен во или близу до средствата за
прикажување (5-7) со кои е поврзан,
-најмалку еден знак за потрошувач (14, 15)
назаначен за потрошувачот (2, 3), кој има
поврзувач што овозможува потрошувачот (2,) да
влезе во упатството (16б) избран од многуте можни
наредби со соодветна специфицирана акција, и
адаптиран, согласно со специфицираната акција
на потрошувачот (2, 3) да влезе во средствата за
прв прстап (5а-7а) сигнал за упатување кој доаѓа
од потрошувачот (2,3),
карактеризиран во тоа што:
- централниот процесор е сервер систем
(1) поставен на далечина од средставата за
прикажување (5-7), и поврзан со мрежата за
комуникација (8),
- средствата за носење на податоци (9) содржат
дел (10) за емитување на аудиовизуелни пораки,
- направа за интерактивна комуникација која
содржи мноштво средства (5-7) за прикажување
на индивидуални пораки,

903455

Patenti

Glasnik

(11)
903450
(51) A 61K 9/28
		
(13)
Т1
(21) 2010/44
(22) 09/02/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 03818223.4 08/08/2003 EP
(96) 08/08/2003 EP03818223.4
(97) 06/01/2010 EP1575565
(73) BIOVAIL LABORATORIES INTERNATIONAL
SRL
Welches Christ Church 17154, BB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) OBEREGGER, Werner;
ERADIRI, Okpo;
ZHOU, Fang and
MAES, Paul
(54) ТАБЛЕТА ОД БУПРОПИОН ХИДРО–
ХЛОРИД
СО
МОДИФИЦИРАНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ
(57) 1. Таблета со модифицирано ослободување
која содржи:
(i) јадро кое содржи ефективна количина
од фармацевтски прифатлива сол на
бупропион, и конвенционални ексципиенти;
(ii)
прв
слој
со
контролирано
ослободување кој го опколува наведеното
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јадро каде што наведениот слој со
контролирано
ослободување
содржи
полимер кој формира филм нерастворлив
во вода и пропушта вода, пластификатор
и полимер растворлив во вода и каде
што односот на полимерот кој формира
филм нерастворлив во вода и пропушта
вода:пластификаторот:
полимерот
растворлив во вода е од 3:1:4 до 5:1:3; и
(iii) бариера за влага која го опколува
наведениот прв слој со контролирано
ослободување, каде што бариерата за влага
содржи ентеричен полимер, пластификатор
и зголемувач на пропустливост, каде што
зголемувачот на пропустливост е присутен
во количина од 20% до 40% по тежина од
сувата тежина на бариерата за влага;
каде што таблетата со модифицирано
ослободување
е
биоеквивалентна
и
покажува профил на растворање таков што
после 2 часа не повеќе од 20% од содржината
на бупропион е ослободена, после 4 часа
15% до 45% од содржината на бупропион
е ослободена, после 8 часа 40% до 90%
од содржината на бупропион е ослободена
и после 16 часа не помалку од 80% од
содржината на бупропион е ослободена.
Има уште 37 патентни барања.

903450

42

Glasnik

17/6

str. 1-70 dekemvri 2010 Skopje

(11)
903439
(51) E 06B 3/48
		
(13)
Т1
(21) 2010/45
(22) 11/02/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 2002UD00022 31/01/2002 IT
(96) 27/01/2003 EP03001695.0
(97) 16/12/2009 EP1335096
(73) Breda Sistemi Industriali SpA
Via Cecilia Danieli, 2 33090 Sequals (PN), IT
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
(72) Breda, Enrico
(54) ВРАТА СО ПОДОБРЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ
СЕКЦИИ
(57) 1. Подобрена врата со хоризонтални секции,
дефинирани со хоризонтални панели
меѓусебно поврзани со шарки кои се движат
на краевите со лизгачи во шини, панелите
имаат затворен простор во вертикална
позиција и, со лизгање, хоризонтална позиција
со отворен простор, крајните хоризонтални
делови на двата блиску поставени панели
свртени еден кон друг имаат соодветно
машко лежиште (32) и женско лежиште (31),
панелите имаат рамка на која подобрениот
панел (15) е позициониран и применет,
рамката има хоризонтални профили, каде

903439

- хоризонталните профили (11, 111, 12, 112)
имаат заден технички дел (13) и преден
подобрен дел за сместување (14) погоден да
го прифати подобрениот панел (15)~ и каде
- техничкиот дел (13) е дефиниран со заден
ребрест елемент (17) и преден ребрест
елемент (16) дефинирајќи ја едната страна
(14), постои и најмалку уште една страна
(24, 25) која се издложува нанапред кон
предниот ребраст елемент (16), назначена
со тоа што една страна од предниот дел
за сместување на делот за проширување
(14), со издолжување нанапред (24), има
барем делумно аголно наведнување (в) кон
подот некаде помеѓу 70о и 85о.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 489/02,
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903442

C 07F 7/08
(13)
Т1
(21) 2010/46
(22) 15/02/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20040542711P 06/02/2004 US
(96) 04/02/2005 EP07014411.8
(97) 09/12/2009 EP1864987
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Stumpf, Andreas
(54) МЕТОДИ ЗА ПРАВЕЊЕ 3-О ЗАШТИТЕНИ
МОРФИНОНИ
И
3-О
ЗАШТИТЕНИ
КАРБОКСИЛАТИ НА МОРФИНОН ДИЕНОЛ
(57) 1. Метода за правење соединение со
формулата (III):

која опфаќа:
(а) овозможување соединение со формулата
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(I):

да реагира во присуство на смеса од
соединение со формулата R1SR2 и
трихлороизоцианурска киселина, при услови
доволни за да се направи соединение со
формулата (II):

и
(б)
овозможување
соединението
со
формулата (II) да реагира со прва база
и средство за ацилирање со формулата
R4(C(O)OC(O)R4 или R4C(O)X при услови
доволни за да се направи соединение со
формулата (III), каде што:
R1 и R2 се секое независно -(C1-C20)алкил,
-(C3-C8)циклоалкил или -фенил;
R3 е заштитна група;
R4 е -(C1-C10)алкил; и
X е -Cl, -Br или -I.
Има уште 22 патентни барања.
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(51) C 07D 261/10,
A 01N 43/80,
(21)
(30)

(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(54)

(11)
(13)

903452
Т1

C 07D 413/12, 417/12
(22) 16/02/2010
2010/47
(45) 31/12/2010
20040019634 03/09/2004 GB;
20040020645 16/09/2004 GB and
20050002486 07/02/2005 GB
17/08/2005 EP05771917.1
03/03/2010 EP1789401
Syngenta Limited
European Regional Centre, Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford / Surrey
GU2 7YH, GB
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
PLANT, Andrew;
BOEHMER, Jutta, Elisabeth;
BLACK, Janice and
SPARKS, Timothy, David
ДЕРИВАТИ НА ИЗОКСАЛИН И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ХЕРБИЦИДИ

(57) 1. Соединение со формулата I

назначенo со тоа, што
R1 и R2 се секое независно од другото водород,
C1-C10алкил, C1-C10халоалкил, C3-C8циклоалкил
или C3-C8циклоалкил-C1-C3алкил, или
R1 и R2 заедно со јаглеродниот атом на кој тие
се врзани формираат C3-C7прстен,
R3 и R4 се секое независно од другото
водород, C1-C10алкил, C1-C10халоалкил, C3C8циклоалкил-C1-C10алкил, C1-C6алкокси-C1C10алкил, или C3-C8циклоалкил, или
R3 и R4 заедно со јаглеродниот атом на кој тие
се врзани формираат C3-C7прстен,
или
R1 со R3 или R4 и заедно со јаглеродните атоми
на кој тие се врзани формираат C5-C8прстен,
или
R2 со R3 или R4 и заедно со јаглеродните атоми
на кој тие се врзани формираат C5-C8прстен,
или
R5 и R6 се секое независно од другото
циклопропил,
дифлуорометил,
три–
флуорометил, трифлуороетил, хидроксиметил,
метоксиметил,
метил–тиометил,
метилсулфинилметил, метилсулфонилметил,
винил,
ди–флуоровинил,
дихлоровинил,
етинил, пропаргил, ацетил, трифлуороацетил,

903452

метоксикарбонилетил, нитро, формил, бром,
хлор, флуор, јод, азидо, триметилсилил,
метоксикарбонилметил,
етокси–
карбонилметил,
цианометил,
цианоетил,
-CH2CH2P(O)(OCH3)2,
-CH2CH2CON(CH3)2,
-CH2CH2P(O)(OC2H5)2,
-CH2CH2COCH3,
- C H 2C H 2C O C H 2C H 3, - C H 2C H 2C O 2C H 3,
-CH2CH2SO2CH3,
-CH2CH2CO2CH2H3,
-CH2CH2NO2,
меркапто,
фенилтио,
метилтио, метилсулфинил, метилсулфонил,
бензилсулфонил,
фенилсулфинил,
фенилсулфонил,
трифлуорометилтио,
трифлуорометилсулфинил,
трифлуоро–
метилсулфонил,
хидроксил,
метокси,
етокси,
трифлуорометокси,
трифлуороетокси,
метансулфонилокси,
трифлуорометансулфонилокси,
фенокси,
бензилокси, -CONH-SO2-CH3, -CONH-SO2-CF3,
-NHCO-CH3, -NHCO-CF3, -OCO-CH3, -OCOCF3, -OCO-фенил, -OCONH-CH3, -OCONHCH2CF3, -OCONH-фенил, -CONH2,-CONHCH3
или -CON(CH3)2, и R6 може дополнително да
е водород, циано, метил, етил, изопропил,
метоксикарбонил,
етоксикарбонил
или
бензилоксикарбонил,
m е 0, 1 или 2,
n е 1, 2 или 3,
Y е фенил, нафтил, тетрахидронафтил,
1,3-диоксаланил,
тетрахидрофуранил,
морфолинил,
фурил,
тиенил,
пиролил,
пиразолил,
имидазолил,
1,2,3-триазолил,
1,2,4-триазолил,
оксазолил,
изоксазолил,
изотиазолил,
1,2,3-оксадиазолил,
1,2,4-оксадиазолил,
1,3,4-оксадиазолил,
1,2,5-оксадиазолил,
1,2,3-тиадиазолил,
1,2,4-тиадиазолил,
1,3,4-тиадиазолил,
1,2,5-тиадиазолил, пиридил, пиримидинил,
пиридазинил, пиразинил, 1,2,3-триазинил,
1,2,4-триазинил, 1,3,5-триазинил, тетразолил,
тетразинил,
бензофурил,
бензисофурил,
бензотиенил,
бензисотиенил,
индолил,
бензимидазолил,
2,1,3-бензоксадиазолил,
хинолил,
изохинолил,
цинолинил,
фталазинил, хиназолинил, хиноксалинил,
нафтхидринил, бензотриазинил, пиринил,
птеридинил или индолизинил, кои прстени
може да се супституирани со флуор, хлор,
бром, јод, трифлуорометил, циклопропил,
метил,
метилтио,
метилсулфинил,
метилсулфонил,
трифлуорометилтио,
трифлуорометилсулфинил, трифлуоро–метилсулфонил, метокси, етокси, трифлуорометокси,
дифлуорометокси,
циано,
нитро,
метоксикарбонил, -CONH2 или со карбоксил,
и на N-оксиди, соли и оптички изомери на
соединенија со формулата I.
Има уште 23 патентни барања.
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(11)
903454
(51) A 61K 31/506, 31/519
		
(13)
Т1
(21) 2010/49
(22) 17/02/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20020399673P 29/07/2002 US;
20030443949P 31/01/2003 US;
20030452339P 06/03/2003 US and
20030631029 29/07/2003 US
(96) 29/07/2003 EP03784871.0
(97) 09/12/2009 EP1534286
(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc.
1180 Veterans Boulevard South
San Francisco, CA 94080, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SINGH, Rajinder;
ARGADE, Ankush;
PAYAN, Donald, G.;
CLOUGH, Jeffrey;
KEIM, Holger;
SYLVAIN, Catherine;
LI, Hui and
BHAMIDIPATI, Somasekhar
(54) МЕТОДИ
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ
ИЛИ
СПРЕЧУВАЊЕ
АВТО–
ИМУНОЛОШКИ
ЗАБОЛУВАЊА
СО
2,4-ПИРИМИДИНДИАМИН
СОЕДИ–
НЕНИЈА
(57) 1. 2,4-пиримидиндиамин соединение за
употреба во третманот на автоимунолошко
заболување различно од улцеративен
колитис, Кроново заболување, инфламаторно
цревно, и идиопатско инфламаторно
цревно заболување, назначено со тоа, што
2,4-пиримидиндиамин соединението е:
соединение со структурната формула (I):
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R2 е одбрано од групата составена од фенил
моно супституиран на 3- или 5-положба со
R8 група, фенил ди- или три-супституиран со
една или повеќе од истите или различни R8
групи и евентуално супституиран хетероарил
како што е дефинирано долу;
R4 е одбрано од групата составена од
фенил супституиран со една или повеќе од
истите или различни R8 групи и евентуално
супституиран хетероарил како што е
дефинирано долу;
каде што, за R2 и R4, секој од наведените
евентуално супституирани хетероарил,
независно едно од друго, е одбрано од
групата составена од:

и
или сол, хидрат, солват и/или N-оксид на
истото:
L1 и L2 се секое, директна врска;
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каде што:
p е цел број од еден до три;
секое --- независно претставува единечна
врска или двојна врска;
R35 е водород или R8;
X е одбрано од групата составена од CH, N, и
N-O;
секое Y е независно одбрано од групата
составена од O, S и NH;
секое Y1 е независно одбрано од групата
составена од O, S, SO, SO2, SONR36, NH и
NR37;
секое Y2 е независно одбрано од групата
составена од CH, CH2, O, S, N, NH и NR37;
R36 е водород или алкил;
R37 е одбрано од групата составена од водород
и прогрупа одбрана од групата составена од
арил, хетероарил, Ra, Rb, -CRaRb-O-C(O)R8,
-CRaRb-O-PO(OR8)2, -CH2-O-PO(OR8)2, -CH2PO(OR8)2, -C(O)-CRaRb-N(CH3)2, -CRaRb-OC(O)-CRaRb-N(CH3)2, -C(O)R8, -C(O)CF3 and
-C(O)-NR8-C(O)R8;
R38 е одбрано од групата составена од алкил
и арил;
R9, R10, R11 and R12 се секое, независно едно од
друго, одбрани од групата составена од алкил,
алкокси, халоген, халоалкокси, аминоалкил
и хидроксиалкил, или алтернативно, R9 и
R10 и/или R11 and R12 се земени заедно за да
формираат кетал;
секое Z е одбрано од групата составена
од хидроксил, алкокси, арилокси, естер, и
карбамат;
Q е одбрано од групата составена од -OH,
-OR8, -NRcRc, -NR39-CHR40-Rb,
-NR39-(CH2)m-Rb and -NR39-C(O)-CHR40-NRcRc;
R39 и R40 се секое, независно едно од друго,
одбрани од групата составена од водород,
алкил, арил, алкиларил, арилалкил и NHR8;
R5 е одбрано од групата составена од -CN,
-NC, флуоро, (C1-C3) халоалкил, (C1-C3)
перхалоалкил, (C1-C3) халоалкокси, (C1-C3)
перхалоалкокси, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)CF3
и -C(O)OCF3;
R6 е водород;
R8 е одбрано од групата составена од Re,
Rb, Re супституирано со една или повеќе
од истите или различни Rа или Rb, -ORa
супституирано со една или повеќе од истите
или различни Ra или Rb, -B(ORa)2, -B(NRcRc)2,
-(CH2)m-Rb, -(CHRa)m-Rb, -O-(CH2)m-Rb, -S-(CH2)
-Rb, -O-CHRaRb, -O-CRa(Rb)2, -O-(CHRa)m-Rb,
m
-O- (CH2)m-CH[(CH2)mRb]Rb, -S-(CHRa)m-Rb,
-C(O)NH-(CH2)m-Rb,
-C(O)NH-(CHRa)m-Rb,
903454

-O-(CH2)m-C(O)NH-(CH2)m-Rb, -S-(CH2)m-C(O)
NH-(CH2)m-Rb,
-O-(CHRa)m-C(O)NH-(CHRa)
b
3
-R , -S-(CHR )m-C(O)NH-(CHRa)m-Rb, -NHm
(CH2)m-Rb, -NH-(CHRa)m-Rb, -N[(CH2)mRb]2, -NHC(O)-NH-(CH2)m-Rb, -NH-C(O)-(CH2)m-CHRbRb
и -NH-(CH2)m-C(O)-NH-(CH2)m-Rb;
секое Ra е независно одбрано од групата
составена од водород, (C1-C6) алкил, (C3C8) циклоалкил, (C4-C11) циклоалкилалкил,
(C5-C10) арил, (C6-C16) арилалкил, 2-6 член
хетероалкил, 3-8 член циклохетероалкил,
4-11 член циклохетероалкилалкил, 5-10 член
хетероарил и 6-16 член хетероарилалкил;
секое Rb е погодна група независно одбрана
од групата составена од =O -ORd, (C1-C3)
халоалкилокси, =S, -SRd, =NRd, =NORd,
-NRcRc, халоген, -CF3, -CN, -NC, -OCN,
-SCN, -NO, -NO2 =N2, -N3, -S(O)Rd, -S(O)2Rd,
-S(O)2ORd, -S(O)NRcRc, -S(O)2NRcRc, -OS(O)
Rd, -OS(O)2Rd, -OS(O)2ORd, -OS(O)2NRcRc,
-C(O)Rd, -C(O)ORd, -C(O)NRcRc,
-C(NH)
NRcRc, -C(NRa)NRcRc, -C(NOH)Ra, -C(NOH)
NRcRc, -OC(O)Rd, -OC(O)ORd, -OC(O)NRcRc,
-OC(NH)NRcRc, -OC(NRa)NRcRc, -[NHC(O)]
Rd, -[NR3C(O)]nRd, -[NHC(O)]nORd, -[NRaC(O)]
n
ORd, -[NHC(O)]nNRcRc, -[NRaC(O)]nNRcRc,
n
-[NHC(NH)]nNRcRc и -[NRaC(NRa)]nNRcRc;
секое Rc е независно Ra, или, алтернативно,
две Rc се земени заедно со азотниот атом
на кој тие се врзани за да формираат 5 до
8-член циклохетероалкил или хетероалкил
кој може евентуално да вклучува еден или
повеќе од истиот или различни дополнителни
хетероатоми и кои може евентуално да се
супституирани со една или повеќе од истите
или различни Ra или погодни Rb групи;
секое Rd е независно Ra;
секое Re е независно одбрано од групата
составена од (C1-C6) алкил, (C3-C8)
циклоалкил,
(C4-C11)
циклоалкилалкил,
(C5-C10) арил, (C6-C16) арилалкил, 2-6 член
хетероалкил, 3-8 член циклохетероалкил,
4-11 член циклохетероалкилалкил, 5-10 член
хетероарил и 6-16 член хетероарилалкил;
секое m е независно цел број од 1 до 3; и
секое n е независно цел број од 0 до 3;
или
2,4-пиримидиндиамин
соединението
е
соединение одбрано од групата составена
од 7.4.214 низ 7.4.244, 7.4.250 низ 7.4.252,
7.4.256 низ 7.4.258, 7.4.262 низ 7.4.269,
7.4.272 низ 7.4.276, 7.4.278 низ 7.4.280,
7.4.283 низ 7.4.289, 7.4.296, 7.4.298 низ
7.4.302, 7.4.304, 7.4.305, 7.4.308 низ 7.4.313,
7.4.315, 7.4.317, и 7.4.318;
Patenti
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под условите да во формулата (I):
(1) кога R2 е супституиран фенил, тогаш R5 е
различно од циано или -C(O)NHR, каде што
R e водород или (C1-C6) алкил;
(2) кога R2 и R4 се секое независно
супституиран или несупституиран индол,
тогаш R2 и R4 се прикачени на остатокот од
молекулот преку прстенест јаглероден атом;
и
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(3) соединението не е

Има уште 44 патентни барања.
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(11)
903469
(51) C 07D 493/04
		
(13)
Т1
(21) 2010/78
(22) 10/03/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 01203416 10/09/2001 EP
(96) 06/09/2002 EP02797968.1
(97) 30/12/2009 EP1448567
(73) Tibotec Pharmaceuticals
Eastgate Village Eastgate Little Island,
Co Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie;
SURLERAUX, Dominique, Louis, Nestor,
Ghislain and
Quaedflieg, Peter.J.L.M
(54) МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ХЕКСА–
ХИДРО-ФУРО 2,3-В ФУРАН-3-ОЛ
(57) 1. Метода за синтеза на хексахидрофуро[2,3-b]фуран-3-ол со формулата (7)
почнувајќи од полупроизвод со формулата
(1) каде што P1 и P2 претставуваат секое
независно
водород,
хидрокси-заштитна
група или можат заедно да формираат
соседна-диол заштитна група,

и потоа трансформирање на полупроизводот
со формулата (6) во хексахидро-фуро[2,3-b]
фуран-3-ол со формулата (7) по пат на
реакција на интрамолекуларна циклизација.

Има уште 27 патентни барања.

која
го
трансформира
наведениот
полупроизвод со формулата (1) во дериват
на нитрометан со формулата (3) каде што
R1 претставува алкил, арил или аралкил,
R2 претставува водород или C(=O)OR3, R3
претставува алкил, арил или аралкил, или
R3, доколку е присутно, и R1 земени заедно
со атомите на кои се прикачени може да
формираат 6 до 8-члена циклична група
која може евентуално да е супстиуирана со
алкил, аралкил, или арил,

кој подоцна го трансформира наведениот
дериват на нитрометан во дериват на
тетрахидрофуран со формулата (6) каде што
OR4 претставува алкохолат,
903469
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(51) A 61Q 19/00,

(11)

903468

A 61K 8/44, 8/55
(13)
Т1
(21) 2010/79
(22) 15/03/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) DEA10008850 25/02/2000 DE
(96) 19/02/2001 EP01911453.7
(73) Kuhs GmbH
Lingertstrasse 3 und 21 79541 Lorrach, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ALBRECHT, Martin
(54) КОЗМЕТИЧКИ СОСТАВ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ОСТАРЕНА
КОЖА
И/ИЛИ
КОЖА
ПОДЛОЖЕНА НА СТРЕС
(57) 1. Козметички состав, особено за употреба
на остарена и/или кожа подложена на
стрес, каде што освен од вода најмалку
една супстанција која формира ламеларни
структури со вода е присутна во составот, и
составот дополнително содржи
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а) најмалку едно соединение, кое исклучува
синтетички
кватернарни
амониумови
сурфактанси, кое има најмалку една
функционална група со општата формула I
- CH2 - NЕ - (CH3)3
(формула I)
б) и/или S-аденозилметионин,
в) и/или адитив одбран од групата составена
од метил глицин, диметилглицин и метил
метионин и нивни мешавини.
Има уште 26 патентни барања.
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(51) C 07C 237/30, 225/20,
255/59,
C 07D 207/36, 213/74,
231/38, 249/18,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
903466
(13)
Т1
(22) 19/03/2010
(45) 31/12/2010

307/52, 333/36
2010/83		
20010284026P 16/04/2001 US
15/04/2002 EP07010711.5
24/02/2010 EP1818325
Schering Corporation and
Pharmacopeia, LLC
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ
07033-0530, US and
San Diego, CA 92121, US
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
Taveras, Arthur G.;
Aki, Cynthia J.;
Bond, Richard W.;
Chao, Jianping;
Dwyer, Michael;
Ferreira, Johan A.;
Chao, Jianhua;
Yu, Younong;
Baldwin, John J.;
Kaiser, Bernd;
Li, Ge; Merritt, Robert J.;
Nelson, Kingsley H. and
Rokosz, Laura L.
3,4-ДИСУПСТИТУИРАНИ ЦИКЛОБУТЕН-1,2ДИОНИ КАКО ЛИГАНДИ НА РЕЦЕПТОРОТ
НА „СХС”-ХЕМОКИНИ
1. Соединение претставено со формулата:

A е одбран од групата која се состои од:

и

каде што:
R7 и R8 може да бидат исти или различни
и се, независно еден од друг, одбрани
од H, алкил, флуороалкил, циклоалкил и
циклоалкилалкил; и
R9 може да биде ист или различен и е 1-3
средини одбрани од групата која се состои
од H, халоген, алкил, циклоалкил, -CF3,
цијано, -OCH3 и -NO2;
B е одбран од групата која се состои од:

или негова фармацевтски прифатлива сол
или солват, назначено со тоа што:

903466
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и

каде што:
R2 е OH, -NHC(O)R13 или -NHSO2R13;
R3 е -SO2NR13R14 или -SO2R13;
R4 е H, -NO2, цијано, -CH3, халоген, или -CF3;
R5 е H, -CF3, -NO2, халоген или цијано;
R6 е H, алкил или -CF3;
R10 и R11 може да бидат исти или различни
и се, независно еден од друг, одбрани од
групата која се состои од водород, халоген,
-CF3, -NR13R14, -NR13C(O)NR13R14, -C(O)OR13,
-SH, -SO(t)NR13R14, -SO2R13, -NHC(O)R13,
-NHSO2NR13R14, -NHSO2R13,
-C(O)NR13R14, -C(O)NR13OR14, -OC(O)R13,
-COR13, -OR13 и цијано;
R13 и R14 може да бидат исти или различни
и се, независно еден од друг, одбрани од
метил, етил и изопропил; или
R13 и R14, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени во групите -NR13R14, -C(O)NR13R14,
-SO2NR13R14, -NR13C(O)NR13R14, -SOtNR13R14,
-NHSO2NR13R14, формираат несупституиран
или супституиран 3- до 7-член, заситен
хетероцикличен прстен, кој може да содржи
и еден додатен хетероатом одбран од O, S
или NR18, каде што R18 е одбран од H, алкил,
арил, хетероарил, -C(O)R19, -SO2R19 и -C(O)
NR19R20, каде што R19 и R20 може да бидат
исти или различни и се, независно еден од
друг, одбрани од алкил, арил и хетероарил,
при што супституентите врз супституираните
циклизирани групи R13 и R14 може да бидат
исти или различни и се, независно еден од
друг, одбрани од 1 до 3 од следните: алкил,
арил, хидрокси, хидроксиалкил, алкокси,
алкоксиалкил, арилалкил, флуороалкил,
циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил, амино, -C(O)OR15, -C(O)
NR15R16, -SOtNR15R16, -C(O)R15, -SO2R15,
-NHC(O)NR15R16 и халоген, и при што R15 и
R16 може да бидат исти или различни и се,
независно еден од друг, одбрани од групата
Patenti
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која се состои од H, алкил, арил, арилалкил,
циклоалкил и хетероарил;
R8a е одбран од групата која се состои
од
водород,
алкил,
циклоалкил
и
циклоалкилалкил;
R12 е водород, -OC(O)R13, или група
на несупституиран или супституиран
арил, несупституиран или супституиран
хетероарил,
несупституиран
или
супституиран арилалкил, несупституиран или
супституиран циклоалкил, несупституиран
или супституиран алкил, несупституиран
или
супституиран
циклоалкилалкил
или несупституиран или супституиран
хетероарилалкил, при што супституентите
врз супституираните групи R12 може да бидат
исти или различни и се, независно еден од
друг, одбрани од 1-6 групи R9; и
t е 0, 1 или 2.
Има уште 17 патентни барања.
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(51) A 61K 39/085,
C 07K 14/31,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

903446

(11)
(13)

903446
Т1

(22) 24/03/2010
C 12N 15/31, 15/81
2010/87
(45) 31/12/2010
20030489840P 24/07/2003 US and
20030520115P 14/11/2003 US
22/07/2004 EP04778847.6
17/02/2010 EP1651166
Merck Sharp & Dohme Corp.
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
NJ 07065, US
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
ANDERSON, Annaliesa, S.;
JANSEN, Kathrin Ute;
KEELY, Rosemarie;
SCHULTZ, Loren, D.;
MONTGOMERY, Donna, L. and
MCCLEMENTS, William, L.

(54) ПОЛИПЕПТИДИ ЗА ИНДУЦИРАЊЕ НА
ЗАШТИТНА ИМУНОЛОШКА РЕАКЦИЈА
ПРОТИВ СТАФИЛОКОКУС АУРЕУС
(57) 1. Еден полипептиден имуноген којшто
опфаќа една аминокиселинска низа најмалку
90 % идентична на НИЗА ИД бр:1, при
што споменатиот полипептид обезбедува
заштитен имунитет против С.ауреус и при
што ако еден или повеќе дополнителни
полипептидни
региони
се
присутни,
споменатите дополнителни региони не
обезбедуваат карбоксилен крај кој што
содржи аминокиселини 609-645 од НИЗА ИД
бр:2.
Има уште 30 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/095, 31/198,
31/23, 31/426, 9/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
(13)

903445
Т1

(22) 25/03/2010
A 61P 15/02, 17/16
2010/88
(45) 31/12/2010
20060118649 09/08/2006 EP
18/04/2007 EP07728255.6
17/02/2010 EP2049092
POLICHEM S.A.
Val Fleuri 50, Luxembourg, LU
ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
MAILLAND, Federico;
MASCARUCCI, Paolo and
MURA, Emanuela
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(54) СОСТАВ СО ЗГОЛЕМЕНА ЕЛАСТИЧНА
АКТИВНОСТ
(57) 1. Употреба на:
а) најмалку едно тиолирано соединение и,
б) најмалку еден естер на органска киселина
или нивна мешавина;
за производство на топично соединение за
подобрување на елестичноста на вагината и
перинеумот кај бремената жена.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 471/14,
A 61K 31/4162,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
(13)

903467
Т1

(22) 01/04/2010
C 07D 471/04
2010/92
(45) 31/12/2010
05291558.4 20/07/2005 EP
20/07/2005 EP05291558.4
24/01/2007 EP1746097
Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron,
92160 Antony, FR
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
Mauger, Jacques;
Nair, Anil;
Ma, Nina;
Bjergarde, Kirsten;
Filoche-Romme, Bruno;
Angouillant-Boniface, Odile and
Mignani, Serge
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ
СОЕДИ–НЕНИЈА
ПОВРЗАНИ СО 1,4-ДИХИДРОПИРИДИН,
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ,
УПОТРЕБА И СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
ИСТИТЕ
1. Соединение претставено со општата
формула (I):

● R9 е одбран од арил и хетероарил, кој може
да биде супституиран со супституент одбран
од H, F, Cl, Br, OH, SH, CF3, OCF3, OCH3, SCF3,
SCH3, OCHF2, OCH2F, (C1-C6)алкил, O-алил,
фенил, и фенил супституиран со халоген;
● Y, Y’ и Y”:
i) секој од нив независно претставува
супституент одбран од CH2, CHR5, CR5R6,
C=O, O, S, NH и NR7; или
ii) заедно претставуваат супституент одбран
од следните средини: -CH2-O-(C=O)-, -(CH2)4и -(CH2)2-ланец;
● R7 претставува супституент одбран од: R8,
COOR8, COR8 и tONHR8;
● R5 и R6, независно еден од друг,
претставуваат R8;
● R8 претставува H или евентуално
супституиран:
-алкил,
-алкилалкилен,
-алкилен,
-хетероциклоалкил,
-циклоалкил, -арил, -хетероарил, -алкилхетероциклоалкил,
-алкил-циклоалкил,
-алкил-арил, или -алкилхетероарил.
Има уште 15 патентни барања.

каде што:
X е NH или CR7 и:
● кога X=NH, R2 е:
- арил супституиран со супституент одбран
од S-R9, NH-R9, (C=O)-NH-R9, (C=O)NHCH2-R9,
NH-(C=O)-R9,
NH-(C=O)-NH-R9,
(SO2)-NH-R9; или
- хетероарил супституиран со супституент
одбран од O-R9, S-R9, NH-R9, (C=O)-NH-R9,
(C=O)-NH-CH2-R9, NH-(C=O)-R9, NH-(C=O)NH-R9, (SO2)-NH-R9;
● кога X=CR7, R2 е арил или хетероарил
супституиран со супституент одбран од O-R9,
S-R9, NH-R9, (C=O)-NH=R9, (C=O)-NH=CH2-R9,
NH-(C=O)-R9, NH-(C=O)=NH-R9, (SO2)-NH-R9;
903467
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(11)
903470
(51) A 61K 39/12
		
(13)
Т1
(21) 2010/96
(22) 08/04/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20060796078P 28/04/2006 US
(96) 27/04/2007 EP07835738.1
(97) 20/01/2010 EP2012822
(73) The Trustees of the University of
Pennsylvania
3160 Chestnut Street,
Suite 200 Philadelphia, PA 19104, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) ROY, Soumitra and
WILSON, James, M.
(54) МОДИФИЦИРАН АДЕНОВИРУС ХЕКСОН
ПРОТЕИН И НЕГОВА УПОТРЕБА
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(57) 1. Аденовирус којшто има капсид којшто
содржи модифициран хексон протеин,
споменатиот модифициран аденовирус
хексон протеин содржи делеција во најмал
хиперваријабилен регион на аденовирусен
хексон протеин избран од хиперваријабилен
регион 1 и хипервариабилен регион 4 и
егзогена аминокиселинска секвенца којашто
содржи имуногенетска аминокиселинска
секвенца инсертирана во споменатиот
хиперваријабилен
регион
1
и/или
споменатиот хиперваријабилен регион 4
со клаузула дека споменатата егзогена
аминокиселинска секвенца е поинаква од
аденовирусна секвенца.
Има уште 21 патентни барања.
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(11)
903459
(51) C 07C 253/30, 255/23
		
(13)
Т1
(21) 2010/155
(22) 11/06/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 10311763 18/03/2003 DE
(96) 06/03/2004 EP04718192.0
(97) 19/05/2010 EP1606246
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50,
65929 Frankfurt am Main, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) HACHTEL, Jochen;
NEISES, Bernd;
SCHWAB, Wilfried;
UTZ, Roland and
ZAHN, Martin
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ 2-ЦИЈАН-3ХИДРОКСИ-N-(ФЕНИЛ) БУТ-2-ЕН-АМИДИ
(57) 1. Постапка за добивање на соединението со
формулата (I):

назначена со тоа што:
R1 е:
а) -CF3;
б) -O-CF3;
в) -S-CF3;
г) -OH;
д) -NO2;
ѓ) халоген;
е) бензил;
ж) фенил;
з) -O-фенил;
ѕ) -CN;
и)
-O-фенил,
моносупституиран
полисупституиран со:
1) (C1-C4)-алкил;
2) халоген;
3) -O-CF3; или
4) -O-CH3; и
R2 е:
903459

a) (C1-C4)-алкил;
б) халоген; или
в) атом на водород;
која опфаќа реакција на соединение со
формулата (II):

каде што R1 и R2 се како што е дефинирано
погоре,
во присуство на анхидрид на оцетна
киселина, најмалку еден растворувач и
најмалку една база од групата која се
состои од алкалнометални хидроксиди,
како што се натриум хидроксид или калиум
хидроксид, каустична сода во цврста
форма или во форма на база, амиди, на
пример натриум амид, алкоксиди, како
што се натриум метоксид или калиум терцбутоксид,
органометални
соединенија,
на пример n-бутиллитиум, или мешавини
на наведените бази, а потоа се изолира
добиеното соединение со формулата (I).
Има уште 6 патентни барања.

или
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(51) C 07D 498/04,
A 61K 31/424,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
(13)

903457
Т1

(22) 11/06/2010
A 61P 3/00
2010/157
(45) 31/12/2010
102005026762 09/06/2005 DE
27/05/2006 EP06753937.9
19/05/2010 EP1896485
Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
PETRY, Stefan;
HEUER, Hubert;
ZOLLER, Gerhard;
TENNAGELS, Norbert and
MULLER, Gunter
ДЕРИВТИ
НА
АЗОЛОПИРИДИН-2-ОН
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЛИПАЗИ И
ФОСФОЛИПАЗИ
1. Соединение со формулата (I):

назначено со тоа што:
X е, идентично или различно, =C(-R)- или
=N-, каде што најмалку еден, а најмногу два
=C(-R)- се заменети со =N-;
Y е -O- или -S-;
R е, идентично или различно, водород, халоген,
(C1-C6)-алкил,
(C1-C3)-алкокси-(C1-C3)алкилен, хидрокси, (C1-C6)-алкилмеркапто,
амино,
(C1-C6)-алкиламино,
ди-(C2-C12)алкиламино, (C1-C6)-алкилкарбонил, COOR3,
трифлуорометил,
(C1-C6)-алкилсулфонил,
(C1-C6)-алкилсулфинил,
аминосулфонил,
пентафлуоросулфанил, (C6-C10)-арил, (C5C12)-хетероарил, CO-NR6R7, O-CO-NR6R7,
O-CO-(C1-C6)-алкилен-CO-O-(C1-C6)-алкил,
O-CO-(C1-C6)-алкилен-CO-OH,
O-CO-(C1C6)-алкилен-CO-NR6R7 или несупституиран
или моно- или поли-F-супституиран (C1-C6)алкилокси;
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R1 е (C4-C16)-алкил, (C1-C4)-алкилен-(C6-C10)арил, (C1-C4)-алкилен-(C5-C12)-хетероарил,
(C1-C4)-алкилен-(C3-C12)-циклоалкил,
(C8C14)-бицикло, каде што наведените арил,
хетероарил, циклоалкил или бицикло може да
бидат супституирани еднаш или повеќе пати
со халоген, (C1-C6)-алкил, (C1-C3)-алкилокси,
хидрокси, (C1-C6)-алкилмеркапто, амино,
(C1-C6)-алкиламино, ди-(C2-C12)-алкиламино,
м о н о - ( C 1- C 6) - а л к и л а м и н о к а р б о н и л ,
д и - ( C 2- C 8) - а л к и л а м и н о к а р б о н и л ,
(C1-C6)-алкоксикарбонил,
(C1-C6)алкилкарбонил, цијано, трифлуорометил,
трифлуорометилокси,
(C1-C6)алкилсулфонил, аминосулфонил;
R2 е водород, (C1-C6)-алкил; или
R1 и R2, заедно со азотниот атом за кој
се прикачени, формираат моноцикличен
заситен или делумно незаситен 4- до 7-член
прстенест систем или бицикличен заситен
или делумно незаситен 8- до 14-член
прстенест систем, при што поединечните
елементи на прстенестите системи може да
се заменат со еден до три атоми или атомски
групи од серијата -CHR4-, -CR4R5-, -(C=R4), -NR6-, -C(=O)-, -O-, -S-, -SO-, -SO2-, под
услов две единици од сериите -O-, -S-, -SO-,
-SO2-, да не бидат соседни;
R3 е водород, (C1-C6)-алкил, бензил;
R4 и R5 може да бидат исти или различни
и претставуваат (C1-C6)-алкил, халоген,
трифлуорометил, COOR3, циклопропил,
циклопропилен;
R6 и R7 може да бидат исти или различни
и претставуваат водород, (C1-C6)-алкил,
-(C6-C10)-арил, (C5-C12)-хетероарил, (C3-C12)циклоалкил, (C1-C4)-алкилен-(C6-C10)-арил,
(C1-C4)-алкилен-(C5-C12)-хетероарил,
(C1C4)-алкилен-(C4-C12)-циклоалкил,
(C8-C14)бицикло;
тавтомерните
форми
на
наведените
соединенија
и
нивните
физиолошки
прифатливи соли.
Има уште 18 патентни барања.
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(51) C 07D 471/04,
A 61K 31/437,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
(13)

903458
Т1

A 61P 19/10, 25/00, 35/00
(22) 11/06/2010
2010/158
(45) 31/12/2010
0608350 22/09/2006 FR
19/09/2007 EP07848251.0
12/05/2010 EP2069342
Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
ALMARIO GARCIA, Antonio;
LARDENOIS, Patrick and
OLIVIER, Anne
ДЕРИВАТИ
НА
2-АРИЛ-6-ФЕНИЛИМИДАЗО [1,2-А] ПИРИДИНИ, НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА
1. Соединение претставено со формулата (I):
каде што:

R1 е фенилна или нафтилна група, при
што е можно овие две групи да бидат
супституирани со еден или повеќе атоми
или групи одбрани, независно една од друга,
од следните атоми или групи: халоген, (C1C6)алкилна, (C3-C7)циклоалкилна, (C3-C7)
циклоалкил(C1-C3)алкиленска,
хало(C1-C6)
алкил, (C1-C6)алкокси, (C3-C7) циклоалкокси,
(C 3 -C 7 )цик л оалкил(C 1 -C 3 )алкиленок си,
хало(C1-C6)алкокси, (C1-C6) тиоалкилна,
-S(O)(C1-C6)алкилна,
-S(O)2(C1-C6-алкил),
хидроксилна, цијано, нитро, хидрокси(C1-C6)
алкиленска, NRaRb(C1-C6)алкиленска, (C1C6)алкокси(C1-C6)алкиленокси,
NRaRb,
CONRaRb, SO2NRaRb, NRcCORd, OC(O)
NRaRb,
NRcC(O)ORe,
NRcSO2Re,
арил(C1-C6)алкиленска,
арилна
или
хетероарилна група, при што наведената
арилна или хетероарилна група може да
биде супституирана со еден или повеќе
супституенти одбрани од халоген, или (C1C6)алкилна, (C3-C7)циклоалкилна, (C3-C7)
циклоалкил(C1-C3)алкиленска,
хало(C1-C6)
алкилна, (C1-C6)алкокси, хало(C1-C6)алкокси,
NRaRb, хидроксилна, нитро или цијано група;

903458

R2 и R3 се, независно еден од друг:
атом на водород;
(C1-C6)алкилна, (C3-C7)циклоалкилна или (C3C7)циклоалкил(C1-C3)алкиленска група, при
што оваа група може да биде супституирана
со група Rf; арилна група, при што наведениот
арил може да биде супституиран со еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген или
(C1-C6)алкилна, (C3-C7)циклоалкилна, (C3-C7)
циклоалкил(C1-C3)алкиленска, хало(C1-C6)
алкилна, (C1-C6)алкокси, хало(C1-C6)алкокси,
NRaRb, хидроксилна, нитро или цијано
група;
R4 е:
атом на водород;
(C1-C6)алкилна, (C3-C7)циклоалкилна или (C3C7)циклоалкил(C1-C3)алкиленска група, при
што оваа група може да биде супституирана
со група Rf;
арилна група, при што наведениот арил
може да биде супституиран со еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген
или (C1-C6)алкилна, (C3-C7)циклоалкилна,
( C 3- C 7) ц и к л о а л к и л ( C 1- C 3) а л к и л е н с к а ,
хало(C1-C6)алкилна, (C1-C6)алкокси, (C3-C7)
циклоалкокси,
(C3-C7)циклоалкил(C1-C3)
алкиленокси,
хало(C1-C6)алкокси,
NRaRb, хидроксилна, нитро, цијано, (C1C6)алкил(CO)-,
CONRaRb,
NRcCORd,
OC(O)NRaRb, NRcC(O)ORe или арилна
група, при што наведениот арил може да
биде супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани од халоген или
(C1-C6)алкил, (C3-C7)циклоалкил, (C3-C7)
циклоалкил(C1-C3)алкиленска, хало(C1-C6)
алкилна, (C1-C6)алкокси, хало(C1-C6)алкокси,
NRaRb, хидроксилна, нитро или цијано
група;
Ra и Rb се, независно еден од друг, атом
на водород или (C1-C6)алкилна, (C3-C7)
циклоалкилна,
(C3-C7)циклоалкил(C1-C3)
алкиленска, арил(C1-C6)алкиленска или
арилна група;
или Ra и Rb, заедно со азотниот атом за
кој се прикачени, формираат азетидинска,
пиролидинска, пиперидинска, азепинска,
морфолинска,
тиоморфолинска,
пиперазинска
или
хомопиперазинска
група, при што оваа група може да биде
супституирана со (C1-C6)алкилна, (C3-C7)
циклоалкилна,
(C3-C7)циклоалкил(C1-C6)
алкиленска,
арилна
или
арил(C1-C6)
алкиленска група;
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Rc и Rd се, независно еден од друг:
атом на водород или (C1-C6)алкилна, (C3C7)циклоалкилна, (C3-C7)циклоалкил(C1-C3)
алкиленска, арил(C1-C6)алкиленска и арилна
група;
или Rc и Rd заедно формираат (C2-C5)
алкиленска група;
Re е (C1-C6)алкилна, (C3-C7)циклоалкилна,
( C 3- C 7) ц и к л о а л к и л ( C 1- C 3) а л к и л е н с к а ,
арил(C1-C6)алкиленска и арилна група;
или Rc и Re заедно формираат (C2-C5)
алкиленска група;
Rf е атом на халоген или (C1-C6)алкокси,
хало(C1-C6)алкокси,
(C3-C7)циклоалкокси,
(C 3 -C 7 )цик л оалкил(C 1 -C 6 )алкиленок си,
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хидроксилна, цијано, NRaRb, C(O)NRaRb,
NRcCORd,
OC(O)NRaRb,
NRcCOORe,
SO2NRaRb,
NRcSO2Re,
арил(C1-C6)
алкиленска или арилна група, при што
наведениот арил може да биде супституиран
со еден или повеќе супституенти одбрани
од халоген или (C1-C6)алкилна, (C3-C7)
циклоалкилна,
(C3-C7)циклоалкил(C1-C3)
алкиленска, хало(C1-C6)алкилна, (C1-C6)
алкокси,
хало(C1-C6)алкокси,
NRaRb,
хидроксилна, нитро или цијано група;
во вид на база или киселинска адитивна сол.
Има уште 19 патентни барања.
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(11)
903447
(51) C 07K 19/00
		
(13)
Т1
(21) 2010/159
(22) 11/06/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20050005065 08/03/2005 EP
(96) 27/02/2006 EP06723123.3
(97) 07/04/2010 EP1856159
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
00144 Roma, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GARGANO, Nicola;
BEGHETTO, Elisa and
SPADONI, Andrea

903447

(54) ХИМЕРИЧКИ РЕКОМБИНИРАНИ АНТИ–
ГЕНИ НА ТОКСОПЛАЗМА ГОНДИИ
(57) 1. Химерички рекомбиниран антиген којшто
содржи фузија на најмалку три различни
антигенски региони на Тохор1аѕта gondii,
при што трите различни региони имаат
аминокиселинска низа која што е селектрана
од групата која што се состои од: НИЗА ИД
БР: 2, НИЗА ИД БР: 4, НИЗА ИД БР: 6, НИЗА
ИД БР; 8, НИЗА ИД БР: 10 НИЗА ИД БР: 12.
Има уште 26 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)
903456
(51) G 01N 33/68
		
(13)
Т1
(21) 2010/160
(22) 11/06/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20000870151 30/06/2000 EP and
20000218907P 18/07/2000 US
(96) 21/06/2001 EP01957875.6
(97) 07/04/2010 EP1295129
(73) Innogenetics N.V.
Industriepark Zwijnaarde 7, Box 4
9052 Ghent, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) VANMECHELEN, Eugeen;
VANDERSTICHELE, Hugo and
HULSTAERT, Frank
(54) ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА
ДИЈАГНОЗА
НА
НЕВРОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА

Patenti
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(57) 1. Ин витро метода за диференцијална
дијагноза на индивидуа која страда
од Алцхајмерово заболување спроти
индивидуа која страда од деменција со Lewy
тела, спроти индивидуално страдање од
Паркинсоново заболување без деменција,
спроти
индивидуално
страдање
од
мулти-системска атрофија и/или спроти
индивидуално страдање од прогресивна
супрануклеарна парализа, назначена со
тоа што како невролошки маркер се
користи фосфо-тау во цереброспинален
флуид (CSF).
Има уште 3 патентни барања.
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(51) A 61K 31/485, 9/00, 9/22,

(11)

903460

(13)
Т1
A 61P 25/36
(21) 2010/162
(22) 14/06/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20030506222P 25/09/2003 US
(96) 09/09/2004 EP04788669.2
(97) 14/04/2010 EP1663229
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle 1653
Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

903460

(72) OSHLACK, Benjamin;
WRIGHT, Curtis and
BREDER, Chris
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ
КОМБИНАЦИИ
ОД
ХИДРОКОДОН И НАЛТРЕКСОН
(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи околу 5
mg хидрокодон или негова фармацевтски
прифатлива сол и 0.0625 mg налтрексон или
негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 18 патентни барања.

Patenti
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(51) A 61K 31/58, 9/16, 9/20, 9/50, (11)

903461

A 61P 25/00, 25/24, 25/32
(13)
Т1
(21) 2010/163
(22) 15/06/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20050688905P 09/06/2005 US
(96) 09/06/2006 EP06754274.6
(97) 14/04/2010 EP1888080
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) WOODWARD, Richard M.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД НЕВРО–
АКТИВЕН СТЕРОИД И НИВНа УПОТРЕБа
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(57) 1. Фармацевтски состав за употреба при
третирањето на депресија, оддаденост и/
или зависност од алкохол, пременструална
тензија, пременструален синдром или
пременструално дисфорично пореметување,
кој содржи 3б-хидрокси-3в-метокси-метил21-(1’-имидазолил)-5б-прегнан-20-он
или
фармацевтски прифатлива сол или солват
на истиот, и едно или повеќе фармацевтски
прифатливи ексципиенти, назначен со
тоа што составот обезбедува стабилна
состојба плазма нивоа во 3б-хидрокси3в-метокси-метил-21-(1’-имидазолил)-5бпрегнан-20-он во опсег од 5 ng/mL до 500 ng/
mL за времетраење од 12 h до 24 h.
Има уште 5 патентни барања.
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(11)
903464
(51) B 42D 15/00
		
(13)
Т1
(21) 2010/164
(22) 16/06/2010
		
(45) 31/12/2010
(30) 20040029170 09/12/2004 EP
(96) 10/11/2005 EP05807996.3
(97) 17/03/2010 EP1819525
(73) SICPA HOLDING S.A.
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) DESPLAND, Claude-Alain;
MULLER, Edgar;
SCHMID, Mathieu and
DEGOTT, Pierre
(54) СИГУРНОСЕН ЕЛЕМЕНТ СО АСПЕКТ НА
ГЛЕДАЊЕ УСЛОВЕН ОД АГОЛОТ НА
ГЛЕДАЊЕ
(57) 1. Сигурносен елемент за документи од
вредност, право, идентитет, за сигурносна
етикета или брендирана стока, кој се состои

903464

од супстрат (1), кој содржи дистинктивен
белег (2) или други видливи карактеристики
во или на неговата површина и на најмалку
дел од споменатата површината на
супстратот, покривен слој кој се состoи
од пигментни снегулки (3) на стврднато,
провидно врзувачко средство, каде што
споменатите пигментни снегулки (3) на
покривниот слој абсорбираат најмалку
дел од визуелниот спектар и се локално
ориентирани со цел да дадат видливост
на основниот дистинктивниот белег (2)
или некои други видливи карактеристики
најмалку друга насока за набљудување
и да ја спречи видливоста на основниот
дистинктивниот белег (2) или некои други
видливи карактеристики најмалку друга
насока за набљудување, се карактеризира
со тоа што ориентацијата на пигментните
снегулки (3) на споменатото, стврднато,
провидно, врзувачко средство не го
опфаќа или рефлектира споменатиот
дистинктивниот белег (2) или други видливи
карактеристики кои се присутни во или на
површината на супстратот.
Има уште 17 патентни барања.
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pregledi
PREGLED NA OBJAVENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)

A01K47/00
A01K53/00
C10J3/50
C10J3/52
C10J3/74
C07D487/04
A61K31/407
A61K31/5365
A61K31/55
A61K31/5517
A61K31/553
A61K38/21
A61K45/00
A61P1/16
A61P31/14
A61P43/00
C07D487/14
C07D498/04
C07D498/14
A61K38/18
C07K14/485
C04B24/40
A61K39/395
A61P37/08
A61P11/06
G01N33/53
C07K16/28
B21D31/04
C08J9/00
C08J9/232
C08J3/20
A61K47/32
A61K9/00
A61K31/167
A61P15/02
C07D295/18
A61K31/495
A61P37/08
A61P25/00
C07K14/715
C07D239/00
C07C253/30
C07C255/37
A61K9/22
A61K31/522
A61K31/4468
Patenti

(51) osnoven

A01K47/00
A01K47/00
C10J3/50
C10J3/50
C10J3/50
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
A61K38/18
A61K38/18
C04B24/40
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
B21D31/04
C08J9/00
C08J9/00
C08J9/00
A61K47/32
A61K47/32
A61K47/32
A61K47/32
C07D295/18
C07D295/18
C07D295/18
C07D295/18
C07K14/715
C07D239/00
C07C253/30
C07C253/30
A61K9/22
A61K9/22
A61K9/22

(11,13)

903444 T1
903444 T1
903471 T1
903471 T1
903471 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903433 T1
903437 T1
903437 T1
903438 T1
903465 T1
903465 T1
903465 T1
903465 T1
903465 T1
903426 T1
903427 T1
903427 T1
903427 T1
903428 T1
903428 T1
903428 T1
903428 T1
903429 T1
903429 T1
903429 T1
903429 T1
903430 T1
903431 T1
903434 T1
903434 T1
903435 T1
903435 T1
903435 T1

(51)

A61K31/4178
C07D401/12
C07D239/94
C07D211/16
A61K9/06
A61K9/12
A61K9/48
A61K9/16
C07D213/75
C07C233/51
C07C233/52
C07C235/34
C07C233/22
C07D213/75
C07D241/20
C07D239/42
C07C233/11
A61K31/165
A61K31/395
C07K5/062
C07C237/20
C07C235/78
A61K31/196
A61P9/10
A61K47/36
A61K31/4174
A61P11/02
A61K45/06
A61K31/728
A61K31/635
A61K31/365
A61K31/54
A61K31/435
A61K31/42
A61P25/24
A61K45/06
C07D487/04
A61K31/519
A61P25/00
A41B11/00
A61K31/505
A61K31/4184
G06Q30/00
A61K9/28
E06B3/48
C07D489/02

(51) osnoven

(11,13)

A61K9/22
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
A61K9/06
A61K9/06
A61K9/06
A61K9/06
C07D213/75
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
C07C233/51
A61K31/196
A61K31/196
A61K47/36
A61K47/36
A61K47/36
A61K47/36
A61K47/36
A61K31/635
A61K31/635
A61K31/635
A61K31/635
A61K31/635
A61K31/635
A61K31/635
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
A41B11/00
A61K31/505
A61K31/505
G06Q30/00
A61K9/28
E06B3/48
C07D489/02

903435 T1
903436 T1
903436 T1
903436 T1
903448 T1
903448 T1
903448 T1
903448 T1
903423 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903424 T1
903425 T1
903425 T1
903449 T1
903449 T1
903449 T1
903449 T1
903449 T1
903451 T1
903451 T1
903451 T1
903451 T1
903451 T1
903451 T1
903451 T1
903453 T1
903453 T1
903453 T1
903440 T1
903441 T1
903441 T1
903455 T1
903450 T1
903439 T1
903442 T1
Pregledi
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(51)

C07F7/08
C07D261/10
C07D413/12
C07D417/12
A01N43/80
A61K31/506
A61K31/519
C07D493/04
A61Q19/00
A61K8/44
A61K8/55
C07C237/30
C07C255/59
C07C225/20
C07D213/74
C07D307/52
C07D333/36
C07D249/18
C07D231/38
C07D207/36
A61K39/085
C07K14/31
C12N15/31
C12N15/81
A61K31/095
A61K31/198
A61K31/23
A61K31/426
A61P15/02
A61P17/16
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(51) osnoven

(11,13)

C07D489/02
C07D261/10
C07D261/10
C07D261/10
C07D261/10
A61K31/506
A61K31/506
C07D493/04
A61Q19/00
A61Q19/00
A61Q19/00
C07C237/30
C07C237/30
C07C237/30
C07C237/30
C07C237/30
C07C237/30
C07C237/30
C07C237/30
C07C237/30
A61K39/085
A61K39/085
A61K39/085
A61K39/085
A61K31/095
A61K31/095
A61K31/095
A61K31/095
A61K31/095
A61K31/095

903442 T1
903452 T1
903452 T1
903452 T1
903452 T1
903454 T1
903454 T1
903469 T1
903468 T1
903468 T1
903468 T1
903466 T1
903466 T1
903466 T1
903466 T1
903466 T1
903466 T1
903466 T1
903466 T1
903466 T1
903446 T1
903446 T1
903446 T1
903446 T1
903445 T1
903445 T1
903445 T1
903445 T1
903445 T1
903445 T1

(51)

A61K9/00
C07D471/14
C07D471/04
A61K31/4162
A61K39/12
C07C253/30
C07C255/23
C07D498/04
A61K31/424
A61P3/00
C07D471/04
A61K31/437
A61P25/00
A61P19/10
A61P35/00
C07K19/00
G01N33/68
A61K31/485
A61K9/00
A61K9/22
A61P25/36
A61K31/58
A61K9/20
A61K9/16
A61K9/50
A61P25/32
A61P25/24
A61P25/00
B42D15/00

(51) osnoven

(11,13)

A61K31/095
C07D471/14
C07D471/14
C07D471/14
A61K39/12
C07C253/30
C07C253/30
C07D498/04
C07D498/04
C07D498/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07K19/00
G01N33/68
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/58
A61K31/58
A61K31/58
A61K31/58
A61K31/58
A61K31/58
A61K31/58
B42D15/00

903445 T1
903467 T1
903467 T1
903467 T1
903470 T1
903459 T1
903459 T1
903457 T1
903457 T1
903457 T1
903458 T1
903458 T1
903458 T1
903458 T1
903458 T1
903447 T1
903456 T1
903460 T1
903460 T1
903460 T1
903460 T1
903461 T1
903461 T1
903461 T1
903461 T1
903461 T1
903461 T1
903461 T1
903464 T1
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PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73)
(51)

AstraZeneca AB
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/26 (11,13) 903436 T1
AstraZeneca UK Limited
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/23		

903431 T1

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/35		

903441 T1

Aventis Pharma S.A.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/47		

903467 T1

Besson Bernard;
Claustres Francois;
Contat Jacques and
Carai Agostino
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/36		

903455 T1

BioAlliance Pharma
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/25		

903435 T1

Breda Sistemi Industriali SpA
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/38 (11,13) 903439 T1
CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y
BIOTECNOLOGIA;
Valdes Perez, Calixto;
Herrera Martinez, Luis;
Berlanga Acosta, Jorge;
Rojas Constantin, Ingrid;
Santana Milian, Hector;
Canan-Haden Frias, Leonardo;
Geronimo Perez, Haydee;
Sotolongo Pena, Jorge;
Fernandez Montequin, Jos I.;
Franco Perez, Neobalis;
Chacon Corvea, Larissa and
Guillen Nieto, Gerardo E.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/15		
903437 T1
Chryso
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/16 903438 T1

BIOVAIL LABORATORIES INTERNATIONAL
SRL
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/37		
903450 T1
Patenti

(73)
(51)

Columbia Laboratories (Bermuda)		
Limited
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/20		
903428 T1
Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert
Murjahn Stiftung & Co. KG
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/19		
903427 T1

Pregledi
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Glasnik

(73)
(51)

Dompe’ S.P.A.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/29 (11,13) 903424 T1
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EURO-CELTIQUE S.A.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/39		
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/54		
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/55		
GILEAD SCIENCES, INC.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/27		
Innogenetics N.V.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/53		
Janssen Pharmaceutica NV
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/21		

Pregledi

Kuhs GmbH
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/43 (11,13) 903468 T1

903442 T1

Les Laboratoires Servier
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/24		

903434 T1

903460 T1

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/30		

903425 T1

903461 T1

903448 T1

903456 T1

903429 T1

Japan Tobacco, Inc.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/14 903433 T1
KATSAMPIS, Ioannis
A 01K 47/00, 53/00

(73)
(51)

903444 T1

Maria Clementine Martin Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mbH
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/31		
903449 T1
Merck Sharp & Dohme Corp.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/45		

903446 T1

Muller, Norbert
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/32		

903451 T1

Nesi Plant S.A.
C 10J 3/50, 3/52, 3/74		

903471 T1

Nycomed GmbH
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/28		

903423 T1

POLICHEM S.A.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/46		

903445 T1
Patenti

Glasnik

(73)

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH &
Co. KG
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/18 (11,13) 903426 T1
Rigel Pharmaceuticals, Inc.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/41		
Sanofi - Aventis
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/50		
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/51		

(73)
(51)
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SICPA HOLDING S.A.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/56		

69

903464 T1

903454 T1

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/52		
903447 T1

903457 T1

Syngenta Limited
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/40		

903458 T1

Sanofi - Aventis and
Mitsubishi Tanabe Pharma 			
Corporation
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/33		
903453 T1

903452 T1

The Trustees of the University of 		
Pennsylvania
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/48		
903470 T1
Tibotec Pharmaceuticals
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/42		

903469 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517,
31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/49		
903459 T1

X-Technology Swiss GmbH
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/34		

903440 T1

Schering Corporation
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/17		

YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,
LTD.
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/22		
903430 T1

903465 T1

Schering Corporation and Pharmacopeia,
LLC
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/44		
903466 T1
Patenti

Pregledi

70

Glasnik
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PROMENA
(11)
901641
(73)		 LEK Pharmaceuticals d.d.
		 Ljubljana, Verovskova 57, SI

(11)
900982
(73)		 Biogen Idec International AG
		 Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

PRESTANOK
(11)

900093

(73)		 N.V. UNION MINIERE S.A.
		 1200 Brussels, Gulledelle 92, BE

SPOJUVAWE
(11)
(73)		
		
		

902295
TANABE SEIYAKU CO., LTD.
2-6-18, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-8505, JP

Promeni

Patenti

Glasnik,

PRIJAVi

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

na Industri ski
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di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):
(21)
Broj na prijavata				
(22)
Datum na podnesuvawe
(23)
Datum na izlo`ba, saem
(45)
Datum na objavuvawe
(28)
Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot
			
(dvodimenzionalen/trodimenzionalen)
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (od Lokarno)
(54)
Naziv na dizajnot
(55)
Prikazi na industriskiot dizajn
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(72)
Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa
(73)
Podatoci za podnositelot na prijavata
(74)
Podatoci za zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

72

Glasnik,

(21)

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

20100029

		

(45)

31/12/2010

(22)

14/07/2010

(72)

Андреј Тасев

(73)

Фабрика за амортизери СТД - доо
ул.Маршал Тито бр.78, 1485 Нов Дојран, MK

(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. Јани Лукровски 5/1/32 1000 Скопје

(51)

12-16

(54)

ДЕЛОВИ ОД АМОРТИЗЕРИ

20010029

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

73

20010029

74

Glasnik,

20010029

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

20100032

(21)
		

(45)

31/12/2010

(22)

04/08/2010

(72)

Емел Рамковска

(73)

Друштво за трговија ХЕДИС МАРКЕТИ ДОО
Скопје

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

75

ул.Перо Наков бр.60, 1000 Скопје, MK
(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. Јани Лукровски 5/1/32 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Industriski dizajn

20010032

76

Glasnik,

(21)

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

20100033

		

(45) 31/12/2010
(22) 17/08/2010

(72)

Никос Џајковски

(73)

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул.”Качанички пат” бб, 1000 Скопје, MK

(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. Јани Лукровски 5/1/32 1000 Скопје

(51)

09-03

(54)

АМБАЛАЖА ЗА КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

20010033

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

77

20010033

78

Glasnik,

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

(21) 20100034

(45)
(22)

31/12/2010
17/08/2010

(72)

Јованоски Јован

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид
ул.Дејан Војвода бр.83 Охрид, MK

(74)

МАРТА ПОПОВСКА
ул. М.Х Јасмин бр.48, 1000 Скопје

(51) 07-08
(54) КАМИН НА ДРВЕНИ ПEЛЕТИ

20010034

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100035

		

(45)

31/12/2010

(22)

17/08/2010

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

79

(72)   Јованоски Јован
(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид
ул.Дејан Војвода бр.83 Охрид, MK

(74)

МАРТА ПОПОВСКА
ул. М.Х Јасмин бр.48, 1000 Скопје

(51) 07-08
(54)

КАМИН НА ДРВЕНИ ПEЛЕТИ

Industriski dizajn

20010035

80

Glasnik,

(21)

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

20100036

(45)
(22)

31/12/2010
17/08/2010

(72)   Јованоски Јован
(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид
ул.Дејан Војвода бр.83 Охрид, MK

(74)

МАРТА ПОПОВСКА
ул. М.Х Јасмин бр.48, 1000 Скопје

(51)

07-08

(54)

КОТЕЛ НА ДРВЕНИ ПEЛЕТИ

20010036

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100037

		
(72)

Николоски Никола

(73)

ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

81

(45) 31/12/2010
(22) 27/08/2010

Бул.Кочо Рацин бр.97 Скопје, MK
(74)

МАРТА ПОПОВСКА
ул. М.Х Јасмин бр.48, 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

20010037

82

Glasnik,

17/6,

str. 71-82, dekemvri 2010 Skopje

PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(21) broj na prijavata

(51)

16-12

(21) 20100029

(51)

07-08

(21) 20100035

(51)

09-01

(21) 20100032

(51)

07-08

(21) 20100036

(51)

09-03

(21) 20100033

(51)

09-01

(21) 20100037

(51)

07-08

(21) 20100034

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN
(73) nositel na pravoto na id
(21) broj na prijavata

(73)
(21)

Друштво за производство, трговија и услуги
увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид
20100034
20100035
20100036
Друштво за трговија
ХЕДИС МАРКЕТИ ДОО Скопје
20100032

Pregledi

(73)
(21)

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
20100033
ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
20100037
Фабрика за амортизери СТД - доо
20100029

Industriski dizajn

Glasnik,
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Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80)
(11)
Registarski broj na dokumentot
(18)
Datum na va`ewe na industriski dizajn
(21)
Broj na prijavata 				
(22)
Data na podnesuvawe
(18)
Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo
(28)
Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(45)
Data na objavuvawe
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
(54)
Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot
(55)
Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili
		
crte`ot
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(60)
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na
		
prvenstvo, isprava / re{enie)
(72)
Avtor
(73)
Nositel na pravoto
(74)
Zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

84

Glasnik,

17/6,

str. 83-97, dekemvri 2010 Skopje

(11) 00620

(45)

31/12/2010

(21) 20090013

(22)

07/04/2009

		

(18)

07/04/2014

(30)

1022586 16/10/2008 CT

(72)

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

(73)

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
Скопје
ул.Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(51)

14-04

(54)

ТРАНЗИЦИИ

00620

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn
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00620

86

Glasnik,

17/6,

str. 83-97, dekemvri 2010 Skopje

(11)

00621

(45)

31/12/2010

(21)

20090035

(22)

29/10/2009

(18)

29/10/2014

		
(30)

(RCD)1132419 30/04/2009 EM

(72)

Mr.Michael Schiffer (Belderberg 20, 53111 Bonn)

(73)

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51)

13-02

(54)

АЛФА ПОЛНАЧ

00621

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00622

(45)

31/12/2010

(21)

20090036

(22)

29/10/2009

(18)

29/10/2014

		
(72)

Mr.Michael Schiffer (Belderberg 20, 53111 Bonn)

(73)

Deutsche Telekom AG
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Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51)

14-03

(54)

АЛФА СЛУШАЛКИ

Industriski dizajn

00622

88

00622

Glasnik,

17/6,

str. 83-97, dekemvri 2010 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00618

(45)

(21)

20090038

(22)

02/11/2009

(18)

02/11/2014

		
(73)
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31/12/2010

Дејан Зотовиќ
ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK

(51)

06-01

(54)

КЛУПИ

Industriski dizajn

00618

90

Glasnik,

17/6,

str. 83-97, dekemvri 2010 Skopje

(11)

00619

(45)

31/12/2010

(21)

20090045

(22)

16/12/2009

(18)

16/12/2014

		
(30)

1564238-0001/2 29/06/2009 EM

(72)

Simon Pendry; (128 Albert Street, London NW1 7NE)
and Steph Heasman; (128 Albert Street, London
NW1 7NE)

(73)

Mars, Incorporated;
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(74)

БИНСО Д.О.О.Скопје
ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје

(54)

ДИЗАЈНИ НА ЕТИКЕТА

(11)

00623

(45)

31/12/2010

(21)

20100003

(22)

19/02/2010

(18)

19/02/2015

		
(72)

ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
УЛ. КОЗЛЕ 3/26 СКОПЈЕ

(73)

РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Никола Парапунов бб/ламела 1-38
1000 СКОПЈЕ, MK

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу 28 лок.8
1000 Скопје

(51)

25-02

(54)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА РОЛЕТНИ

00619

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn
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00623

92

Glasnik,

17/6,

str. 83-97, dekemvri 2010 Skopje

(11)

00625

(45)

31/12/2010

(21)

20100005

(22)

25/02/2010

(18)

25/02/2015

		
(72)

Васко Николоски
ул. Скупи 20 бб, Скопје

(73)

ДПТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ
ул. Скупи 20 бб, 1000 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(11)

00626

(45)

31/12/2010

(21)

20100006

(22)

12/03/2010

(18)

12/03/2015

		
(72)

САШКО САМАРЏИОСКИ
ул.”Цане Кузманоски” бр.1 Прилеп

(73)

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
ул.”Цане Кузманоски” бр.1, 7500 Прилеп, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

00625

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00624

(45)

31/12/2010

(21)

20100007

(22)

17/03/2010

(18)

17/03/2015

		
(72)
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ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
УЛ.КОЗЛЕ 3/26 СКОПЈЕ

(73)

РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Никола Парапунов бб/ламела 1-38
1000 СКОПЈЕ, MK

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу 28 лок.8
1000 Скопје

(51)

25-02

(54)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА РОЛЕТНИ

Industriski dizajn

00624
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00624

Glasnik,

17/6,

str. 83-97, dekemvri 2010 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00627

(45)

31/12/2010

(21)

20100012

(22)

09/04/2010

(18)

09/04/2015

		
(73)
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Друштво за преработка на хартија ФлутингМак Василев Дооел
Ул.Герас Цунев бр.35 Радовиш, MK

(74)

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

(51)

09-03

(54)

КУТИЈА

Industriski dizajn

00627

96

Glasnik,

17/6,

str. 83-97, dekemvri 2010 Skopje

PREGLEDI
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(11) registarski broj na dokumentot
(111) 00013

(51) 09-01

(111) 00006

(51) 13-02

(111) 00035

(51) 25-02

(111) 00007

(51) 14-03

(111) 00036

(51) 09-03

(111) 00012

(51) 06-01

(111) 00038

(51)

(111) 00045

(51) 25-02

(111) 00003

(51) 09-01

(111) 00005

(51) 14-04

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI
(73) nositel na pravoto na id
(11) registarski broj na dokumentot
(21) broj na prijavata
(73) Deutsche Telekom AG
(21) 20090013

(11) 00620

(21) 20090035

(11) 00621

(21) 20090036

(11)00622

(11) 00619

(73) Дејан Зотовиќ
(21) 20090038

(21) 20100012

(11) 00627

(73) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
(21) 20100006

(73) Mars, Incorporated;
(21) 20090045

(73)Друштво за преработка на хартија Флутинг-Мак
Василев Дооел

(11)00618

(11) 00626

(73) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
(21)20100003
(21)20100007

(11) 00623
(11) 00624

(73) ДПТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ
(21) 2010005

Pregledi

(11)00625

Industriski dizajn

Glasnik,
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PRODOL@UVAWE
(111)

(186)

00454						

03/09/2014

00437						

06/12/2014

00476

20/09/2015

00471 						

01/11/2015

00472						

01/11/2015

Industriski dizajn

Prodol`uvawa

98

Glasnik,

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 195 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi
objavuva podatocite od prijavite na trgovskite marki.

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

		
		

(210) Broj na prijavata				
(220) Datum na podnesuvawe
(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
(442) Datum na na objavuvawe na prijavata				
(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(731) Podnositel: ime i adresa
(740) Zastapnik
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(551) Individualena/kolektivena trgovska marka
(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(531) Me|unarodnata klasifikacija na figurativn elementi na markata (Vienska
klasifikacija VKL (6)

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

99

(210) TM 2002/57

(220) 05/02/2002

(210) TM 2008/157

(220) 15/02/2008

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Константин Атанасовски
ул.Јуриј Гагарин бр. 23/4-4,1000 Скопје, MK
(540)

MARSHAL

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
(540)

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална

PAYSPOT

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2007/824

(220) 20/08/2007

		

(442) 31/12/2010

(731) ФАРМАСВИС дооел
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈE
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна,  бела и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  средства  за  белење  и  други  супстанции  
за  перење;  прпепарати  за чистење, полирање,
триење (рибање) и нагризување; сапуни,
парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса; препарати за нега на
забите.
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати     за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои;   материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати, за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 10   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки  
екстремитети, очи и заби; ортопедски  производи;
хируршки материјали за шиење
кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел), материјали за инструкции и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока;   организирање патувања

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски   и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција ), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електрична струја; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слика
или податоци; магнетски носачи на податоци,
автомати и механизми за автоматски уреди кои
се покренуваат со претходно уфрлување на
кованици; опрема и компјутери за обработка на
податоци; уреди за сметање, опрема и компјутери
за обработка на податоци; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани), електронски
снимени податоци (кои можат да се преземат,
даунлодираат); електронски публикации ( можат
да се превземат, даунлодираат)
кл. 16   печатарски производи ; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за учење и инструкции (освен апарати)
кл. 35   огласување; деловно управување;
водење комерцијални работи; прибирање,
систематизација, компилација и економска
анализа на податоци и информации во
компјутерски бази на податоци ; услуги на
мало (исто така по пат на интернет и други
комуникациски мрежи) во   врска со стоки од
класите 9 и 16
кл. 36 oсигурување; финансиски работи; парични
работи ; услуги на управување со недвижности
кл. 37 изградба; услуги на поставување; услуги на
поправки на компјутерска- и телекомуникациска
опрема
кл. 38   телекомуникации; новински агенции;
изнајмување на   телекомуникациска опрема;
информации за телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување
и дизајнирање врзано за исто; индустриска
анализа и услуги на исггражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување на софтвер; технички
консултации; услуга на сочвуување електронски
податоци; измајмување опрема за обработка
податоци; дизајнирање веб (web) страници за
други
кл. 45 лиценцирање на право на индустриска
сопственост

TM 2008/157
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(210) TM 2008/331

(220) 01/04/2008

ифнормации; маркетинг услуги

		

(442) 31/12/2010

кл. 37 поправка  и инсталациски услуги

(731) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8,
CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје, 1000 Скопје
(540)

BLACKBERRY UNITE!
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи
кл. 9
научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11  апарати за осветлување
кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување;
лепила
кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие
материјалишто не се вклучени во другите класи;
чадори, чадори за сонце
кл. 20  рамки за слики; производи ( не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие материјали, или од
пластика
кл. 21 шоли
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 28   игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети  не се вклучени во другите класи; украси
за божиќни дрва

кл. 38  телекомуникација; овозможување  интернет
пристап; овозможување пристап до електронска
база на податоци, овозможување на пристап до
ГПС (глобален позиционен систем) навигациски
услуги; е-mail услуги; услуги за безжично праќање
на податоци, посебно услуги што му овозможуваат
на корисникот да праќа и/или прима пораки преку
безжична мрежа на податоци; услуги за безжично
еднонасочно или двонасочно повикување преку
пејџер; услуги за пренос и прием на звучна
комуникација; телекомуникациски консултации,
имено обезбедување  информации за трета страна
за да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
комуникација
кл. 39 обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт
кл. 41 образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален озиционен истем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45  лиценцирање на компјутерски софтвер  
(210) TM 2008/332
(220) 01/04/2008
		
(442) 31/12/2010
(731) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје, 1000 Скопје

BLACKBERRY
(551) индивидуална

кл. 35 рекламни услуги; снабдување на деловни

TM 2008/331

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

(510, 511)

и домашни/лични
комуникација

кл. 6   синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
металшто не се вклучени во другите класи

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2008/333

(220) 01/04/2008
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(731) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

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

кл. 28   игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва

RESEARCH IN MOTION

кл. 35  рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги

(551)

кл. 37 поправка  и инсталациски услуги

(510, 511)

кл. 38 телекомуникација; овозможување  интернет
пристап; овозможување  пристап до електронска
база на податоци, овозможување на пристап до
ГПС (глобален позиционен систем) навигациски
услуги; е-mail услуги; услуги за безжично праќање
на податоци, посебно услуги што му овозможуваат
на корисникот да праќа и/или прима пораки преку
безжична мрежа на податоци; услуги за безжично
еднонасочно или двонасочно повикување преку
пејџер; услуги за пренос и прием на звучна
комуникација; телекомуникациски консултации,
имено обезбедување  информации за трета страна
за да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички

Trgovski marki

гласовна

кл. 42   научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување;
лепила

кл. 21 шоли

и/или

кл. 41  образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација

кл. 11 апарати за осветлување

кл. 20   рамки за слики; производи (кои не се
вклучени во други класи) од дрво, плута, трска,
прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова
коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,
или од пластика

податоци,
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кл. 39  обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување
информации поврзани со патување и транспорт

кл. 9   научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 18   кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се вклучени
во другите класи; чадори, чадори за сонце

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

индивидуална

кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи
кл. 9   научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
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софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11  апарати за осветлување
кл. 16  печатени материјали, прибор за пишување;
лепила
кл. 18   кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие
материјали што не се вклучени во други класи;
чадори, чадори за сонце
кл. 20 рамки за слики; производи ( не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие материјали, или од
пластика
кл. 21 шоли
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 28   игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35  рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37  поправка  и инсталациски услуги
кл. 38  телекомуникација; овозможување  интернет
пристап; овозможување  пристап до електронска
база на податоци, овозможување   пристап до
ГПС (глобален позиционен систем) навигациски
услуги; е-mail услуги; услуги за безжично праќање
на податоци, посебно услуги што му овозможуваат
на корисникот да праќа и/или прима пораки преку
безжична мрежа на податоци; услуги за безжично
еднонасочно или двонасочно
повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием
на звучна комуникација; телекомуникациски
консултации, имено обезбедување информации
за трета страна за да им помогне во развивањето
и интегрирањето на еднонасочната или
двонасочната безжична поврзаност на податоци,
вклучително и заеднички и домашни/лични
податоци, и/или гласовна комуникација
кл. 39  обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт
кл. 41  образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
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кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45  лиценцирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2008/334

(220) 01/04/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29
Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
(540)

RIM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6   синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
металштоне се вклучени во други класи
кл. 9   научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11 апарати за осветлување
кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување;
лепила
кл. 18   кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјалишто не се вклучени

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje
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во другите класи; чадори, чадори за сонце

(210) TM 2008/335

(220) 01/04/2008

кл. 20  рамки за слики; производи ( не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие   материјали, или од
пластика
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кл. 21  шоли
кл. 25  облека, обувки, капи

(731) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ   п.факс:301,ул.29
Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
(540)

кл. 28   игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35  рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37  поправка  и инсталациски услуги
кл. 38 телекомуникација; овозможување  интернет
пристап; овозможување  пристап до електронска
база на податоци, овозможување пристап до
ГПС (глобален позиционен систем) навигациски
услуги; е-mail услуги; услуги за безжично праќање
на податоци, посебно услугишто му овозможуваат
на корисникот да праќа и/или прима пораки преку
безжична мрежа на податоци; услуги за безжично
еднонасочно или двонасочно повикување преку
пејџер; услуги за пренос и прием на звучна
комуникација; телекомуникациски консултации,
имено обезбедување  информации за трета страна
за да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
комуникација
кл. 39  обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт
кл. 41  образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42   научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се   поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер

BLACKBERRY PEARL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи
кл. 9   научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11 апарати за осветлување
кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување;
лепила
кл. 18   кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие
материјали што не се вклучени во другите класи;
чадори, чадори за сонце
кл. 20 рамки за слики; производи (не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие материјали, или од
пластика
кл. 21 шоли
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 28   игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите  класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35  рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги
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кл. 37  поправка  и инсталациски услуги
кл. 38 телекомуникација; овозможување  интернет
пристап; овозможување  пристап до електронска
база на податоци, овозможување   пристап до
ГПС (глобален позиционен систем) навигациски
услуги; е-mail услуги; услуги за безжично праќање
на податоци, посебно услугишто му овозможуваат
на корисникот да праќа и/или прима пораки преку
безжична мрежа на податоци; услуги за безжично
еднонасочно или двонасочно повикување преку
пејџер; услуги за пренос и прием на звучна
комуникација; телекомуникациски консултации,
имено обезбедување  информации за трета страна
за да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
комуникација
кл. 39  обезбедување навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт
кл. 41 образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42   научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2008/336

(220) 01/04/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(531) 26.13.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

TM 2008/336

кл. 6   синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи
кл. 9
научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11 апарати за осветлување
кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување;
лепила
кл. 18   кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се вклучени
во другите класи; чадори, чадори за сонце
кл. 20 рамки за слики; производи ( не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие материјали, или од
пластика
кл. 21 шоли
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35 рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37 поправка  и инсталациски услуги
кл. 38 телекомуникација; овозможување интернет
пристап; овозможување пристап до електронска
база на податоци, овозможување   пристап до
ГПС (глобален позиционен систем) навигациски
услуги; е-mail услуги; услуги за безжично праќање
на податоци, посебно услуги што му овозможуваат
на корисникот да праќа и/или прима пораки преку
безжична мрежа на податоци; услуги за безжично
еднонасочно или двонасочно повикување преку
пејџер; услуги за пренос и прием на звучна
комуникација; телекомуникациски консултации,
имено обезбедување  информации за трета страна
за да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
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комуникација
кл. 39 обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт
кл. 41 образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42   научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се   поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2008/357

(220) 07/04/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong,
CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ул.

‘’Ленинова’’

(531) 26.01.03;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   компресори (машини); компресори
за
фрижидери;
воздушни
кондензатори;
преси; машини за лиење (обликување);
електроиндустриска опрема; машински алати;
електрични мотори; калеми жици (делови на
електромотори); вентили (делови на машини);
машински филтери: филтери ( делови на машини
или мотори); филтери за чистење освежувачи
(разладувачи) на воздухот (за мотори); машини за
лиење пластика; преносници-конвеери (машини);
ремени за машини; машини за обмотување;
машини за пакување; електрични миксери за
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употреба во домаќинството; машини за перење;
машини за цедење за пералници (сушалници);
машини за сушење; машини за распрашување
бои; пиштоли за прскање бои; машини за
печатење; електрични машини и апарати за
чистење; електрични уреди за цртање завеси;
машини за пеглање; машини за шиење; механички
уреди за велосипедската индустријата;! машини
за рушење; машини за боење; машини за
обликување и пресвлекување; правосмукалка;
куќен апарат за правење џус; електромеханичка
машина за подготвување напивки, пијалаци;
пренослива електрична бушилица (со исклучок
на јаглени борери); електромагнетни спојници,
освенза возила за движење по земја; спони
за заптивање (делови на машини); машини за
правење јогурт; машини за леб; електрични
мотори, освен за.движење по земја; машини
за правење метал; машини за распрашување,
запрашување;
машини
за
уништување;
електрични машини за мелење/уништување за
куќна употреба; електрични кујнски машини
кл. 9 кондензатори; магнетни дискови; системи
за обработка на податоци; радиоапарати;
магнетофони; озвучување; звучници; апарати
за забава прилагодени за употреба за екстерно
прикажување за екраните или мониторите;
апарати за забава прилагодени за употреба,
само со ТВ приемници; дисплеи во боја со
широк екран; електролизатори; електрични
отпорници;
интегрални
кола;
компјутери;
системи за обработка на податоци; компјутерски     
програми,    снимени;     телефонски    апарати;
далечинска контрола на сигналот; антени; фото
камери; грамофони; детектори за исправноста
на парите вклучително и металните пари;
електрични аларм ѕвона; електрична рамна
пегла; изолирана бакарна жица; емајлирана
жица; главни електроматеријали за жици и кабли;
електрични жици; електрични кабли; апарати за
игри за употреба прилагодени за прикажување на
надворешни екрани или монитори; кетриџ за видео
игри; инструменти за проценка, премерување;
фотокопири (фотографски, електростатички,
термички), утикачи, штекери и други електрични
конектори за поврзување; магнетни дискови;
појачала; електрично пенкало (како дел за
визуелно покажување), компјутерски софтвери,
снимени; фонографски записи; батерии за
осветлување; магнетни жици; електрични сензори
за температура; покажувачи на температура;
електрични собирачи (таканаречени кластери) на
жици
кл. 11 клима уреди; вентилатори и инсталации
и апарати за климатизација; сите видови уреди
за греење; електрични топлотни радијатори;
топлотни акумулатори и акумулациони печки;
електрични уреди за сушење алишта; електрични
вентилатори; електрични сушачи на воздухот
за куќна употреба; пречистувачи на воздухот;
електрични уреди и апарати за готвење;
аспиратори за кујнска употреба; греачи за вода
(кетлери) на гас; греачи за вода (кетлери) на
струја; електромагнетни печки; електричен
шпорет; електрични автомати и слични уреди за
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вода за пиење; електрични чајници (кетлери);
навлажнувачи на воздухот; електрични садови
и уреди за готвење под притисок, клима уреди  
за возила; вентилатори како делови на клима
инсталација; филтери за клима уреди; греачи за
возила; стерилизатори на воздухот; електрични
фенови за коса; кондензатори; стерилизатори;
орманчиња за стерилизација на садови;
изменувачи на топлината (не како делови на
машина); издувни вентилатори; греачи за вода
на соларна енергија; електрични челични садови;
греачи за купатила, гасни горилници; освежувачи
на
воздухот;
фрижидери;
микробранови
печки (апарати за готвење); инсталации за
прочистување на вода; уреди и машини за перење
садови; апарати за варење јајца; електрични
уреди за правење јогурт; апарати за парење
на лицето (сауни); тостери за леб; електрични
машини за кафе; електрични апарати за перење
нозе; пекарски печки; електрични уреди за бавно
припремање храна
кл. 16   хартија; хартија за копирање; хигиенска
хартија; држачи  за  хартија; хартиени или картонски
рекламни табли; тетратки; весници; слики,
хартија за пакување; апарати за укоричување
(канцелариска опрема); канцелариски реквизити,
освен намештај; подготвено кинеско мастило;
печати; инструменти за пишување; лепак за
хартија за куќна употреба; инструменти за цртање
и материјали за цртање; електрични и механички
машини за пишување; материјали за подучување,
освен апарати; архитектонски модели; венчиња
кл. 35  услуги за огласување за други а особено
подготовка и поставување на огласот во различни
медии (од весници, радио до интернет и останати
можни места за огласување); извозно-увозни
агенции; промоција на продажба на електрични
уреди за други преку различни средства ( од
награди за собирање бодови во куповина до
дистрибуција на печатен материјал до расподелба
на поклони со цел одржување продажни
погодности, како на пример да се купи еден а да
се добијат четири или било кои другиможности)
и раководење со директна продажба за други;
систематизација на податоци во компјутерските
бази на податоци; подготовка и координација
на понуди за сметка на ј други во постапките на
тендерот; професионални советодавни услуги вб
трговијата; професионални деловни консултации;
деловни и советодавни услуги во врска со
менаџментот; маркетиншки анализи за други;
консалтинг во областа на менаџментот со човечки
ресурси; услуги во врска со сметководство; помош
во комерцијалниот или индустрискиот менаџмент;
услуги на ревизија и така наречен „одитинг”
кл. 37 инсталација на апарати за клима уреди
и нивна поправка; тапацирање; услуги на
инсталација на грејни апарати и поправка;
инсталирање машини, одржување и поправка;
инсталација и поправка на електри^ни уреди и
апарати; услуги на инсталирање и поправање на
разладна опрема; инсталација на компјутерски
хардвер како и одржување и поправка;
инсталација на канцелариски машини и опрема,
како и одржување и поправка; услуги во врска со
отстранување на ризикот поврзан за електронска
опрема; услуги на чистење облека
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(210) TM 2008/509

(220) 08/05/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Grant Thornton International Limited
Regents Place, 338 Euston Road, London, NW1
3BG, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

GRANT THORNTON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, надзорни, фотографски,
кинематографски, оптички, мерни, мерачки,
сигнални, контролни (надзор), спасувачки и
учителски апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на струјата; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук и
слики; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; улични автомати и механизми за
апаратишто работат на монети; каси, сметачки
машини, опрема за обработка на податоци
и компјутери; апарати за гаснење пожар;
компјутерски софтвер и компјутерски хардвер;
даунлоудирачки публикации снабдени преку
глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД
ромови
кл. 16  хартија, картон и производите направени од
овие материјали, што не се вклучени во другите
класи; печатени материјали; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; врзивни
средства за канцелариски материјал или за
домаќинството; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски
материјал (освен апарати); пластични материјали
за пакување ( не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; печатарски валци; брошури,
публикации
кл. 35
рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнисадминистрација; канцелариски функции;
сметководствени
услуги,
ревизија;
бизнис
менаџмент консалтинг; даночно планирање;
даночен консалтинг и советодавни услуги;
вработување на персонал и управување
со
персонал;
економско
предвидување;
консултантски и советодавни услуги во врска со
фузионирања, спојувања, здружени потфати;
услуги за истражување на пазарот; консултации
во врска со управување со ризик во полето на
деловното работење; консултации за човечки
ресурси; управување со бази на податоци;
деловно истражување и анализа; информации
поврзани со гореспоменатите услуги снабдени
преку глобалната комуникациска мрежа
кл.

36   осигурување;

финансиски

работи;
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монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг
и советодавни услуги; финансиски проценки;
статистички услуги; финансиски менаџмент;
консултации за управување со ризик во полето
на финансиите; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 41   едукација; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; едукациски услуги,
издавачки услуги; тренинг услуги; организирање
и одржување конференции, работилници;
даунлоудирачки вести снабдени преку глобална
комуникациска мрежа; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 42   научни и технолошки услуги и
истражување и дизајнирање во врска со тоа;
услуги на индустриска анализа и истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; компјутерско програмирање; анализа
на компјутерски системи; компјутерски мрежни
услуги; информации во врска со гореспоменатите
услуги снабдени преку глобална комуникациска
мрежа
кл. 45 лични и социјални услуги обезбедени од
страна на други за да се исполнат потребите на
поединци; услуги за обезбедување и заштита на
имот и лица; правни услуги, консултации за права
на интелектуална сопственост, лиценцирање и
евалуација, услуги за спречување на измама;
услуги за поддршка на парничење; арбитража;
посредување; алтернативно решавање на спор;
истражувачки услуги; услуги за правна истрага;
услуги за приватна истрага, информации во
врска со гореспоменатите услуги снабдени преку
глобална комуникациска мрежа
(210) TM 2008/510

(220) 08/05/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Grant Thornton International Limited
Regents Place, 338 Euston Road, London, NW1
3BG, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, надзорни, фотографски,
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кинематографски, оптички, мерни, мерачки,
сигнални, контролни (надзор), спасувачки и
учителски апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на струјата; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук и
слики; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; улични автомати и механизми за
апарати што работат на монети; каси, сметачки
машини, опрема за обработка на податоци
и компјутери; апарати за гаснење пожар;
компјутерски софтвер и компјутерски хардвер;
даунлоудирачки публикации снабдени преку
глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД
ромови
кл. 16 хартија, картон и производите направени
овие материјали, што не се вклучени во другите
класи; печатени материјали; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; врзивни
средства за канцелариски материјал или за
домаќинството; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски
материјал (освен апарати); пластични материјали
за пакување ( не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; печатарски валци; брошури,
публикации
кл. 35   рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнисадминистрација; канцелариски функции;
сметководствени
услуги,
ревизија;
бизнис
менаџмент консалтинг; даночно планирање;
даночен консалтинг и советодавни услуги;
вработување на персонал и управување
со
персонал;
економско
предвидување;
консултантски и советодавни услуги во врска со
фузионирања, спојувања, здружени потфати;
услуги за истражување на пазарот; консултации
во врска со управување со ризик во полето на
деловното работење; консултации за човечки
ресурси; управување со бази на податоци;
деловно истражување и анализа; информации
поврзани со гореспоменатите услуги снабдени
преку глобалната комуникациска мрежа
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг
и советодавни услуги; финансиски проценки;
статистички услуги; финансиски менаџмент;
консултации за управување со ризик во полето
на финансиите; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 41 едукација; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; едукациски услуги,
издавачки услуги; тренингуслуги; организирање
и одржување конференции, работилници;
даунлоудирачки вести снабдени преку глобална
комуникациска мрежа; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и дизајнирање во врска со тоа;
услуги на индустриска анализа и истражување;
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дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; компјутерско програмирање; анализа
на компјутерски системи; компјутерски мрежни
услуги; информации во врска со гореспоменатите
услуги снабдени преку глобална комуникациска
мрежа
кл. 45   лични и социјални услуги обезбедени од
страна на други за да се исполнат потребите на
поединци; услуги за обезбедување и заштита на
имот и лица; правни услуги, консултации за права
на интелектуална сопственост, лиценцирање и
евалуација, услуги за спречување на измама;
услуги за поддршка на парничење; арбитража;
посредување; алтернативно решавање на спор;
истражувачки услуги; услуги за правна истрага;
услуги за приватна истрага, информации во
врска со гореспоменатите услуги снабдени преку
глобална комуникациска мрежа
(210) TM 2008/511

(220) 08/05/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Grant Thornton International Limited
Regents Place, 338 Euston Road, London, NW1
3BG, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(531) 26.01.16;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, надзорни, фотографски,
кинематографски, оптички, мерни, мерачки,
сигнални, контролни (надзор), спасувачки и
учителски апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на струјата; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук и
слики; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; улични автомати и механизми за
апарати што работат на монети; каси, сметачки
машини, опрема за обработка на податоци
и компјутери; апарати за гаснење пожар;
компјутерски софтвер и компјутерски хардвер;
даунлоудирачки публикации снабдени преку
глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД
ромови
кл. 16   хартија, картон и производите направени
овие материјали, што не се вклучени во другите
класи; печатени материјали; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; врзивни
средства за канцелариски материјал или за
домаќинството; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски
материјал (освен апарати); пластични материјали
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за пакување ( не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; печатарски валци; брошури,
публикации
кл. 35   рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнисадминистрација; канцелариски функции;
сметководствени
услуги,
ревизија;
бизнис
менаџмент консалтинг; даночно планирање;
даночен консалтинг и советодавни услуги;
вработување на персонал и управување
со
персонал;
економско
предвидување;
консултантски и советодавни услуги во врска со
фузионирања, спојувања, здружени потфати;
услуги за истражување на пазарот; консултации
во врска со управување со ризик во полето на
деловното работење; консултации за човечки
ресурси; управување со бази на податоци;
деловно истражување и анализа; информации
поврзани со гореспоменатите услуги снабдени
преку глобалната комуникациска мрежа
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг
и советодавни услуги; финансиски проценки;
статистички услуги; финансиски менаџмент;
консултации за управување со ризик во полето
на финансиите; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 41 едукација; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; едукациски услуги,
издавачки услуги; тренингуслуги; организирање
и
одржување конференции, работилници;
даунлоудирачки вести снабдени преку глобална
комуникациска мрежа; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 42   научни и технолошки услуги и
истражување и дизајнирање во врска со тоа;
услуги на индустриска анализа и истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; компјутерско програмирање; анализа
на компјутерски системи; компјутерски мрежни
услуги; информации во врска со гореспоменатите
услуги снабдени преку глобална комуникациска
мрежа
кл. 45 лични и социјални услуги обезбедени од
страна на други за да се исполнат потребите на
поединци; услуги за обезбедување и заштита на
имот и лица; правни услуги, консултации за права
на интелектуална сопственост, лиценцирање и
евалуација, услуги за спречување на измама;
услуги за поддршка на парничење; арбитража;
посредување; алтернативно решавање на спор;
истражувачки услуги; услуги за правна истрага;
услуги за приватна истрага, информации во
врска со гореспоменатите услуги снабдени преку
глобална комуникациска мрежа
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Har Hozvim, Jerusalem, IL
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје
(540)

17/6,
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(210) TM 2008/1023

(220) 11/08/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија, промет и услуги БИ ПИНК
ДООЕЛ Скопје
ул.Наум Наумовски Борче бр.73, Скопје, MK
(540)

BICALUTAMIDE TEVA
(551) индивидуална

(591) бела, црна, светло розова и темно розова

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски , ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанци, што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби, сретства за дезинфекција, препарати за
уништување на штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати, и
инструменти, вештачки екстремитети, очи, заби,
ортопедски производи, хируршки материјали за
шиење
(210) TM 2008/678

(220) 16/06/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) VINDIJA d.d.
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(531) 02.09.01;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 26   тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2008/1031

(220) 12/08/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) SISTEC HOLDING AD
51, James Baucher Blvd. 1505 Sofia, BG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ICARD
(531) 19.07.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
компоти, млеко и млечни производиво
течна состојба, масла за јадење
кл. 32  пиво, минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалаци

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни апарати и инструменти вклучително
апарати за телекомуникации, сигнализирање,
контрола (инспекција), и настава; магнетски
носачи на податоци, акустични дискови;
автоматски машини и механизми за апаратите
што се активираат со монети или жетони; регистар
каси, машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, компјутери, сервери и
софтвер за телекомуникации, полупроводници,
микропроцесори, интегрлрани кола, компјутер
за микро-програмирање, софтвер, компјутерски
мемории; компјутерска периферија, единици
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за обрабстка на податоци, и нивните делови;
електронски апарати и опрема за далечински
поврзување до компјутерска мрежа и/или
телекомуникациите
кл. 36   услуги на осигурување, финансиски
работи, монетарни работи, работи поврзани за
недвижен имот, финансиски анализи, банкарски
услуги, верификација на чекови, верификација на
кредитни картички, работа со компензација или
менувачници, финансиски консултации, услуги за
кредитни картички, услигу за банкарски  картички,  
услуги   за дебитни   картички,   компјутерски
услуги за финансиски трансакции он-лајн и на
продажното место
кл. 38   телекомуникациски услуги, пристап до
компјутерски мрежи вклучително банкарство на
продажно место и автоматски дистрибутивни
мрежи на готовина
(210) TM 2008/1051

(220) 13/08/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК
ДОО Скопје
ул.Босна и Херцеговина бб, Скопје, MK

(591) жолта, сива, црна и сина
(531) 02.09.14;26.01.14
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  апарати и инструменти, апарати за мобилна
и фиксна телекомуникација, апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слики
или податоци
кл. 38  телекомуникација, изнајмување на опрема
за телекомуникација
кл. 42   услуги во трговија на големо и мало со
апарати за мобилна и фиксна телекомуникација,
опрема за проектирање и планирања за
телекомуникација
(210) TM 2008/1074

(220) 15/08/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Винарија Грков ДООЕЛ
с.Крњево, 1430 Кавадарци, MK
(540)

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(591) златна
(531) 03.04.11
(551) индивидуална

(591) жолта, сива, црна, сина и бела
(531) 02.09.14;26.01.14
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, апарати за мобилна
и фиксна телекомуникација, апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слики
или податоци
кл. 38  телекомуникација, изнајмување на опрема
за телекомуникација
кл. 42   услуги во трговија на големо и мало со
апарати за мобилна и фиксна телекомуникација,
опрема за проектирање и планирања за
телекомуникација

(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) TM 2008/1052

(220) 13/08/2008

(210) TM 2008/1075

(220) 15/08/2008

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО
Скопје
ул.Босна и Херцеговина бб, Скопје, MK

(731)Винарија Грков ДООЕЛ
с.Крњево, 1430 Кавадарци, MK
(540)

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

TM 2008/1051
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(540)

(531) 03.04.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1079

(220) 15/08/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Underwriters Laboratories, Inc.
333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 600622096, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(591) сина, жолта и црна
(531) 27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината налуѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги дават трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/1294

(220) 18/09/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Reckitt Benckiser (Switcerland) AG
Richtistrasse 5, Postfach CH-8304, Wallisellen
Zurich, CH
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

I-MOTION
(551) индивидуална
(531) 27.05.17
(551) сертификатна
(510, 511)
кл. 9 научни, поморски, нагледни, фотографски,
кинематографски, оптички, за мерење тежина,
мерни, сигнални, контролни (надгледување),
што спасуваат животи и апарати за предавање
и инструменти; апарати  инструменти за водење,
менување,
трансформирање,
акумулирање,
регулирање или контролирање на струја; апарати
за снимање, трансмисија или репродукција на тон
или слики; носачи на магнетски податоци, снимање
дискови; автоматски направи кои работаат на
парички и механизми за апарати кои работаат на
парички; каси, машини за пресметување,опрема
за обработка на податоци и компјутери; апарати
за гаснење пожар; компјутерски програми за игри;
компјутески програми што можат да се симнат од
Интернет од глобална компјутерска мрежа
(210) TM 2008/1268

(220) 15/09/2008

		

(442) 31/12/2010

(510, 511)
кл. 3   парфимирани   препарати за атмосфера;
колекција (збирка) еснцијални масла, спрејови за
парфимирање  соби; препарати за парфимирање
или ароматизирање на воздухот
кл. 5   препарати за освежување на воздух,
препарати за прочистување на воздухот;
освежувачи на воздухот во соби; препарати за
парфимирање или ароматизирање на воздухот;
дезозодоранси; препарати за неутрализирањена
непријатни мириси
кл. 11   апарати и инстументи, сите за миризба,
прочистување или освежување на атмосферата;
делови и додатоци за сите наведени стоки
(210) TM 2008/1310

(220) 19/09/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14, 1000
Скопје, MK
(540)

(731) ДИОПТРА ДООЕЛ Струмица
ул. Маршал Тито бр.42 Струмица, MK
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’’М.Х.Јасмин’’  52V-1/6, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(591) -

(210) TM 2008/1952

(531) 27.05.21

(442) 31/12/2010

(551) индивидуална

(731) Агенција за пошти Скопје
ул. Кеј 13 Ноември ГТЦ - кат 2 секц. 6 лок. 116
(или П.Фах. 160) 1000 Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 16 весници, печатени изданија и публикации
кл. 35   изнајмување рекламен простор,
објавување на рекламни текстови и обработка
на текстовите, огласување (рекламирање),
пропагандни дејности, распределба (дистрибуција
на примероци), рекламирање по пат на радио и
телевизии
кл. 41  он-лајн објавување на списанија
(210) TM 2008/1721

(220) 14/11/2008

		

(442) 31/12/2010

(731) ТАХИРИ Ајхан
ул. Места бр. 50 1000 Скопје, MK

(591) портокалова, темно и светло сива, црна, жолта и
бела
(531) 26.03.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   водење на работење, управување со
работи, издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 38 телекомуникации
кл. 39 поштенски услуги

CIK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење
и
нагризување,сапуни,парфимерија,
козметички производи, препарати за нега на кожа,
облека и обувки
кл. 25   влечки, вратоврски, врвови на обувки,
горна облека, чевли за капење, капи /беретки/,
крзна /предмет за облекување/, обувки, топуци
за обувки, обувки за плажа, обувки за скијање,
обувки за фудбал, пелени за бебиња , обувки за
плажа, планинарски чевли, чевли за качување,
сандали, топуци,. чевли, чизми, облека, обувки,
покривки за глава, пантолони, маици, јакни, сакоа,
капути, спортски дресови и трикоа, спортски
обувки и облека, долен веш, чорапи, капи, шапки,
качкети, кондури, патики, чизми, сандали, влечки,
ориентални влечки, ракавици, шалови
кл. 35   огласување, промоција, продажба и
маркетинг; услуги за увоз и извоз; водење на
работење; администрација; управување со
работи; канцелариски работи; услуги што ги
пружаат претпријатија кои се занимаваат со
огласување (рекламирање), така што за сметка на
други лица, комуницираат со јавноста (реклама)
по пат на пренос на било какви информации
за производи и услуги им овозможуваат на
потрошувачите пригоден поглед на тие производи
и услуги; услуги на рекламни агенции

(220) 30/12/2008

(210) TM 2009/391

(220) 27/04/2009

(442) 31/12/2010
(731) Друштво за вработување на инвалидни лица,
производство, трговија и услуги ПАЛМА-ЕКО
увоз-извоз Скопје
ул. 16 МУБ бр. 18 а Скопје, MK
(540)

(591) зелена, бела и модра
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 производство на производи од хартија и
картон, регистратори, папки, книговезнички и
канцелариски материјали
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на
производи од хартија и картон
кл. 40  обработка на картон и хартија
(210) TM 2009/400

(220) 29/04/2009

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија, транспорт,
туризам и услуги „Фатина-ДС” Д.О.О. увозизвоз
ул. Беличица 89 Гостивар, MK
(540)

(591) црвена

TM 2008/1721
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(531) 27.05.23

(210) TM 2009/438

(220) 07/05/2009

(551) индивидуална

		

(442) 31/12/2010

(510, 511)

(731) КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДОО
ул. Бојмија 8, Скопје, MK
(540)

кл. 20 мебел, огледала за слики, производи од
плута, трска, рогозина, трска, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар морска пена или замена на сите
тие материјали или од пластика
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
огласување, водење на работење, управување со
работи, канцелариски работи
(210) TM 2009/426

(220) 06/05/2009

		

(442) 31/12/2010

(731) A.Д. За приредување на игри на среќа
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
ул. Кеј Димитар Влахов б.б. 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена,црна, бела, жолта, црвена и сина
(531) 01.05.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   управување со работи, канцелариски
работи
кл. 36 книговодтсвени услуги
(210) TM 2009/441

(220) 07/05/2009

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СДИ ЕНТЕРИЕРИ увоз-извоз
ул. Ромен Ролан бр. 31 Скопје, MK
(540)
(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена
(531) 01.01.15;26.04.02;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  организирање на игри на среќа и забавни
игри
(210) TM 2009/427

(220) 06/05/2009

		

(442) 31/12/2010

(731) A.Д. За приредување на игри на среќа
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
ул. Кеј Димитар Влахов б.б. 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена
(531) 01.01.15;26.04.02;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  организирање  на игри на среќа и забавни
игри

Trgovski marki

(591) сина, црвена и бела
(531) 01.05.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20
мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови
коски, школки, килибар, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали, или од пластика,
амбалажа (пластични садови за амбалажа)
арматуре за домаќинство /неметални/, дивани,
дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /
мебел/ заштитници пред печки или пред отворен
камин, канцелариски мебел, клучеви, (полици
за закачување клучеви), книжарница (полици за
книжарници), ковчежиња, /покуќнина/, комоди,
корнизи за пердиња, /неметални/, кошници за
облека, кревети, (жичани легал за кревети),
кутии од дрво или од пластичен материал,
куќни миленици (куќички за куќни миленици),
маси, маси за масажа, маси за пишување /
мебел/, метална покуќнина, метални столови,
наслонувачи, ормани со прегради, паравани /
покуќнина/, покуќнина (врати за покуќнина),
полици, сандаци /дрвени или пластични/, скали
од дрво или пластика, склуптури од дрво, восок,
гипс, или пластичен материал, спиење (вреќи
за спиење) /опрема за кампување/, стаклени
ормари /покуќнина, стилски мебел, столови без
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наслонувач /табуретки/, украсни ѕидни апликации
/не се од текстилен материал/, училишен мебел,
фризерски столови, шанкови /тезги/
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
со: 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 од пластика, амбалажа
(пластични садови за амбалажа) арматуре за
домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки
за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници
пред печки или пред отворен камин, канцелариски
мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви),
книжарница (полици за книжарници), ковчежиња,
/покуќнина/,      комоди,   корнизи   за    пердиња,     
/неметални/, кошници за облека, кревети,
(жичани легал за кревети), кутии од дрво или од
пластичен материал, куќни миленици (куќички
за куќни миленици), маси, маси за масажа,
маси за пишување /мебел/, метална покуќнина,
метални столови, наслонувачи, ормани со
прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина
(врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени
или пластични/, скали од дрво или пластика,
склуптури од дрво, восок, гипс, или пластичен
материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за
кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски
мебел, столови без наслонувач /табуретки/,
украсни ѕидни апликации /не се од текстилен
материал/, училишен мебел, фризерски столови,
шанкови /тезги/
кл. 37   варосување (внатрешно и надворешно),
водоинсталатерство, градба (информации за
градба), градба (надгледување /водење/ градежни
работи), градба /консултации/, дератизација,
дезинфекција, дигалки (поставување и поправка
на дугалки), дупчење бунари, електрични
апарати (поставување и поправка на електрични
апарати), заштитување (служба за заштитување),
заковување,   згради   (чистење   на   зградите)             
/надворешни површини/, згради (внатрешно
чистење на зградите), ѕидарски работи, ѕидање
со цигли, информации врзани за поправка,
изнајмување на апарати за чистење, изолација
(служби за изолација) /градежни работи/, кожа
(одржување, чистење и поправка на кожата),
корозија (обработка за заштита од корозија),
корозија (превентивна обработа за заштита од
корозија на возилата), костими (поправка на
костими), котли (чистење и поправка на котли),
кражби (поставување и поправка на алармни
уреди), крпење крзна (одржување, чистење и
поправка на крзната), кујни (опремување на
кујните), лакирање, магацини (поставување
и поправка на магацините), малтерисување,
миење автомобили, миење возила, натписи                                  
/фирми/, (боење или поправка на натписи),
наводнување (поставување и поправка на уреди
за наводнување), облека (чистење на облеката),
обновување /прекројување/ на облека, обувки
(поправка на обувките), острење ножеви, оџаци
(чистење на оџаците), патишта (поставување
на покривни слоеви на патиштата), печки
(поставување и поправка на печките), перење
алишта, покуќнина (одржување на покуќнината),
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покуќнина (реставрирање на покуќнината),
покуќнина (преслекување на покуќнината),
полирање возила, постелнина (чистење на
постелнината), стилска покуќнина (поправка на
стилската покуќнина), столарство, суво чистење,
тапетарски поправки, тапети (поставување на
тапетите), уриваење на градежни објекти, фабрики
(градење на фабрики), фотографски апарати
(поправка), централно греење (поставување и
поправка на инсталации на централното греење),
чадор за сонце (поправка), чадори (поправање
чадори)
(210) TM 2009/442

(220) 07/05/2009

(442) 31/12/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СДИ ЕНТЕРИЕРИ увоз-извоз
ул. Ромен Ролан бр. 31 Скопје, MK
(540)

(591) сина, бела, црна и  црвена
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика, амбалажа
(пластични садови за амбалажа) арматуре за
домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки
за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници
пред печки или пред отворен камин, канцелариски
мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви),
книжарница (полици за книжарници), ковчежиња,
/покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња,                        
/неметални/, кошници за облека, кревети,
(жичани легал за кревети), кутии од дрво или од
пластичен материал, куќни миленици (куќички
за куќни миленици), маси, маси за масажа,
маси за пишување /мебел/, метална покуќнина,
метални столови, наслонувачи, ормани со
прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина
(врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени
или пластични/, скали од дрво или пластика,
склуптури од дрво, восок, гипс, или пластичен
материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за
кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски
мебел, столови без наслонувач /табуретки/,
украсни ѕидни апликации /не се од текстилен
материал/, училишен мебел, фризерски столови,
шанкови /тезги/
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
со: 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 од пластика, амбалажа
(пластични садови за амбалажа) арматуре за
домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки
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за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници
пред печки или пред отворен камин, канцелариски
мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви),
книжарница (полици за книжарници), ковчежиња,
/покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња,                        
/неметални/, кошници за облека, кревети,
(жичани легал за кревети), кутии од дрво или од
пластичен материал, куќни миленици (куќички
за куќни миленици), маси, маси за масажа,
маси за пишување /мебел/, метална покуќнина,
метални столови, наслонувачи, ормани со
прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина
(врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени
или пластични/, скали од дрво или пластика,
склуптури од дрво, восок, гипс, или пластичен
материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за
кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски
мебел, столови без наслонувач /табуретки/,
украсни ѕидни апликации /не се од текстилен
материал/, училишен мебел, фризерски столови,
шанкови /тезги/
кл. 37 варосување (внатрешно и надворешно),
водоинсталатерство, градба (информации за
градба), градба (надгледување /водење/ градежни
работи), градба /консултации/, дератизација,
дезинфекција, дигалки (поставување и поправка
на дугалки), дупчење бунари, електрични
апарати (поставување и поправка на електрични
апарати), заштитување (служба за заштитување),
заковување, згради (чистење на зградите)                    
/надворешни површини/, згради (внатрешно
чистење на зградите), ѕидарски работи, ѕидање
со цигли, информации врзани за поправка,
изнајмување на апарати за чистење, изолација
(служби за изолација) /градежни работи/, кожа
(одржување, чистење и поправка на кожата),
корозија (обработка за заштита од корозија),
корозија (превентивна обработа за заштита од
корозија на возилата), костими (поправка на
костими), котли (чистење и поправка на котли),
кражби (поставување и поправка на алармни
уреди), крпење крзна (одржување, чистење и
поправка на крзната), кујни (опремување на
кујните), лакирање, магацини (поставување
и поправка на магацините), малтерисување,
миење автомобили, миење возила, натписи                                 
/фирми/, (боење или поправка на натписи),
наводнување (поставување и поправка на уреди
за наводнување), облека (чистење на облеката),
обновување /прекројување/ на облека, обувки
(поправка на обувките), острење ножеви, оџаци
(чистење на оџаците), патишта (поставување
на покривни слоеви на патиштата), печки
(поставување и поправка на печките), перење
алишта, покуќнина (одржување на покуќнината),
покуќнина (реставрирање на покуќнината),
покуќнина (преслекување на покуќнината),
полирање возила, постелнина (чистење на
постелнината), стилска покуќнина (поправка на
стилската покуќнина), столарство, суво чистење,
тапетарски поправки, тапети (поставување на
тапетите), уриваење на градежни објекти, фабрики
(градење на фабрики), фотографски апарати
(поправка), централно греење (поставување и
поправка на инсталации на централното греење),
чадор за сонце (поправка), чадори (поправање
чадори)
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(220) 07/05/2009

(442) 31/12/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СДИ ЕНТЕРИЕРИ увоз-извоз
ул. Ромен Ролан бр. 31 Скопје, MK
(540)

(591) црна, сива, бела
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика, амбалажа
(пластични садови за амбалажа) арматуре за
домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки
за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници
пред печки или пред отворен камин, канцелариски
мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви),
книжарница (полици за книжарници), ковчежиња,
/покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња,                        
/неметални/, кошници за облека, кревети,
(жичани легал за кревети), кутии од дрво или од
пластичен материал, куќни миленици (куќички
за куќни миленици), маси, маси за масажа,
маси за пишување /мебел/, метална покуќнина,
метални столови, наслонувачи, ормани со
прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина
(врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени
или пластични/, скали од дрво или пластика,
склуптури од дрво, восок, гипс, или пластичен
материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за
кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски
мебел, столови без наслонувач /табуретки/,
украсни ѕидни апликации /не се од текстилен
материал/, училишен мебел, фризерски столови,
шанкови /тезги/
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
со: 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 од пластика, амбалажа
(пластични садови за амбалажа) арматуре за
домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки
за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници
пред печки или пред отворен камин, канцелариски
мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви),
книжарница (полици за книжарници), ковчежиња,
/покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња,                      
/неметални/, кошници за облека, кревети,
(жичани легал за кревети), кутии од дрво или од
пластичен материал, куќни миленици (куќички
за куќни миленици), маси, маси за масажа,
маси за пишување /мебел/, метална покуќнина,
метални столови, наслонувачи, ормани со
прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина
(врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени
или пластични/, скали од дрво или пластика,
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склуптури од дрво, восок, гипс, или пластичен
материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за
кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски
мебел, столови без наслонувач /табуретки/,
украсни ѕидни апликации /не се од текстилен
материал/, училишен мебел, фризерски столови,
шанкови /тезги/
кл. 37   варосување (внатрешно и надворешно),
водоинсталатерство, градба (информации за
градба), градба (надгледување /водење/ градежни
работи), градба /консултации/, дератизација,
дезинфекција, дигалки (поставување и поправка
на дугалки), дупчење бунари, електрични
апарати (поставување и поправка на електрични
апарати), заштитување (служба за заштитување),
заковување, згради (чистење на зградите)                    
/надворешни површини/, згради (внатрешно
чистење на зградите), ѕидарски работи, ѕидање
со цигли, информации врзани за поправка,
изнајмување на апарати за чистење, изолација
(служби за изолација) /градежни работи/, кожа
(одржување, чистење и поправка на кожата),
корозија (обработка за заштита од корозија),
корозија (превентивна обработа за заштита од
корозија на возилата), костими (поправка на
костими), котли (чистење и поправка на котли),
кражби (поставување и поправка на алармни
уреди), крпење крзна (одржување, чистење и
поправка на крзната), кујни (опремување на
кујните), лакирање, магацини (поставување
и поправка на магацините), малтерисување,
миење автомобили, миење возила, натписи                                   
/фирми/, (боење или поправка на натписи),
наводнување (поставување и поправка на уреди
за наводнување), облека (чистење на облеката),
обновување /прекројување/ на облека, обувки
(поправка на обувките), острење ножеви, оџаци
(чистење на оџаците), патишта (поставување
на покривни слоеви на патиштата), печки
(поставување и поправка на печките), перење
алишта, покуќнина (одржување на покуќнината),
покуќнина (реставрирање на покуќнината),
покуќнина (преслекување на покуќнината),
полирање возила, постелнина (чистење на
постелнината), стилска покуќнина (поправка на
стилската покуќнина), столарство, суво чистење,
тапетарски поправки, тапети (поставување на
тапетите), уриваење на градежни објекти, фабрики
(градење на фабрики), фотографски апарати
(поправка), централно греење (поставување и
поправка на инсталации на централното греење),
чадор за сонце (поправка), чадори (поправање
чадори)
(210) TM 2009/462
(220) 13/05/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
ул. Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(591) бела, црвена и златна

TM 2009/462

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзеврирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
за јадење и масти
кл. 30   кафе, чај, како, шеќер,ориз,брашно и
призводи од жито, леб,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 39 транспортни услуги, пакување и скалдирање
стока, организирање патувања
(210) TM 2009/536
(220) 29/05/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, црна, зелена, нијанси на зелена, окер,
портокалова, црвена, жолта, виолетова и розова
(531) 05.09.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 смрзнат, сушен и варен зеленчук
кл. 30 сосови (како мирудии); мирудии
(210) TM 2009/539
(220) 01/06/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за производство трговија и услуги
АКОС-КОМ Аце ДООЕл увоз-извоз
1300 Куманово, ул. 30-ти Јули бр. 24-А, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(531) 01.01.03;01.15.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи

Trgovski marki
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(210) TM 2009/613
(220) 17/06/2009
		
(442) 31/12/2010
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, RO
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(210) TM 2009/637
(220) 24/06/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
Плаза Тетово ДОО Тетово
ул. Илирија бб Тетово, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

TETOVO PLAZA
(531) 27.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, освен
за производи направени од чоколада
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
услуги при продажба на мало и големо со
производи направени од брашно, производи
направени од жита, леб и тесто
(210) TM 2009/614
(220) 17/06/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) SC CROCO SRL, a Romanian Company
Str. Slanicului nr. 12, Onesti, cod 601110, Judetul
Bacau , RO
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, портокалова, светло зелена, темно
зелена, сина, виолетова, сива, црна и бела
(531) 03.11.09;03.11.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за лечење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, освен
за производи направени од чоколада
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
услуги при продажба на мало и големо со
производи направени од брашно, производи
направени од жита, леб и тесто

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
(210) TM 2009/638
(220) 24/06/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
Плаза Тетово ДОО Тетово
ул. Илирија бб Тетово, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

PLAZA TETOVO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
(210) TM 2009/676
(220) 07/07/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

CT200H
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  автомобили и структурни делови за нив

TM 2009/676
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(210) TM 2009/690
(220) 10/07/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за архитектонски дејности и
инженерство, техничко испитување и анализи
АРХИТЕКТРИ ДОО Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 68/1 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/770

(220) 31/07/2009

		

(442) 31/12/2010

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

АРХИТЕКТРИ

PLANET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(210) TM 2009/693
(220) 13/07/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инсгрументи: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со парички, регисгар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38  телекомуникации

(591) златна , портокалова, црвена, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзеврирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
за јадење и масти
кл. 30   кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и
призводи од жито, леб,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз.
кл. 39 транспортни услуги, пакување и скалдирање
стока, организирање патувања
(210) TM 2009/707
(220) 14/07/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NANOCUT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  цигари

TM 2009/690

(210) TM 2009/790

(220) 04/08/2009

		

(442) 31/12/2010

(731) Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju
deterdzenata BEOHEMIJA-INHEM d.o.o.
Zrenjanin, Pancevacka bb, RS
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DIEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи
наменети за индустријата)
кл. 2  бои, вирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

Trgovski marki
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(210) TM 2009/834

(220) 19/08/2009

(551) индивидуална

		

(442) 31/12/2010

(510, 511)
кл. 1   адхезиви (лепливи материи) наменети за
индустријата
кл. 2 бои; лакови; средства за заштита од ’рѓа
кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување
кл. 4 индустриски масла и масти
кл. 6   браварски производи и мали метални
производи; метални синџири
кл. 7  машини и машински алати
кл. 8  рачни алати и инструменти
кл. 9   апарати за мерење, инструменти за
мерење, алати за мерење, апарати за прецизно
мерење, микрометри, микроскопи; контролни
табли за авиони (инструменти за мерење) и
држачи за апарати за мерење; облека за заштита
од незгоди, радијација и пожар; заштитни очила;
информатички програми (компјутерски софтвер)
кл. 11  апарати за осветлување
кл. 12  возила за превоз и колички за пренесување
производи
кл. 20   индустриски мебел и делови од
индустрискиот мебел
кл. 21   садови (грнчарија) што се користи во
индустријата
кл. 35   трговија на мало со сите видови на
производи(освен за продажба на мало со ножеви
за пили, ножеви за пили со пруга, кружни пили со
пруга, кружни ножеви за пили за рачни пили)

(731) Дпту БАЗАРО Доо Скопје
ул. Самоилова бр. 140/2 Скопје, MK
(540)

(591) темно сина и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 рачни алати и направи , прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 21   кукни или кујнски апарати и садови за
домакинство, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки) материјали за правење
Четки, производи кои се користат за чистење,
челична волна, сурово и полуобработено стакло
(освен градежно стакло ), стакларија, порцелан,
фајанс и грнчарија кои не се опфатени со другите
класи
кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции,

(210) TM 2009/897

поправки,

(220) 10/09/2009

(442) 31/12/2010
(731) Производно услужно трговско друштво НАСКОМ Насер ДООЕЛ Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр.20, 1000 Скопје,
MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/944
(220) 23/09/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) Т.Д. Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Ковачевиќ 17-2 бр. 2, P.O. Box 226 1000
Скопје, MK
(540)

(591) сина
(531) 24.17.05;24.17.25;27.05.23
(551) индивидуална

(531) 09.09.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25   сите видови на обувки, вклучувајќи и
спортски обувки

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) TM 2009/933

(220) 18/09/2009

(210) TM 2009/946

(220) 24/09/2009

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Martin Wirth, Director Brutsch/Ruegger Werkzeuge
AG
In der Luberzen 1, CH-8902 Urdorf, CH

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FUTURO
Trgovski marki

Avenue,

VIRUCOAT
TM 2009/946
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   антивирусни фармацевтски препарати
и супстанции, вклучително препарати што се
употребуваат за антивирусен третман на маска за
лице
(210) TM 2009/1028

(220) 27/10/2009

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз 1000
СКОПЈЕ
ул. Првомајска бб - Кисела Вода, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,
Д.О.О.
Скопје
ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела и црна

(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 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, кибрит
кл. 39  пакување и складирање стока
(210) TM 2009/1104

(220) 10/11/2009

		

(442) 31/12/2010

(731)

(531) 01.05.05;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од житa,
леб, 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 пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 33 алкохолни пијалaци (освен пиво)
кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 39 пакување и складирање стока
(210) TM 2009/1029

(220) 27/10/2009

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз 1000
СКОПЈЕ
ул. Првомајска бб - Кисела Вода, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,
Д.О.О.
Скопје
ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, окер, жолта и црна
(531) 01.11.15;26.04.02;27.05.24
(551) индивидуална

TM 2009/1028

Друштво за консалтинг услуги
КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
ул. Христо Смирненски бр. 43-10, MK

ИТЦ

(591) сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2009/1208
(220) 07/12/2009
		
(442) 31/12/2010
(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) црвена и жолта
(531) 15.07.15;27.05.23
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 11 производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на печењари, парни котли,
радијатори, машини за перење, скари, фенови,
тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо
печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро,
патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и
подно греење, греачи од кантал и други типови на
греачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата. Производство на калориферитајфуни
кл. 17   производство на гумени производи:
Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите типови машини
за перење, диктони за сите типови на лектрични
греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството. Четки за
индустријата. Четки и валјаци со различни
големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор за
чистење оружје и алати. Индустриски четки за
специјална примена. Четки за фино полирање.
Специјални четки. Метална галантерија. Рачни
жичани-челични четки. Жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки. Машински жичаничелични четки. Четкици за сите типови на апарати
за домаќинството и четкици за разни потреби
во индустријата. Графитни четкици. Држачи за
четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки
прстени. Бакарни електро конектори. Графитни
лежишта и заптивки. Четкици за сува и влажна
околина
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
Сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни ресторани и хотели. Четки за
домаќинството. Четки за индустријата. Четки и
валјаци со различни големини. Четки за дрвна
индустрија. Прибор за чистење оружје и алати.
Индустриски четки за специјална примена. Четки
за фино полирање. Специјални четки. Метална
галантерија. Рачни жичани-челични четки.
Жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки.
Машински жичани-челични четки. Четкици за сите
типови на апарати за домаќинството и четкици за
разни потреби во индустријата. Графитни четкици.
Држачи за четкици. Графитни ламели. Кружно
лизгачки прстени. Бакарни електро конектори.
Графитни лежишта и заптивки. Четкици за сува
и влажна околина. Магнетни гуми за врати за
фрижидери, црева и останати гумени делови за
сите типови машини за перење, диктони за сите
типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање
на валјаци и гумени производи за индустриска
употреба
кл. 37  поправки. Инсталациски услуги
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(210) TM 2009/1236

(220) 14/12/2009

		

(442) 31/12/2010

(731) Месер Вардар Техногас,
Источна индустриска зона бб, Маџари 1040
Скопје, MK
(540)

(591) сина, црвена и бела
(531) 26.01.10;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  хемиски производи за индустријата, науката,
земјоделието, градинарството, смеши за гаснење
пожар, препарати за калење и заварување
метали, хемиски производи за конзервирање
прехранбени производи
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати
кл. 32  препарати за производство на пијалаци
кл. 35   услуги и продажба на големо и мало со
обични метали и нивни легури, жици, кабли од
обичен метал што не се електрични, мали метални
производи, метални цевки, производи од метал
што не се опфатени со другите класи, машини
и машински алати, мотори и погонски машини,
машински спојници, апарати и инструменти,
медицински апарати и инструменти
кл. 37 поправки, инсталациски услуги
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите, услуги
за индустриски анализи и истражувања
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци
кл. 44 медицински услуги, ветеринарни услуги
(210) TM 2010/50
(220) 26/01/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) LG Corp.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, Korea
150-721, KR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42  услуги за овозможување да се испраќаат
лични
информации
и
мултимедијални
информации на телефон на персонален компјутер
(ПС) и веб преку кликање на десното копче на
глувчето

TM 2010/50
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(210) TM 2010/51

(220) 26/01/2010

(210) TM 2010/154

(220) 11/02/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) LG Corp.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, Korea
150-721, KR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(731)

SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU
SPECIALITES SEPTODONT
58 rue du Pont de Creteil, 94100 SAINT-MAURDES FOSSES, FR

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

SCANDONEST 2% SPECIAL
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42  услуги за овозможување да се испраќаат
лични
информации
и
мултимедијални
информации на телефон на персонален компјутер
(ПС) и веб преку кликање на десното копче на
глувчето
(210) TM 2010/101

(220) 08/02/2010

		

(442) 31/12/2010

кл. 5   фармацевтски и санитарни препарати
за забарски потреби; фластери, материјали за
обликување за забарски потреби; материјали
за пломбирање заби, забен восок; препарати за
дезинфекција за забарски потреби
(210) TM 2010/163

(220) 15/02/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Енмон Дооел Велес
ул.Скопски пат бб, MK
(540)

(731) Ангел Џамбазовски
ул. „Питу Гули” 39а, 1000 Скопје , MK
(540)
(591) сина и бела
(531) 27.05.21;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на керамички плочки
и санитарија на големо и мало

(591) -бела, црвена, зелена и црна
(531) 05.03.15;26.01.04;27.05.23
(551) индивидуална

(210) TM 2010/179

(220) 18/02/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ЕНМОН дооел Велес
ул.Скопски Пат бб, MK
(540)

(510, 511)
кл. 3 козметички производи
кл. 5   фармацевтски препарати и фармацевтски
производи

(591) сина и бела

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
козметички производи, фармацевтски препарати
и фармацевтски производи

(551) индивидуална

кл. 44  медицински услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето

TM 2010/51

(531) 26.04.02;27.05.23
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на керамички плочки
и санитарија на големо и мало
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(210) TM 2010/187

(220) 22/02/2010

(210) TM 2010/189

(220) 22/02/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, темно и светло сива, бела, црвена и златна
(591)
(531)
(554)
(551)

(531) 19.07.01
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 33 алкохолни напивки

кл. 33 алкохолни напивки
(210) TM 2010/188

(220) 22/02/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591)
(531)
(554)
(551)

црна, темно и светло сива и црвена
19.07.01
тродимензионална
индивидуална

(510, 511)
кл. 33 алкохолни напивки

Trgovski marki

црна, темно и светло сива, бела, црвена и златна
19.07.01
тродимензионална
индивидуална

(210) TM 2010/190

(220) 22/02/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, темно и светло сива, бела, темно и светло
црвена
(531) 19.07.01
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни напивки

TM 2010/190
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(210) TM 2010/191

(220) 22/02/2010

кл. 33  алкохолни напивки

		

(442) 31/12/2010

кл. 35   огласување; менаџирање на бизнис,
административни дејности во областа на
бизнисот, канцелариски услуги

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 36 осигурување, финансиски услуги, кредитнофинансиски дејности, дејности со недвижнини
кл. 42   научни и технолошки услуги што се
однесуваат на научно истражување и анализи;
компјутерско програмирање
(210) TM 2010/193

(220) 22/02/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

РУССКИИ СТАНДАРТ
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) темно и светло црвена, златна и бела
(531) 19.07.01

кл. 30  кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони,
сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење,
сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32  пиво, газирана вода и други безалкохолни
напивки, овошни пијалаци и овошни сокови

кл. 33  алкохолни напитоци
(210) TM 2010/192

(220) 22/02/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

RUSSIAN STANDARD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 30 кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони,
сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење,
сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење
кл. 32 пиво, газирана вода и други безалкохолни
напивки, овошни пијалаци и овошни сокови

TM 2010/191

кл. 25  облека, обувки, капи

кл. 33  алкохолни напивки
кл. 35   огласување; менаџирање на бизнис,
административни дејности во областа на
бизнисот, канцелариски услуги
кл. 36 осигурување, финансиски услуги, кредитнофинансиски дејности, дејности со недвижнини
кл. 42   научни и технолошки услуги што се
однесуваат на научно истражување и анализи;
компјутерско програмирање
(210) TM 2010/194

(220) 22/02/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

IMPERIA
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(551) индивидуална

(210) TM 2010/196

(220) 22/02/2010

(510, 511)

		

(442) 31/12/2010

кл. 25  облека, обувки, капи
кл. 30  кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони,
сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење,
сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење
кл. 32  пиво, газирана вода и други безалкохолни
напивки, овошни пијалаци и овошни сокови
кл. 33  алкохолни напивки
кл. 35   огласување; менаџирање на бизнис,
административни дејности во областа на
бизнисот, канцелариски услуги
кл. 36 осигурување, финансиски услуги, кредитнофинансиски дејности, дејности со недвижнини
кл. 42   научни и технолошки услуги што се
однесуваат на научно истражување и анализи;
компјутерско програмирање
(210) TM 2010/195

(220) 22/02/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 30 кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони,
сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење,
сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding
AG and Closed joint-stock company with 100 per
cent foreign investments Roust Incorporated,
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH
and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary,
196140 Saint-Petersburg, RU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AURORA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 30 кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони,
сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење,
сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење
кл. 32  пиво, газирана вода и други безалкохолни
напивки, овошни пијалаци и овошни сокови
кл. 33  алкохолни напивки
кл. 35   огласување; менаџирање на бизнис,
административни дејности во областа на
бизнисот, канцелариски услуги
кл. 36 осигурување, финансиски услуги, кредитнофинансиски дејности, дејности со недвижнини
кл. 42   научни и технолошки услуги што се
однесуваат на научно истражување и анализи;
компјутерско програмирање
(210) TM 2010/205

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за внатрешен и надворешен промет
ТЕХНИКА-ТРЕЈД ДОО Скопје
ул.Вич бр.24/55, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје
(540)

кл. 32 пиво, газирана вода и други безалкохолни
напивки, овошни пијалаци и овошни сокови
кл. 33 алкохолни напивки
кл. 35   огласување; менаџирање на бизнис,
административни дејности во областа на
бизнисот, канцелариски услуги
кл. 36 осигурување, финансиски услуги, кредитнофинансиски дејности, дејности со недвижнини
кл. 42   научни и технолошки услуги што се
однесуваат на научно истражување и анализи;
компјутерско програмирање

Trgovski marki

(591) бела, сина
(531) 26.04.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6   обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, мали метални предмети, метални
цевки, метални материјали од обичен метал што
не се електрични, производи од обичен метал што
не се вклучени во другите класи
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, неметални преносни
конструкции

TM 2010/205
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(210) TM 2010/243
(220) 03/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Трговско друштво за надворешен и внатрешен
промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул.Народен фронт 5/3-1, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2010/249
(220) 05/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK
(540)

PHARMAVITAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за помбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/244
(220) 04/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) ДОО НЕЛИНА КАФЕ, експорт-импорт Тетово
ул.Илинденска бр.87, Тетово, MK
(540)

(591) црвена, зелена, бела, црна и жолта
(531) 05.03.13;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
(210) TM 2010/248

(220) 05/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK
(540)

(591) црна и бела
(531) 26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38  телекомуникации
(210) TM 2010/256

(220) 04/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје
ул.Народен Фронт 13/5, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина и црвена
(531) 26.03.16;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетни носачи на за податоци,
дискови за снимање опрема за обработка на
податоци и компјутери.
кл. 37  одржување и поправка на алармни системи,
системи за видео надзор, системи за контрола на
пристап, за домофонија и ПП системи
(210) TM 2010/294

(220) 15/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) McDonalds Corporation
One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523,
US

(591) црна и темно розова
(531) 26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации

TM 2010/243

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
Скопје
ул. 8-ма Ударна Бригада 43/3
(540)

MCWRAP
(551) индивидуална
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(540)

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз
(210) TM 2010/296

(220) 15/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) McDonald’s Corporation
One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523,
US
(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
Скопје
ул. 8-ма Ударна Бригада 43/3
(540)

CBO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз
(210) TM 2010/332

(220) 18/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија производство и услуги
АСТРА-М Митко Ицевски ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Добромир Хрс 49А, Скопје, MK
(540)

ASTRA MED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати, санитарни
препарати за медицинска употреба, фластери,
материјали за завои
кл. 10   хируршки, медицински апарати
инструменти, хируршки материјали за шиење

и

кл. 35   услуги при продажба на мало и големо
со медицински потрошен материјал, медицински
помагала
(210) TM 2010/368

(220) 25/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(591) златно-жолта, жолта, кафена, бела и сина
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, лекови
(210) TM 2010/369
(220) 25/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) златно-жолта, жолта, кафена, бела и сина
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати, лекови
(210) TM 2010/370

(220) 25/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
(540)

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

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK

(591) златно-жолта, жолта, кафена и бела

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(551) индивидуална

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

(531) 25.01.19
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

Trgovski marki
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(210) TM 2010/371
(220) 25/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, црна, кафена и црвена
(531) 02.03.16;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, лекови
(210) TM 2010/374
(220) 25/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) златно-жолта, жолта, кафена и бела
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, лекови
(210) TM 2010/372
(220) 25/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, црна, кафена и црвена
(531) 02.03.16;25.01.19
(551) индивидуална

(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена и портокалова
(531) 02.03.16;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати, лекови
(210) TM 2010/375
(220) 25/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, лекови
(210) TM 2010/373
(220) 25/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TM 2010/371

(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена и портокалова
(531) 02.03.16;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати, лекови
(210) TM 2010/376
(220) 25/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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опфатени од другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 35
огласување, водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги при продажба на големо и мало
компјутерска опрема
кл. 40  обработка на материјали

(591) црвена, бела, розова, кафена, црна и сина

(210) TM 2010/385

(531) 02.09.25;25.01.19

(442) 31/12/2010

(551) индивидуална

(731) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, лекови
(210) TM 2010/377
		

(220) 25/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, розова, кафена, црна и сина
(531) 02.09.25;25.01.19
(551) индивидуална

(220) 26/03/2010

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

BOOM TV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   aпарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со парички, регистар каси, машини
за сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, лекови
(210) TM 2010/384

(220) 26/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Аџија Рејхан
ул. Лазо Москов бр. 4/4-4, MK
(540)

(210) TM 2010/386

(220) 26/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

ONE TO ONE
(591) сина и црна
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и прозиводите од нив
што не се опфатени од другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцеларски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел)
материјали за обука и настава освен апарати;
пластични материјали за пакување што не се

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
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(210) TM 2010/387

(220) 26/03/2010

(210) TM 2010/390

		

(442) 31/12/2010

			(442) 31/12/2010

(220) 26/03/2010

(731) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(731) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

ONE СЕКАДЕ ЗАЕДНО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2010/389

(220) 26/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(531) 24.17.02;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2010/391

(220) 29/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Аџија Рејхан
ул. Лазо Москов бр. 4/4-4, MK
(540)

(531) 24.17.02;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(591) сина и црна
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и прозиводите од нив
што не се опфатени од другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцеларски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел)
материјали за обука и настава освен апарати;
пластични материјали за пакување што не се
опфатени од другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 35   огласување, водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги при продажба на големо и мало
компјутерска опрема
кл. 40 обработка на материјали

TM 2010/387

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/397

(220) 29/03/2010

		

(442) 31/12/2010

(731)

(540)

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

131

(540)

Агенција за иселеништво на Република
Македонија
ул. Црвена скопска општина бр. 7 и 7а, Скопје,
MK

(591) сива, бела, црна и црвена
(591) сина, жолта, кафена, црвена, бела, зелена и црна
(531) 24.03.01;27.05.01
(510, 511)
кл. 16 весници, печатени изданија
кл. 35 објавување рекламни текстови, огласување,
рекламирање
кл. 41   објавување текстови (текстови што не се
рекламираат), книги, конференции (организирање
и водење конференции)
(220) 31/03/2010

(442) 31/12/2010
(731)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

(210) TM 2010/406

(531) 03.13.01;27.05.09

Приватна
здравствена
установаспецијалистичка ординација по гинекологија и
акушерство ИНА-Скопје
ул.8-ми Март, бр.18-стан 2, 1000 Скопје , MK

кл. 44 медицински услуги и услуги од областа
на гинекологијата и акушерството, гинеколошки
прегледи, помош при породување, медицинска
помош
(210) TM 2010/414

(220) 01/04/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија и услуги СЛИМ ЛАЈН
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
ул.Бихаќка бр.3, локал 6, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И МАРКОВ
ул. Ленинова бр.33а-01, 1000 Скопје
(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
(540)

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

(591) сина, зелена и бела
(531) 05.03.11;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сива, бела, црна и црвена
(531) 03.13.01;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги и услуги од областа
на гинекологијата и акушерството, гинеколошки
прегледи, помош при породување, медицинска
помош
(210) TM 2010/407
(220) 31/03/2010
		
(442) 31/12/2010
(731)
Приватна
здравствена
установаспецијалистичка ординација по гинекологија и
акушерство ИНА-Скопје
ул.8-ми Март, бр.18-стан 2, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунѓери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
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јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
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, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести 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. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 40  обработка на материјали
(210) TM 2010/415

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, печатени работи,
книги, фотографии, канцелариски материјал,
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени со
другите класи
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги; лични и општествени услуги
што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединци
(210) TM 2010/425

(220) 07/04/2010

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија и услуги СЛИМ ЛАЈН
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
ул.Бихаќка бр.3, локал 6, Скопје, MK

(731) Македонски центар за европско образование
ул.Јане Сандански бб, 1000 Скопје, MK
(740) Македонски центар за европско образование
ул. Апостол Гусларот 40/2, 1000 Скопје
(540)

(220) 01/04/2010

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И МАРКОВ
ул. Ленинова бр.33а-01, 1000 Скопје
(540)

SLIM & ACTIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад
(210) TM 2010/421

(220) 07/04/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Македонски центар за европско образование
ул.Јане Сандански бб, 1000 Скопје, MK
(740) Македонски центар за европско образование
ул. Апостол Гусларот 40/2, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, окер, сина и сива
(531) 03.09.17;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, печатени работи,
книги, фотографии, канцелариски материјали,
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени со
други класи
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги; лични и општествени услуги
што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединци
(210) TM 2010/430

(220) 07/04/2010

			(442) 31/12/2010
(731) Warner Chilcott Company, LLC
Union Street KM1.1, Fajardo, 00738, Puerto Rico,
PR
(591) жолта, црна, сина и сива
(551) индивидуална

TM 2010/415
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(210) TM 2010/449

(220) 15/04/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2010/436

(220) 09/04/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Приватна
здравствена
установаспецијалистичка
ординација
по
дерматовенерологија Д-р АНЧЕВСКИ Скопје
ул.Теодосиј Гологанов бр.58, Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/451
(220) 15/04/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) розова, црна и бела
(531) 02.03.16;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44   медицински услуги; естетска хирургија;
пластична хирургија; дерматолошки прегледи;
ласерски третмани; третмани за лице и тело;
липосукција; нехируршка липосукција; козметички
услуги; нега на убавината на лице и тело на
луѓето; трајно отстранување влакна
(210) TM 2010/438

(220) 12/04/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Бис Комерц дооел
ул.7 бр.18, Илинден, MK
(740) Бис-Комерц дооел
ул. Васил Главинов бр.3/2, Скопје
(540)

(591) црна, бела и портокалова
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

Trgovski marki

(591) сина, жолта, црвена и бела
(531) 26.04.13;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на печењари, парни котли,
радијатори, машини за перење, скари, фенови,
тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо
печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро,
патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и
подно греење, греачи од кантал и други типови на
греачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата и производство на калориферитајфуни
кл. 17   производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите типови машини
за перење, диктони за сите типови на електрични
греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството четки за
индустријата четки и валци со различни големини
четки за дрвна индустрија прибор за чистење
оружје и алати. Индустриски четки за специјална
примена четки за фино полирање специјални
четки метална галантерија рачни жичани-челични
четки жичани-челични четки за чистење оџаци и
цевки машински жичани-челични четки четкици
за сите типови на апарати за домаќинството
и четкици за разни потреби во индустријата
графитни четкици држачи за четкици графитни
ламели кружно лизгачки прстени бакарни електро
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конектори графитни лежишта и заптивки четкици
за сува и влажна околина
кл. 35 Услуги при продажба на мало и големо со
сите видови греачи за домаќинство и индустрија
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели четки за
домаќинството четки за индустријата четки и
валјаци со различни големини четки за дрвна
индустрија прибор за чистење оружје и алати
индустриски четки за специјална примена четки
за фино полирање специјални четки метална
галантерија
рачни
жичани-челични
четки
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки
машински жичани-челични четки четкици за сите
типови на апарати за домаќинството и четкици за
разни потреби во индустријата графитни четкици
држачи за четкици графитни ламели кружно
лизгачки прстени бакарни електро конектори
графитни лежишта и заптивки четкици за сува
и влажна околина магнетни гуми за врати за
фрижидери, црева и останати гумени делови за
сите типови машини за перење, диктони за сите
типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање
на валјаци и гумени производи за индустриска
употреба
кл. 37  поправки; инсталациски услуги
(210) TM 2010/458
(220) 16/04/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2010/459
(220) 16/04/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) сребрена, бела и зелена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(210) TM 2010/460

(220) 16/04/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(591) сребрена, бела и сина
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи

TM 2010/458

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) сребрена, бела, виолетова
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,

Trgovski marki

Glasnik,

пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
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(540)

кл. 35   огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(210) TM 2010/485
(220) 21/04/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) сребрена и црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекувње, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класа 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за
цигари и крибрити
кл. 35   огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(210) TM 2010/486

(220) 21/04/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

Trgovski marki

(591) црна и сребрена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекувње, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и крибрити
кл. 35   огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(210) TM 2010/487
(220) 21/04/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) бела и сребрена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
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се за медицински намени и не се наменети за
лекувње, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и крибрити
кл. 35   огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(210) TM 2010/509
(220) 27/04/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Трговско друштво за производство и трговија
на големо и мало КА-ДИС ДОО извоз-увоз
Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, сребрена и сива
(531) 26.04.16;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
(210) TM 2010/510
(220) 28/04/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) сина, црна, бела
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на печењари, парни котли,
радијатори, машини за перење, скари, фенови,
тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо
печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро,
патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и
подно греење, греачи од кантал и други типови на
греачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата и производство на калориферитајфуни
кл. 17  производство на гумени производи:

TM 2010/509

магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите типови машини
за перење, диктони за сите типови на електрични
греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството четки за
индустријата четки и валци со различни големини
четки за дрвна индустрија прибор за чистење
оружје и алати. Индустриски четки за специјална
примена четки за фино полирање специјални
четки метална галантерија рачни жичани-челични
четки жичани-челични четки за чистење оџаци и
цевки машински жичани-челични четки четкици
за сите типови на апарати за домаќинството
и четкици за разни потреби во индустријата
графитни четкици држачи за четкици графитни
ламели кружно лизгачки прстени бакарни електро
конектори графитни лежишта и заптивки четкици
за сува и влажна околина
кл. 35 Услуги при продажба на мало и големо со:
сите видови греачи за домаќинство и индустрија
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели четки за
домаќинството четки за индустријата четки и
валјаци со различни големини четки за дрвна
индустрија прибор за чистење оружје и алати
индустриски четки за специјална примена четки
за фино полирање специјални четки метална
галантерија
рачни
жичани-челични
четки
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки
машински жичани-челични четки четкици за сите
типови на апарати за домаќинството и четкици за
разни потреби во индустријата графитни четкици
држачи за четкици графитни ламели кружно
лизгачки прстени бакарни електро конектори
графитни лежишта и заптивки четкици за сува
и влажна околина магнетни гуми за врати за
фрижидери, црева и останати гумени делови за
сите типови машини за перење, диктони за сите
типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање
на валјаци и гумени производи за индустриска
употреба
кл. 37  поправки; инсталациски услуги
(210) TM 2010/516
(220) 28/04/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Church & Dwight Co., Inc, a Delaware USA
corporation
469 North Harrison Street Princeton, NJ 08543,
US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PERLODENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за орална грижа и орална
хигиена; паста за заби, паста, гел за заби, паста
за полирање на заби, препарати за белење на
заби, препарати за плакнење на устата (не се за
медицинска употреба) и освежувачи на здивот (не
се за медицинска употреба)

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/517

(220) 28/04/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Church & Dwight Co., Inc, a Delaware USA
corporation
469 North Harrison Street Princeton, NJ 08543,
US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(210) TM 2010/593
(220) 11/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LOGIMAX
(551) индивидуална

PERLODONT

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за орална грижа и орална
хигиена; паста за заби, паста, гел за заби, паста
за полирање на заби, препарати за белење на
заби, препарати за плакнење на устата (не се за
медицинска употреба) и освежувачи на здивот (не
се за медицинска употреба)
(210) TM 2010/553

(220) 30/04/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Здужение на граѓани „Ден на дрвото - засади ја
својата иднина!”
ул. Македонија бр. 3, MK
(540)

(210) TM 2010/594
(220) 11/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PLENDIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2010/595
(220) 11/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England,
GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591)  зелена, жолта, црвена и бела
(531) 05.01.05;24.17.04

PULMICORT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 заштита и унапредување на животната
средина

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати

(210) TM 2010/592

(220) 11/05/2010

(210) TM 2010/596

(220) 11/05/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England,
GB

(731) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England,
GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ATACAND

BETALOC ZOK
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

Trgovski marki

кл. 5 фармацевтски препарати
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(210) TM 2010/597
(220) 11/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England,
GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SEROQUEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
(210) TM 2010/598
(220) 11/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

IRESSA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
(210) TM 2010/601

(220) 12/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови електрични
греачи, мембрани, гумирање валци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвната индустрија; прибор
за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина
кл. 35   услуги при продажба на мало и големо
со сите видови греачи за домаќинството и
индустријата, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди, професионална опрема за кујни,
ресторани и хотели; четки за домаќинството;
четки за индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвната индустрија; прибор
за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина; магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови на
електрични греачи, мембрани, гумирање валци и
гумени производи за индустриска употреба
кл. 37  поправки; инсталациски услуги

(591) сина, црвена, бела и црна
(531) 26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови греачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калориферитајфуни
кл. 17   производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
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(210) TM 2010/605
(220) 13/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) MERITOR MEDIA d.o.o. za komunikacijski
menadzment,
Zagreb, Ilica 164, HR
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, сива и бела
(531) 26.07.19;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
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(210) TM 2010/606

(220) 13/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Раксони ДООЕЛ Тетово
ул. 160 бр.14, 1 200 Тетово, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

17/6,
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складирање оптички дискови, рафтови за оптички
дискови, софтвер за креирање етикети за оптички
дискови, софтвер за креирање инсерти за оптички
дискови, прибор за чистење оптичките дискови;
чистачи за оптички дискови; магнетски кертриџи за
чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони;
слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/
читање оптички дискови, печатачи за оптички
дискови, софтвер, компјутери, предаватели,
приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и
спојници за сите споменатите стоки
кл. 37   градежна
инсталација услуги

(591) сина и бела
(531) 26.01.04;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски,
оптички,
мерења,
сигнализација, проверка (надзор); апарати и
инструменти за спроведување, прекинувачи,
трансформирање, акумулирање, регулирање или
контролирање на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук или
слики; магнетски носачи на податоци, снимање
дискови; апарати што се вклучуваат со паричка
(механизми за апарати што се вклучуваат со
паричка); компакт диск плеери, опрема за
обработка на податоци и компјутери; празни
оптички дискови; празни магнетско-оптички
дискови, празни магнетски ленти; празни флопи
дискови; празни полупроводнички мемории;
касети за оптички дискови, магнетско-оптички
дискови, магнетски ленти; касети за складирање
оптички дискови, рафтови за оптички дискови,
софтвер за креирање етикети за оптички дискови,
софтвер за креирање инсерти за оптички дискови,
прибор за чистење оптичките дискови; чистачи
за оптички дискови; магнетски кертриџи за
чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони;
слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/
читање оптички дискови, печатачи за оптички
дискови, софтвер, компјутери, предаватели,
приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и
спојници за сите споменатите стоки
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со следните производи: научни, наутички,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, мерења, сигнализација, проверка
(надзор); апарати и инструменти за спроведување,
прекинувачи, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики; магнетски носачи
на податоци, снимање дискови; апарати што се
вклучуваат со паричка (механизми за апарати што
се вклучуваат со паричка); компакт диск плеери,
опрема за обработка на податоци и компјутери;
празни оптички дискови; празни магнетскооптички дискови, празни магнетски ленти;
празни флопи дискови; празни полупроводнички
мемории; касети за оптички дискови, магнетскооптички дискови, магнетски ленти; касети за
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конструкција;

поправка;

(210) TM 2010/607

(220) 13/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Раксони ДООЕЛ Тетово
ул.160 бр. 14, 1 200 Тетово, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

RAKSONI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски,
оптички,
мерења,
сигнализација, проверка (надзор); апарати и
инструменти за спроведување, прекинувачи,
трансформирање, акумулирање, регулирање или
контролирање на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук или
слики; магнетски носачи на податоци, снимање
дискови; апарати што се вклучуваат со паричка
(механизми за апарати што се вклучуваат со
паричка); компакт диск плеери, опрема за
обработка на податоци и компјутери; празни
оптички дискови; празни магнетско-оптички
дискови, празни магнетски ленти; празни флопи
дискови; празни полупроводнички мемории;
касети за оптички дискови, магнетско-оптички
дискови, магнетски ленти; касети за складирање
оптички дискови, рафтови за оптички дискови,
софтвер за креирање етикети за оптички дискови,
софтвер за креирање инсерти за оптички дискови,
прибор за чистење оптичките дискови; чистачи
за оптички дискови; магнетски кертриџи за
чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони;
слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/
читање оптички дискови, печатачи за оптички
дискови, софтвер, компјутери, предаватели,
приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и
спојници за сите споменатите стоки
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со следните производи: научни, наутички,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, мерења, сигнализација, проверка
(надзор); апарати и инструменти за спроведување,
прекинувачи, трансформирање, акумулирање,
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регулирање или контролирање на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики; магнетски носачи
на податоци, снимање дискови; апарати што се
вклучуваат со паричка (механизми за апарати што
се вклучуваат со паричка); компакт диск плеери,
опрема за обработка на податоци и компјутери;
празни оптички дискови; празни магнетскооптички дискови, празни магнетски ленти;
празни флопи дискови; празни полупроводнички
мемории; касети за оптички дискови, магнетскооптички дискови, магнетски ленти; касети за
складирање оптички дискови, рафтови за оптички
дискови, софтвер за креирање етикети за оптички
дискови, софтвер за креирање инсерти за оптички
дискови, прибор за чистење оптичките дискови;
чистачи за оптички дискови; магнетски кертриџи за
чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони;
слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/
читање оптички дискови, печатачи за оптички
дискови, софтвер, компјутери, предаватели,
приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и
спојници за сите споменатите стоки
кл. 37   градежна конструкција; поправка;
инсталација услуги
(210) TM 2010/608

(220) 14/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

RONHILL UNLIMITED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одделно од тутунот а не
се за медицински намени и не се наменети за
лекувње, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35   огласување и рекламирање; водење
на работење и водење   комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(210) TM 2010/609
(220) 14/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство, трговија
и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ
Неготино
ул.Петар Михајловски-Демирск бб, Неготино,
MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2010/608

(540)

(531) 05.03.06;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14   благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти, амајлии (накит),
бисери (накит), брошеви (накит), вештачко злато
(предмети од вештачко злато), впредено сребро,
игли за вратоврски, токи за вратоврски, дијаманти,
дијаманти (вештачки), гердани /накит/, копчиња за
манжетни, накит (ковчежиња за накит), нараквици
за часовници, нараквици /накит/, обетки, прстени
/накит/, синџирчиња /накит/, украси за шапки,
украсни игли
кл. 18   кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење, вештачка
кожа, визит картички (папки за визит картички),
клучеви (футроли за клучеви) /кожна галантерија/,
ковчежиња наменети за тоалетен прибор т.н.
ванитс цасес, ковчеџиња, ташни, торби, рачни
торби, несесери за патувања, паричници, торби
за плажа, планинарски торби, ранци, рачни
куфери, ремени, торби за списи /актовки/, торби
/кожна галантерија/, торба на тркалца, училишни
торби, чадори
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 26   тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе, брошеви /украси за облека/, игли
за коса, мрежи за коса, украсни детали за коса,
ленти за коса, позамантериска стока, перики,
торби (патентни затворачи за торби), украси за
облека, украси за чевли, украсни врвки, украсни
значки, украшчиња, колани за фустани, шноли         
/за коса/
(210) TM 2010/610

(220) 14/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, промет на големо и
мало и услуги „Хатра” Конески Благоја Дооел
- Увоз-Извоз Прилеп
ул. Партизанска бр. 26, 7500 Прилеп, MK
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(540)

(591) црна, сива, бела и зелена
(531) 27.05.04

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 24  текстил и текстилни производи

кл. 41 забава

кл. 25  облека, обувки и капи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

кл. 35   препродажба на мало со текстилни
производи, облека, обувки и капи

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци

(210) TM 2010/615

(220) 18/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Авицена Д.О.О.Е.Л.
ул. Лондонска 11-а, 1000 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2010/626

(220) 20/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Кловн Лили ДОО - Скопје
ул. Пушкинова 6 3/7, Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна и жолта
(531) 26.04.22;26.11.12
(591) црвена, жолта, портокалова, зелена, розова и
бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 44   медицински услуги, ветеринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните, услуги од областа на земјоделтсвото,
градинарството и шумарството
(210) TM 2010/623

(220) 20/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за угостителски услуги ТИМ КАФЕ
ДОО Скопје
бул. Климент Охридски бр. 52А - Центар, 1000
Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

Trgovski marki

(531) 02.01.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности; услуги
на клубови (забава и образование); известување
(известување за забави); планирање забави;
театарски изведби
(210) TM 2010/627

(220) 20/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Кловн Лили ДОО - Скопје
ул. Пушкинова 6 3/7, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, жолта, портокалова, зелена, сина и
виолетова
(531) 05.09.14

TM 2010/627
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(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава;
забава; спортски и културни активности; услуги
на клубови (забава и образование); известување
(известување за забави); планирање забави;
театарски изведби
(210) TM 2010/628

(220) 18/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) МЕТРО ДОО увоз-извоз Штип
ул. „Железничка” бб, 2000 Штип, MK
(540)

(591) зелена и сина
(531) 26.04.18;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39   транспортни
складирање стоки

услуги,

пакување

и

(210) TM 2010/629

(220) 21/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) МЕТРО-ПРЕМИЕР ДООЕЛ увоз-извоз Штип
ул. „Железничка” бб, 2000 Штип, MK
(540)

кл. 12   детски колички, детски колички (покривки
за детски колички), велосипеди, трицикли, санки,
седишта (сигурносни седишта) за деца, за возила,
трицикли
кл. 20   столчиња, детски креветчиња, лулки,
колепки, детски столчиња со масичка за јадење,
дубачиња за деца
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и увоз-извоз со следните производи: детски
колички, детски колички (покривки за детски
колички), велосипеди, трицикли, санки, седишта
(сигурносни седишта) за деца, за возила,
трицикли, столчиња, детски креветчиња, лулки,
колепки, детски столчиња со масичка за јадење,
дубачиња за деца
(210) TM 2010/639

(220) 27/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) темно сина и црвена
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

(591) зелена и сина
(531) 26.04.18;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, машки и женски кошули
кл. 35   услуги за продавање на големо и мало
машки и женски кошули
(210) TM 2010/633

(220) 25/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за промет и услуги увоз-извоз Конев
Борче и др. Андреј-компани доо
ул. Благој Мучето, 2 000 Штип, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(210) TM 2010/642

(220) 27/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за компјутерски инженеринг АСПЕКТ
ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 79А/2-14, Скопје, MK
(540)

(591) темно и светло сина
(531) 26.11.10;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги за трговија на големо со компјутери
и компјутерска периферна опрема и софтвер
кл. 42   услуги во врска со информатичката
технологија и компјутери, проектирање и развој
на компјутерски хардвер и софтвер

(531) 27.05.03

TM 2010/628

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/643
(220) 27/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807,
Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(210) TM 2010/655

(220) 28/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

MENTAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината
(210) TM 2010/645
(220) 27/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807,
Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SPEMAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината
(210) TM 2010/648
(220) 27/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807,
Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

CYSTONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината
(210) TM 2010/654
		
(731) МФЦ дооел
Водњанска бб, Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одделно од тутунот а не
се за медицински намени и не се наменети за
лекувње, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35   огласување и рекламирање; водење
на работење и водење комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(210) TM 2010/658

(220) 31/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО
Скопје
ул. Лондонска бр. 19, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(220) 28/05/2010
(442) 31/12/2010

MFC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги и подготвување храна и пијалаци

Trgovski marki

(591) светло и темно сина, сребрена и бела

(591) бела, сива и црвена
(531) 02.09.04;24.13.01;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

TM 2010/658

144 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

кл. 42   научни и технолошки истражувања и
планирања што се однесуваат на истите, услуги
за индустриски анализи и истражувања
кл. 44 медицински услуги, ветринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните, услуги од областа на земјоделство,
градинарство и шумарство
(210) TM 2010/659

(220) 31/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија и услуги СТИЛИСИМО
ГРУП ДОО Скопје
ул. 50 Дивизија бр. 26/2/25, MK

(210) TM 2010/661
(220) 31/05/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CRAZY MARA
(551) индивидуална

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(510, 511)
кл. 32   безалкохолни пијалаци вклучително и
освежителни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, газирани пијалаци,
енергетски и изотонични пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци, вино, ракија, ликери,
коктели, алкохолни пијалаци што содржат овошје

(591) бела и црна

(210) TM 2010/664
(220) 01/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за туризам, трговија и угостителство
СКАЛА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Струмица
ул. „Плоштад Маршал Тити” бр. 6, Струмица,
MK
(540)

(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит, бижутерија, скапоцени камења
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со облека обувки, капи
и накит
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности, тв емисии
(210) TM 2010/660

(220) 31/05/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ЛУДА МАРА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци вклучително и
освежителни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, газирани пијалаци,
енергетски и изотонични пијалаци
кл. 33  алкохолни пијалаци, вино, ракија, ликери,
коктели, алкохолни пијалаци што содржат овошје

TM 2010/659

(591) сина, темно сина и бела
(531) 01.17.25;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
(210) TM 2010/665
(220) 02/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) MEDOCHEMIE Ltd.
Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 1409,
Limassol, CY
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

MEDAXONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/667
(220) 02/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) АР-ДИ ДСВПУ ДОО увоз извоз СКОПЈЕ
ул. 7 Јули бр. 38 Скопје - Чаир, MK
(540)
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(210) TM 2010/675

(220) 03/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM
SHIRKETI
Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi C
Blok, Maslak Shishli, TR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат

(591) бела и црвена
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 39  транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
кл. 41   образовни услуги (обука на кандидати за
возачи)
(210) TM 2010/671
(220) 03/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) VOCAR d.o.o
Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

MACROL MR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/676

(220) 03/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM
SHIRKETI
Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi C
Blok, Maslak Shishli, TR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, жолта и нијанси на жолта, кафена, црвена
боја и нијанси на црвена, сива, зелена и црна
(531) 03.02.01;05.07.06;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  преработени кикиритки
(210) TM 2010/674
(220) 03/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM
SHIRKETI
Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi C
Blok, Maslak Shishli, TR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

OFERTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

POTANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/678

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за услуги за инспекција и испитување
на возила АМСМ УСЛУГИ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА
ДООЕЛ Скопје
ул. Лазо Трповски бб, Скопје, MK
(540)

TM 2010/678
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(591) црна, жолта и бела
(531) 26.04.18;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42  инспекција и испитување моторни возила

(210) TM 2010/683

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(210) TM 2010/679
(220) 04/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за посредување и советување АМСМ
УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ
Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, Скопје,
MK
(540)
(591) сина, бела, црвена и црна
(531) 27.05.23
(551) индивидуална

(591) црна, жолта и бела
(531) 26.04.18;26.11.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  водење на работење
(210) TM 2010/680
(220) 04/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) АМСМ УСЛУГИ Менувачница ДОО Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51,
Скопје, MK
(540)

(591) црна, жолта и бела
(531) 26.04.18;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  финансиски работи, менувачко работење
(210) TM 2010/682

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) црвена, црна и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава и културни активности

TM 2010/679

(510, 511)
кл. 11  производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други типови на
греачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата; производство на калориферитајфуни
кл. 17   производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови елктрични
греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвна индустрија; прибор за
чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за
домаќинството; четки за индустријата; четки и
валци со различни големини; четки за дрвната
индустрија; прибор за чистење оружје и алати;
индустриски четки за специјална примена; четки
за фино полирање; специјални четки; метална
галантерија; рачни жичани-челични четки;
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки;
машински жичани-челични четки; четкички за
сите видови апарати за домаќинството и четкички

Trgovski marki

Glasnik,

за разни потреби во индустријата; графитни
четкички; држачи за четкички, графитни ламели;
кружно лизгачки прстени; бакарни електро
конектори; графитни лежишта и затки; четкички за
сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за
фрижидери, црева и останати гумени делови за
сите видови машини за перење, диктони за сите
видови електрични греачи, мембрани, гумирање
на валци и гумени производи за индустриска
употреба

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje
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(210) TM 2010/687

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) MARS INCORPORATED
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

кл. 37 поправки, инсталациски услуги
(210) TM 2010/684

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за дигитални медиуми Многоо Медиа
ДОО Скопје
ул.Железничка 50, 1000 Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

MALTESERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе и замена за кафе; чај, какао, чоколада
за пиење ( чоколада за пиење); шеќер, ориз,
тапиока, саго; брашно и препарати направени
од житарици; леб, бисквити, торти, слатки,
чоколада и слатки; сладолед, мраз, овошни
сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови;
песто; сосови како мирудии; тревки, мирудии;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од гореспоменатите производи
(210) TM 2010/689

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(731) Sundek, LLC
3950 Executive Park Blvd., SE Southport, North
Carolina 28461, US

кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(210) TM 2010/685

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за дигитални медиуми Многоо Медиа
ДОО Скопје
ул.Железничка 50, 1000 Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

Trgovski marki

SUNDEK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, вклучително костуми за капење
за мажи и момчиња, костуми за капење за жени
и девојчиња, кошули, маици, џемпери, тренерки,
дуксерки (маици со капуљача), фармерки, обувки,
шапки, капи и штитници (визири) на капи
(210) TM 2010/691

(220) 08/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за домашна и меѓународна шпедиција,
трговија и услуги СЕТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Сердарот 71, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(531) 26.04.01;26.04.16

TM 2010/691

148 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(551) индивидуална

(210) TM 2010/694

(220) 09/06/2010

(510, 511)
кл. 9  апарати и инструменти, машини за сметање
и опрема за обработка на податоци и компјутери
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
рекламирање, ширење рекламен материјал,
компјутеризирана работа со датотеки, on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
изнајмување на рекламен простор, објавување на
текстови, трговија на големо и мало, увоз-извоз
кл. 38   телекомуникации, собирање и прибиање
вести и информации, управување и изнајмување
опрема за телекомуникации, собирање и
прибирање податоци, особено пренос на податоци
во комуникација, податоци и компјутерски мрежи,
изнаоѓање пристап на податоци во комуникација
и компјутерски мрежи
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања,
проектирање компјутерски софтвер, ажурирање
компјутерски софтвер, изнајмување пристап на
компјутерските бази на податоци, изнајмување
компјутерски софтвер, одржување (креирање и
одржување) веб [интернет] страници за други,
истражување и развој (за други), обнова на
компјутерски податоци, одржување  компјутрески
софтвер, обезбедување оп-Нпе публикации и
списанија, изнајмување пристап на компјутер
заради обработка на податоците, услуги на
компјутерско програмирање; услуги на база на
податоци особено изнајмување време за пристап
на бази на податоци и за управување со база на
податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема
за процесуирање на податоци и компјутери;
услуги на проектирање, конструкција и планирање
врзани за опрема за телекомуникации во технички
цели, индустриски анализи и истражувачки услуги
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалaци

		

(442) 31/12/2010

(210) TM 2010/692

(220) 08/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(731) КИЦСМ „СПОНА”
ул.Даме Груев бр28, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.14
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, печатени работи, фотографии,
весници, печатени   изданија, постери, албуми,
публикации, проспекти, брошури, календари,
известување, книги, нацрти
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
материјали, примероци), изложби (организирање
на изложби) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекпамен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), оn-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
објавување рекламни текстови, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), објавување рекламни текстови,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
изнајмување рекламен простор, односи со
јавноста
кл. 41  академии (обука), разговори (организирање
и водење  разговори), објавување на текстови  кои
не се рекламни, разонода, разонода (упатство за
разонода), разонода по пат на радио, разонода
по пат на телевизија, семинари (организирање
и водење семинари), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
тонски снимки (изнајмување на тонски снимки),
изложби (организирање изложби) во културни или
воспитни цели
(210) TM 2010/695

(220) 09/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) КИЦСМ „СПОНА”
ул.Даме Груев бр28, 1000 Скопје, MK
(591) жолта, црна и бела
(531) 05.13.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава и културни активности

TM 2010/692

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.04;27.05.21
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 16   хартија, печатени работи, фотографии,
весници, печатени   изданија, постери, албуми,
публикации, проспекти, брошури, календари,
известување, книги, нацрти
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
материјали, примероци), изложби (организирање
на изложби) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекпамен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), оn-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
објавување рекламни текстови, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), објавување рекламни текстови,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
изнајмување рекламен простор, односи со
јавноста
кл. 41  академии (обука), разговори (организирање
и водење  разговори), објавување на текстови  кои
не се рекламни, разонода, разонода (упатство за
разонода), разонода по пат на радио, разонода
по пат на телевизија, семинари (организирање
и водење семинари), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
тонски снимки (изнајмување на тонски снимки),
изложби (организирање изложби) во културни или
воспитни цели
(210) TM 2010/697

(220) 10/06/2010

		

(442) 31/12/2010

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(210) TM 2010/698

(220) 10/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) AGRIUM INC.
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta T2J
7E8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 ѓубре
(210) TM 2010/699

(220) 10/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) AGRIUM INC.
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta T2J
7E8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(731) BONOMELLI S.R.L.
Via Mattei, 6, 40069 Zola Predosa BO, IT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CANNAMELA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, емрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

Trgovski marki

149

ESN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  ѓубре
(210) TM 2010/700

(220) 11/06/2010

		
(442) 31/12/2010
(731) Агенција
за
привремено
вработување
ТРЕНКВАЛДЕР ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ
ул.29-ти Ноември бр.62/1-1, Скопје, MK
(740) Јован Најденовски
ул. Димитрие Чуповски бр. 21-мезанин
(540)

(591) црна, црвена и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

TM 2010/700

150 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(210) TM 2010/701

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

GLADE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за чистење, полирање, перење
и абразивни препарати; препарати за белење и
други супстанции за употреба на ткаенини; сапуни;
детергенти; шамичиња за еднократна употреба
импрегнирани со хемикалии или соединенија за
домашна употреба; препарати за парфемирање
на атмосферата

препарати како што се восоците за употреба на
лакирани и нелакирани површини; препарати за
отстранување на восок; препарати за одзатнување
одводи; боја за чевли, крема за чевли, средства
за чистење на чевли; сапуни; детергенти
кл. 5  препарати против бактерии и препарати за
дезинфекција
кл. 21 домашен или кујнски прибор за употреба при
чистење, полирање, стружење и премачкување
со восок; сунѓери; четки; џогери; крпи за чистење;
крпи импрегнирани со раствор за чистење
(210) TM 2010/703

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

OFF!

кл. 4  свеќи; долги восочни свеќи; фитили
кл. 5   освежувачи на воздух; дезодоранси за
воздух; препарати за прочистување на воздухот;
препарати за дезинфекција на воздухот;
дезодоранси за такенини; дезодоранси за теписи
и соби; препарати против бактерии и препарати
за дезинфекција
кл. 9   електрична единица за затоплување
која топли разни видови   материјали со цел да
разнесува мирис
кл. 11   апарати за ослободување мириси;
освежувачи или дезодоранси за околната
атмосфера; делови и додатоци за таквите апарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4  свеќи; долги восочни свеќи; фитили
кл. 9   електрична единица за затоплување која
топли разни видови на материјали со цел да
разнесува инсектицид или средства против
инсекти
кл. 11 апарати за ослободување на инсектициди
или средства против инсекти во околната
атмосфера; делови и додатоци за таквите апарати

(210) TM 2010/702

(220) 04/06/2010

(210) TM 2010/704

(220) 04/06/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

MR. MUSCLE

PLEDGE

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 3   препарати за чистење, полирање, перење
и абразивни препарати; препарати за белење
и други супстанции за употреба на ткаенини;
шамичиња за еднократна употреба импрегнирани
со хемикалии или соединенија за домашна
употреба; препарати за отстранување на лак;

TM 2010/701

кл. 3 препарати за чистење, полирање, перење
и абразивни препарати; препарати за белење
и други супстанции за употреба на ткаенини;
шамичиња за еднократна употреба импрегнирани
со хемикалии или соединенија за домашна
употреба; препарати за отстранување на лак;

Trgovski marki

Glasnik,

препарати како што се восоците за употреба на
лакирани и нелакирани површини; препарати
за отстранување восок; боја за чевли, крема
за чевли, средства за чистење чевли; сапуни;
детергенти
кл. 21   домашни или кујнски прибори за
употреба при чистење, полирање, стружење и
премачкување со восок; сунѓери; четки; џогери;
крпи за чистење; крпи импрегнирани со раствор
за чистење
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(591) сина, бела, жолта и виолетова
(531) 13.01.03;24.17.02;26.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава и културни активности

(210) TM 2010/705

(220) 04/06/2010

(210) TM 2010/707

(220) 14/06/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(731) WALMARK, a.s.
Oldrichovice c.44 739 61 Trinec, CZ
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

МАРСОВЦИ
(551) индивидуална

RAID
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4  свеќи; долги восочни свеќи; фитили
кл. 5   препарати за уништување на плевел и
штетници; инсектициди; средства против молци;
средства против инсекти; пестициди; фунгициди;
хербициди; спирали и подлоги против комарци;
препарати против бактерии и препарати за
дезинфекција
кл. 9   електрична единица за затоплување која
топли разни видови на материјали со цел да
разнесува инсектицид или средства против
инсекти
кл. 11  апарати за ослободување на инсектициди
или средства против инсекти во околната
атмосфера; делови и додатоци за таквите апарати
кл. 21  стапици и мамки за инсекти
кл. 24  мрежи за комарци
(210) TM 2010/706

(220) 14/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и парафармацевтски
производи, витамини и минерали и елементи во
трагови, прехранбени и диететски препарати и
лекови, лековити сирупи, лековити екстракти од
растенија и комбинирани витамини, минерали и
препарати од лековити екстракти од растенија,
додатоци за храна со додадени витамини
или минерали или елементи во трагови,
препарати збогатени со витамини, витамини
и мултивитамински препарати, минерали и
милтиминерални препарати, чаеви од растенија,
лековити билки, слатки или пастили или таблети
или желатински капсули или капсули или гуми за
џвакање кои содржат лековити состојки, диететски
производи адаптирани за медицинска употреба,
диететски минерални води и напивки адаптирани
за медицинска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, хранливи
додатоци за медицинска употреба, протеински
подготовки или прехранбени производи за
медицинска употреба, балзами и креми и масти
за медицинска употреба, хемиски производи за
медицинска употреба, лековити масла, масла за
медицинска употреба, маснотии за медицинска
употреба, лековити соли, тинктури за медицинска
употреба, екстракти од растенија или сирупи,
прехранбени производи збогатени со витамини и
минерали во форма на концентрати, концентрати
од протеини како нутритивни додатоци на храна,
маснотии за фармацевтска употреба, лековити
додатоци за исхрана, нутритивни или диететски
препарати за медицинска употреба достапни како
дневни додатоци на храна во форма на инстант
храна или одделни смеси, составени главно
од млеко во прав или животински протеини или
зеленчукови протеини, исто со додатоци од
витамини или минерали или елементи во трагови
или шеќер
кл. 29   додатоци за исхрана за не-медицинска
употреба (вклучени во оваа класа) и кои содржат
животински супстанции, протеини за човечка

Trgovski marki
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конзумација, протеински производи и препарати
за употреба во исхраната, нутритивни препарати
за спортисти и спортистки или за индивидуалци
со високо енергетска потрошувачка, желатин,
желатински производи и препарати за употреба
во исхраната, масти за јадење, масла за јадење,
екстракти од алги за нутритивна употреба,
нутритивни препарати достапни како дневни
додатоци на храната, составени главно од
млеко во прав или животински протеини или
зеленчукови протеини, исто со додатоци од
витамини или минерали или елементи во трагови
или шеќер; млеко, млечни производи, јогурт,
конзервирано овошје или зеленчук, парчиња од
овошје или зеленчук, варено овошје или зеленчук
или конзервирано овошје или кисели краставички,
густи супи, бистри супи, бујони
кл. 30   додатоци во храната за не-медицинска
употреба (вклучени во оваа класа) и кои содржат
супстанции базирани на растенија, шеќерни
слатки, гуми за џвакање, слатки, сладоледи,
пекарски производи, слаткарски производи,
какао, кафе чај, чоколада, напитоци врз база
на чоколада, напитоци направени со чај, какао
или кафе, прехранбени производи врз база на
житарици, тестенини, мусли, мед, лепило од
пчели (прополис) за човечка конзумација
(210) TM 2010/708

(220) 15/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Христо Смирненски бр.36/23, 1000 Скопје,
MK
(540)

(591) црна и црвена
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
трговија на големо со опрема за
индустриски инсталации за вода, пареа, пропан
бутан, природен гас и елементи од инокс
(210) TM 2010/710

(220) 15/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd.
No. 176 Dongliu Road, Baohe District, Hefei City,
Anhui Province, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 01.01.02;26.01.13

(510, 511)
кл. 12 автомобили, моторни автобуси; спортски
коли, камиони; електрични возила, камиони со
вилушки за подигање (дигалки); комби (возила);
шасија за возила, коли со тркала, автобуси
(210) TM 2010/712

(220) 16/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Оптимус Технологи Груп
ул.Коста Новаковиќ бр.113, 7000 Битола, MK
(740) Оптимус Технологи Груп
ул. Крали Марко бр. 1. 7000 Битола
(540)

(591) сива и портокалова
(531) 26.13.01;27.07.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
проверка (контрола), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со паричка; регистарски каси, машини
за сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожар
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2010/713

(220) 16/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

EARTH OPTIONS

(551) индивидуална

TM 2010/708
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,
перење и абразивни препарати; препарати
за белење и други супстанци за употреба на
ткаенини; препарати за претходна обработка
и отстранување на дамки и флеки; препарати
како што се восоците за лакирани и нелакирани
површини; препарати за отстранување восок;
одзатнувачи на одвод; сапуни; детергенти
кл. 4  свеќи; долги восочни свеќи; фитили
кл. 5   препарати за уништување на плевел и
штетници; инсектициди; средства против молци;
средства против инсекти; освежувачи за воздух;
дезодоранси за воздух; препарати за прочистување
на воздух; препарати за дезинфекција на воздух;
дезодоранси за ткаенини; дезодоранси за теписи
и соби
(210) TM 2010/714

(220) 16/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

CLIP ON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   препарати за уништување плевел и
штетници; инсектициди; средства против молци;
средства против инсекти
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компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко
кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус
на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти со вкус; сладолед и производи од
сладолед; разладени и смрзнати слатки и
десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
призводи и зрнести производи кои не се вклучени
во другите класи; живи животни; свежи овошја
и зеленчуци; семиња, природни растенија и
цвеќиња; храна за животни; слад
кл. 32   пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци; овошни пијалaци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43   услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалaци; услуги
за храна и пијалaци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот
(210) TM 2010/717

(220) 17/06/2010
(442) 31/12/2010

(210) TM 2010/716

(220) 17/06/2010

		

		

(442) 31/12/2010

(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

BURGER KING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од

Trgovski marki

(531) 26.02.07;27.05.23
(551) индивидуална

TM 2010/717
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко

кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко

кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус
на чоколадо; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти со вкус; сладолед и производи од
сладолед; разладени и смрзнати слатки и
десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови

кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус
на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти; сладолед и производи од сладолед;
разладени и смрзнати слатки и десерти;
подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови

кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
призводи и зрнести производи кои не се вклучени
во другите класи; живи животни; свежи овошја
и зеленчуци; семиња, природни растенија и
цвеќиња; храна за животни; слад

кл. 43 услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалaци; услуги
за храна и пијалaци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот

кл. 32   пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци; овошни пијалaци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43   услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалaци; услуги
за храна и пијалaци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот
(210) TM 2010/718

(220) 17/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(210) TM 2010/719

(220) 17/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

BK
(551) индивидуална

TM 2010/718

WHOPPER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати
кл. 43 услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги
за храна и пијалaци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот
(210) TM 2010/720

(220) 17/06/2010

		

(442) 31/12/2010

17/6,

HAVE IT YOUR WAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко
кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити што содржат состојки со вкус
на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти; сладолед и производи од сладолед;
разладени и смрзнати слатки и десерти;
подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 43 услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги
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за храна и пијалaци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот
(210) TM 2010/721

(220) 17/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

HOME OF THE WHOPPER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалоци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко.
кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со
риба; леб; производи полнети со леб; полнети
земички и сендвичи; бургери вклучени во
класа 30; сендвичи во форма на ролна (wraps);
зачини; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати;
пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки
со вкус на чоколадо; мусеви; сорбет; десерти
базирани на млечни производи; десерт штангли;
десерт пудинзи; суфле десерти; засладени
желатин десерти со вкус; сладолед и производи
од сладолед; разладени и смрзнати слатки и
десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 43 услуги за храна и пијалоци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка на храна и пијалоци; услуги
за храна и пијалоци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови кои вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување на подготвени оброци; подготовка
на храна или оброци за консумација во или
надвор од објектот

TM 2010/721
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(210) TM 2010/722
(220) 17/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MAGNISAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  вештачки ѓубрива
(210) TM 2010/723
(220) 17/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MULTI-CAL

(591) црна и бела
(531) 26.01.19;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машински делови за употреба во индустријата,
имено, топчести лагери, цилиндрични тркалачки
лагери, тркалачки лагери, лизгачки лагери,
топчести лагерски вметати елементи, игличести
лагери, конусни лагери
(210) TM 2010/726
(220) 18/06/2010
(442) 31/12/2010
(731) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

GLUALITY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за човечка
употреба

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  вештачки ѓубрива
(210) TM 2010/724
(220) 17/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/727

(220) 18/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

MULTICOTE
(551) индивидуална

(591) бела, кафена и сива

(510, 511)
кл. 1 вештачки ѓубрива

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

(210) TM 2010/725

(220) 12/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ZVL SLOVAKIA. a.s.
Na stanicu 22; Zilina 010 09 , SK
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

(510, 511)
кл. 30 сладоледи, овошни сладоледи направени
со вода, смрзнати слатки, препарати за правење
на сите гореспоменати производи; сите вклучени
во класата 30
(210) TM 2010/728

(220) 21/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

TM 2010/722

Trgovski marki
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(540)

17/6,
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(210) TM 2010/730

(220) 22/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK

TOYOTA 86
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивните структурни делови
(210) TM 2010/729

(220) 21/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ЗА

(731) Yara International ASA
Bygdoy alle 2 P.O. Box 2464 Solli N-0202 OSLO, NO
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, црвена, зелена, сина
(531) 01.03.01;19.07.16
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(531) 24.09.24;26.11.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за употреба во
индустријата, земјоделието, градинарството и
шумарството; вештачки губриња; индустриски
хемикалии, имено хемикалии врз база на азот,
вклучувајќи амонијак, амониум бикарбонат,
амониум нитрат, динитроген тетроксид, азотна
киселина, хидрохлорна киселина, фосфорна
киселина, уреа, калциум карбонат, калциум
нитрат, калиум нитрат и натриум нитрат; мравја
киселина и нејзини соли; флокуланти; индустриски
гасови, особено гасови и гасови за заварување,
вклучувајќи ацетилен, метил ацетилен, кислород,
азот, аргон, јаглерод диоксид, јаглерод моноксид,
хелиум, водород, неон, криптон, ксенон, метан,
деутериум и мешавини од споменатите гасови,
сите во гасовита, течна или цврста состојба;
катализатори; крајогени подготовки
кл. 13   амониум нитрат за производство на
емулзиони експлозиви, вклучувајќи експлозиви
врз база на Амониум Нитрат масло за ложење
(Ammonium   Nitrate Fuel Oil ANFO), сите за
цивилна употреба
кл. 44 изнајмување на опрема за земјоделство;
професионални консултации и советодавни
услуги во полето на земјоделието, градинарството
и шумарството

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 30  чај; леден чај; пијалаци што се на основа
на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао;
пијалаци што се на основа на кафе; ароми за
пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци
што се на основа на чај; пијалаци од какао со
млеко
кл. 32   газирана вода; млеко од бадеми;
аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
кл. 35   рекламирање, канцелариски работи;
трговија на големо и мало со: чај; леден чај;
пијалаци што се на основа на чоколадо; тшјалаци
што се на основа на какао; пијалада што се на
основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на
етерични масла; пијалаци што се на основа на чај;
пијалаци од какао со млеко; трговија на големо
и мало со: : газирана вода; млеко од бадеми;
аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
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(210) TM 2010/731
(220) 17/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(210) TM 2010/732

(220) 22/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
ул.,, Ген. Михајло Апостолски’’ бр. 34/5 2000
Штип, МК, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) плава, жолта, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалоци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко
кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со
риба; леб; производи полнети со леб; полнети
земички и сендвичи; бургери вклучени во
класа 30; сендвичи во форма на ролна (wгарѕ);
зачини; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати;
пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки
со вкус на чоколадо; мусеви; сорбет; десерти
базирани на млечни производи; десерт штангли;
десерт пудинзи; суфле десерти; засладени
желатин десерти со вкус; сладолед и производи
од сладолед; разладени и смрзнати слатки и
десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
призводи и зрнести производи кои не се вклучени
во другите класи; живи животни; свежи овошја
и зеленчуци; семиња, природни растенија и
цвеќиња; храна за животни; слад
кл. 32   пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 43   услуги за храна и пијалоци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка на храна и пијалоци; услуги
за храна и пијалоци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови кои вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување на подготвени оброци; подготовка
на храна или оброци за консумација во или
надвор од објектот

TM 2010/731

(591) бела, црна, светло и темно сина, жолта, розова
црвена и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  вино
(210) TM 2010/733

(220) 22/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
ул.,, Ген. Михајло Апостолски’’ бр. 34/5 2000
Штип, МК, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  вино

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje
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(210) TM 2010/737

(220) 23/06/2010

(210) TM 2010/743

(220) 25/06/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)

BLOOM

(731) NBA Properties Inc.
645 Fifth Avenue, 10022 New York, NY, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалоци, пијалоци од овошје о овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци
(210) TM 2010/740

(220) 23/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Tropicana Products, Inc.
1001 13th Avenue East, Bradenton, Florida 34208, US

(591) црна и бела

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 овошни сокови и напитоци од овошни
сокови
(210) TM 2010/742

(220) 24/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Continental Teves AG & Co. oHG
Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt am Main, DE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

АТЕ ЦЕНТАР ЗА СОПИРАЧКИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   активирање движечки (механизми) за
седишта, огледала, прозорски стакла, лизгачки
кровови
кл. 9   елктрични и електронски апарати и
инструменти за употреба во моторни возила,
вклучени во класата 9
кл. 12   моторни возила и делови на моторни
возила, вклучени во класата 12

Trgovski marki

(531) 26.01.16;27.05.23
(510, 511)
кл. 41 разонода и образовни услуги во смисла
на телевизиски настани и радио програма на
поле на кошарката и прикажани кошаркарски
игри и кошаркарски приредби; продукција и
дистрибуција на радио и телевизиски шоу
програми за кошаркарски игри, кошаркарски
настани и програми од областа на кошарката;
водење и организирање на кошаркарски клиники
и кампови, клиники и кампови за тренери, клиники
и кампови за играчки тимови и кошаркарски игри;
услуги на разонода во смисла на лично појавување
во костимизирани маскоти или во танцов тим
на кошаркарски игри и приредби, клиники,
кампови, промоции и останати настани врзани за
кошарката, специјални настани и журки; услуги
на клуб на обожаватели; услуги на разонода,
особено оние кои пружаат вебсајт претставување
на мултимедиски содржини во својство на
телевизиски најважни настани, интерактивни
телевизиски најважни настани, видео снимки,
видео стрим снимања, интерактивен видео избор
на најважни настани, радио програми, радиски
најважни настани и аудио снимања на полето на
кошарката, обезбедување вести и информации во
смисла на статистика и други работи на полето
на кошарката; онлајн игри кои не можат да се
превземат, особено компјутерски игри, видео игри,
интерактивни видео игри, акциони игри, аркадни
игри, друштвени игри за возрасни и деца, игри на
табла, пузли, тривиа игри; електронски издавачки
сервиси, особено, издавање магацин, водич,
билтен, книга во боја и игри кај кои играчите се
распоредуваат по пат на интернет, се во врска со
кошарката; обезбедување онлајн компјутерски
бази на податоци на полето на кошарката

TM 2010/743
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(210) TM 2010/744

(220) 25/06/2010

(210) TM 2010/752

(220) 28/06/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) NBA Properties Inc.
645 Fifth Avenue, 10022 New York, NY, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр.188, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

REFERUM
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна и бела
(531) 01.01.01;01.11.15;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41   разонода и образовни услуги во смисла
на телевизиски настани и радио програма на
поле на кошарката и прикажани кошаркарски
игри и кошаркарски приредби; продукција и
дистрибуција на радио и телевизиски шоу
програми за кошаркарски игри, кошаркарски
настани и програми од областа на кошарката;
водење и организирање на кошаркарски клиники
и кампови, клиники и кампови за тренери, клиники
и кампови за играчки тимови и кошаркарски игри;
услуги на разонода во смисла на лично појавување
во костимизирани маскоти или во танцов тим
на кошаркарски игри и приредби, клиники,
кампови, промоции и останати настани врзани за
кошарката, специјални настани и журки; услуги
на клуб на обожаватели; услуги на разонода,
особено оние кои пружаат вебсајт претставување
на мултимедиски содржини во својство на
телевизиски најважни настани, интерактивни
телевизиски најважни настани, видео снимки,
видео стрим снимања, интерактивен видео избор
на најважни настани, радио програми, радиски
најважни настани и аудио снимања на полето на
кошарката, обезбедување вести и информации во
смисла на статистика и други работи на полето
на кошарката; онлајн игри кои не можат да се
превземат, особено компјутерски игри, видео игри,
интерактивни видео игри, акциони игри, аркадни
игри, друштвени игри за возрасни и деца, игри на
табла, пузли, тривиа игри; електронски издавачки
сервиси, особено, издавање магацин, водич,
билтен, книга во боја и игри кај кои играчите се
распоредуваат по пат на интернет, се во врска со
кошарката; обезбедување онлајн компјутерски
бази на податоци на полето на кошарката

TM 2010/744

кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/753

(220) 28/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр.188, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

VENTOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/755

(220) 30/06/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за веб интернет дизајн, маркетинг,
трговија и услуги РВА ГРОУП ДОО Скопје
ул.Мечкин Камен бр.52-а, Ѓорче Петров, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црна, бела, светло и темно сина, светло и темно
сива
(531) 26.01.18;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  хартија, печатени работи, весници, печатени
изданија, печатарски производи, публикации,
брошури
кл. 35   изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,  
рекламми огласи (ширење на рекламни огласи)
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
електронска
пошта;
обезбедување вести и информации 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,
видео и мултимедиа; 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;
обезбедување мрежен пристап со цел на размена
на интернет сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на електронски
пораки
кл. 41 образовни услуги, електронски публикации
(не можат да се даунлодираат); пружање online публикации; издавање електронски книги и
часописи on-line; пружање публикации со глобална
компјутерска мрежа или интернет што можат да
се пребаруваат; публикации и дистрибуција на
печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и
визуелни забави и едукации
кл. 42   услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на ДИЗАЈН во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
шмпјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(210) TM 2010/756
(220) 30/06/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ТЕРБИНАКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(210) TM 2010/762
(220) 01/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

NYMER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати-аналгетици
(210) TM 2010/763
(220) 01/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
бул.„АлександарМакедонски”бр.12
(540)

КАФЕТИН КОЛДМАКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски пепарати
(210) TM 2010/764
(220) 01/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за трговија, транспорт и услуги
Пулстарс ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул.Цицо Поповиќ бр.5/4, Скопје, Центар, MK
(540)

(591) бела и  црвена
(531) 25.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
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(210) TM 2010/765

(220) 01/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) MEDOCHEMIE Ltd.
Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 1409,
Limassol, CY
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

AKLONIL

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
од пластика, куќни или кујнски апарати и садови
за домќинството, стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи,
игри и играчки, магични трикови, производи за
пушачите, ќибрит
(210) TM 2010/767

(220) 01/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/766

(220) 01/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) АЕРОЛОГИЦ Д.О.О. УВ/ИЗ СКОПЈЕ
ул.Тодор Паница бр.7/1-56, К.Вода, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена, сива и бела
(531) 02.09.01;27.05.23

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AIR OPTIX NIGHT & DAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 оптички апарати и инструменти; контактни
леќи
(210) TM 2010/768

(220) 01/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) 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, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална

EQUINOX

(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хропометриски инструменти
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги на големопродажба и малопродажба
на; свеќи и фитили за осветлување, браварски
производи, мали метални произвиди, производи
од метал, прибор за јадење, апарати и
инструменти, благородни метали и нивните лсгури
и производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти, хартија, картон и
производите од нив кои не се опфатени со другите
класи, канцелариски материјал, канцелариски
прибор (освен мебелот), кожа и имитација на
кожа и производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, огледала,

TM 2010/765

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  моторни возила
(210) TM 2010/769

(220) 01/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) FremantleMedia Limited and 19 TV Limited
1 Stephen Sreet, london W1T 1AL, GB and 100
New Bridge Street, London EC4V, GB
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MACEDONIAN IDOL
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(510, 511)
кл. 9 кинематографски филмови; цртани филмови;
дијафилмови; филмови; магнетни записи;
оптички записи; магнетско-оптички записи; записи
на цврсти подлоги; аудио-визуелни апарати
за настава; апарати за забава адаптирани за
употреба со телевизор; електронски книги и
публикаци; електронски игрички; интерактивни
игрички адаптирани за употреба со телевизори;
електрични и видео апарати и инструменти за
забава; мултимедијални дискови и публикации;
мултимедијални записи и публикации; ласерски
читливи дискови; видео дискови и публикации;
компјутерски софтвер; компјутерски програми;
компјутерски игрички: софтвери за интерактивни
игрички за компјутери, мобилни телефони и уреди
со кои се ракува мануелно; дигитални записи;
медии за чување или снимање звук и/или видео
запис и/или податоци и/или информации; апарати
и инструменти за снимање и/или репродукција
на звук и/или видео запис и/или информација;
холограми; флопи дискови; звучни записи;
преснимени дискови; снимени дискови; компакт
дискови; грамофонски плочи; аудио касети;
касети; видео касети; ласерски дискови; компакт
дискови-интерактивни ЦЦ РОМ-ови; дигитални
видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за
комуникација; телефони; мобилни телефони;
полначи; полначи за мобилпи телефони; „handsfree” апарати за мобилни телефони; играчки за
мобилни телефони; караоке машини; делови и
опрема за сета горенаведена стока; дигитални
игрички, игриачки   за мобилни телефони; ДВД
игрички
кл. 38   емитување; емитување на телевизиска
програма; емитување на радио програма;
емитување програма на сателитска телевизија;
емитување; програма на кабелска телевизија;
телефонски
комуникации;
интерактивии
телефонски услуги; услуги па телефонски пораки;
комуникациски услуги по пат на  радио бранови,
телефон, интернет, светскиот пребарувач, по
кабелски пат, по пат на сателит, микробранови и
електрични мрежи; телефонија
кл. 41  услуги на образование и забава во форма
на телевизиски    програми, програми, кабловски,
сателитски и интернет програми; продукција и
презентација на радио и телвизиска програма,
кинематографски филмови, претстави, видео
програми, ДВД програми , кабловски програми ,
сателитски програми и/или интернет програми;
услуги на организирање претстави; изнајмување
звучии записи и претходно снимени претстави,
филмови, радио и телевизиски перфоманси;
продукција на видео касети и видео дискови;
услуги на забава преку радио; услуги на забава
преку телевизија; услуги на забава во и преку
кино; услуги на забава во и преку театар;
забавни   емисии кои вклучуваат игра (натпревар);
услуги забава преку телевизии кои вклучуваат
и
учествување
гледачи
преку
телефон;
интерактивна забава со употреба на мобилен
телефон; играчки базирани на итернет; услуги
на организирање на лото и игри на среќа; услуги
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давање забава преку играчки; услуги на игра;
услуги на обложување; услуги на опклади; услуги
на казино; услуги на организирање игри со карти
и казино турнири, натпревари, надигрувања,
игри и/или иастани; лотарија; овозможување; кои
било горенаведени услуги на мобилен телефон
преку мрежа на мобилна телефонија, сателитска
комуникација,
микробранови
или
други
електронски, дигитални и аналогнин медиуми,
во живо, електронски, преку компјутерски мрежи,
преку интернет, онлајн или преку телевизиски
медиј; организирање, продукција и презентација
на настани во образовни, културни или забавни
цели; организирање, продукција, управување и
презентација на натпревари, надигрувње, игри,
претстави кои вклучуваат игра, квизови, денови
на забави , изложби , претстави , паради на тркала
(’’roadshows”); претстави на подиуми, рејвови,
театарски перфоманси, концeрти, перфоманси
во живо и настани во кои може да се учествува;
услуги на обезбедување организација на видео
клипови по пат на мобилна телефонија или
компјутерски мрежи за забава и/или во образовни
цели
(210) TM 2010/771

(220) 05/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Трговско друштво Агенција во приватна
сопственост
за
интелектуални
услуги
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
ул.Максим Горки бр.11 лок.3, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со други класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор, (освен
мебелот), материјали за обука и настава (освен
апарати), пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во други класи, печатарски букви,
клишање
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со други класи, покривки за кревети и
маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирања и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
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(210) TM 2010/772

(220) 05/07/2010

(591) жолта, црвена, бела, темно сина

		

(442) 31/12/2010

(531) 01.11.12;25.01.19

(731) Трговско друштво Агенција во приватна
сопственост
за
интелектуални
услуги
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
ул.Максим Горки бр.11 лок.3, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити и крекери
(210) TM 2010/774

(220) 05/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B.
Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела
(531) 26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со други класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор, (освен
мебелот), материјали за обука и настава (освен
апарати), пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во други класи, печатарски букви,
клишање
кл. 24   текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со други класи, покривки за кревети и
маси
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирања и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2010/773

(220) 05/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI
Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme Sk. No: 2/4
B. Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR
(740) ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(591) црна, кафена, црвена, бела, светло и темно
зелена, светло и темно сина
(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какaо, шеќер,ориз тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, колачи и слатки, чоколади, чоколадни
производи, бисквити, тесто, торти, обланди,
слатки, мед, меласа; квасец, прашок за пециво;
сол, сенф; оцет, сосови, мирудии; кечап, мајонез,
сладолед, мраз
(210) TM 2010/775

(220) 05/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за вработувањена инвалидни лица
за производство и промет со прехрамбени
производи,
производство
и
трговија
СНУПИ-2003 извоз-увоз ДООЕЛ ВЕЛЕС
ул. Благој Ѓорев бб, 1400 Велес, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

SNUPI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, трговија на големо и мало,
увоз-извоз
кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци,
привремено сместување

TM 2010/772

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/776

(220) 05/07/2010

		

(442) 31/12/2010

17/6,
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(540)

РОТЕАС

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ДОКСА

165

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2010/781
(220) 06/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за производство и услуги Лозар
Пелистерка АД Скопје
ул.Кочо Рацин 97, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(210) TM 2010/778

(220) 06/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku TOKYO 103-8426,
JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ЛИКСИАНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2010/779

(220) 06/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku TOKYO 103-8426,
JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ФАКСАМИР
(551) индивидуална
(510, 511)

CAPRI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје, и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производи за производство на пијалоци
(210) TM 2010/784
(220) 07/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Solgar Holdings, Inc.
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York
11779, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SOLGAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  витамини, минерали, диетални, хранливи и
билни додатоци
(210) TM 2010/785
(220) 07/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Solgar Holdings, Inc.
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York
11779US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2010/780

(220) 06/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku TOKYO 1038426, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

Trgovski marki

(531) 26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 витамини, минерали, диетални, хранливи и
билни додатоци

TM 2010/785
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(210) TM 2010/786

(220) 07/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Land Rover and Land Rover
Banbury Road, Gaydon, Warwick, Warwickshire CV35
0RR, UK and Banbury Road, Gaydon, Warwick,
CV35 0RR, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

EVOQUE

(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38  телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анлизи и истражување,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2010/790

(220) 08/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за туристичко посредување, превоз,
изнајмување на автомобили и услуги ИН
ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 копнени моторни возила и делови и опрема
за истите
(210) TM 2010/787
(220) 07/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) златно кафена, светло и темно зелена, бела и
црна
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 какао (производи од какао), какао крем
со или без други додатоци, какао блок, крем
табли, колачи и слаткарски производи, чоколадо,
производи врз база на чоколада
(210) TM 2010/789

(220) 08/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за компјутерско програмирање и
консултански услуги ИТГМА ДОО Скопје
ул.Мијачка бр.31, MK

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(591) бела, сина и зелена
(531) 07.01.24;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување хран и пијалоци,
привремено сместување, хотели, ресторани
(210) TM 2010/791

(220) 08/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНТЕР-ЕКО ЛЕНА Симоноввска ДООЕЛ
експорт-импорт
ул.Горна Џумаја бр.7, Велес, MK
(540)

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(591) сина и златна
(531) 27.05.07
(551) индивидуална

TM 2010/786

(591) црна, бела, сина и жолта
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, тоалетна хартија, салфети

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/793
(220) 08/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Фармасвис дооел
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

17/6,
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(210) TM 2010/795
(220) 08/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) ACORDA THERAPEUTICS, INC. Corporation
Delaware
15 Skyline Drive Hawthorne New York 10532 , US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CHOOSE MORE LIFE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење; прпепарати за чистење, полирање,
триење (рибање) и нагризување; сапуни,
парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса; препарати за нега на
забите
кл. 5   фармацевтски, ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
кл. 16   хартија, картон и производи од нив, кои
не се опфатени со другиго класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот), материјали за инструкции и
настава (освен апарати); пластични материјали за
пакување, кои не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
(210) TM 2010/794
(220) 08/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(300) 77/927713  04/02/2010  US
(731) ACORDA THERAPEUTICS, INC. Corporation
Delaware
15 Skyline Drive Hawthorne New York 10532 , US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FAMPYRA
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KAMPYRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и биолошки препарати кои
се користат во третманот на повреди на ’рбетниот
мозок, мултиплекс склероза и други невролошки
заболувања или состојби
(210) TM 2010/796
(220) 08/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 19.07.25
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  шампон за коса
(210) TM 2010/797
(220) 08/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и биолошки препарати кои
се користат во третманот на повреди на ’рбетниот
мозок, мултиплекс склероза и други невролошки
заболувања или состојби

Trgovski marki

TM 2010/797
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(531) 19.07.20

(210) TM 2010/800

(220) 08/07/2010

(554) тродимензионална

		

(442) 31/12/2010

(551) индивидуална

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 3 средства за капење бебиња
(210) TM 2010/798

(220) 08/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 19.07.23
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 лосиони за после бричење

(531) 19.07.20
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  средства за капење бебиња
(210) TM 2010/799

(220) 08/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(210) TM 2010/801

(220) 09/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ЛИКОМ Д.О.О. Ресен
Г.Т.Ц. Ресен бр.31, 7310 Ресен, MK
(740) ЛИКОМ Д.О.О.Ресен
бул. 3-та Македонска бригада б.б., 1000 Скопје
(540)

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и зелено маслинеста
(531) 24.05.01;27.05.23
(531) 19.03.25
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 креми за козметичка употреба

TM 2010/798

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/802
(220) 09/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и
бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

17/6,
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(210) TM 2010/805

(220) 13/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) бела, сина, сива, црна, жолта и црвена
(591) зелена, жолта, кафена, црвена, бела и темно
црвена
(531) 08.01.21;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   група на бонбонски производи - пенест
производ со чоколада
(210) TM 2010/803

(220) 09/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје
бул.Јане Сандански бр.111, 1000 Скопје, MK

(531) 24.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/806

(220) 13/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје
(540)

(591) сина, светло сина, сива и светло сива
(531) 01.05.01;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   финансиски работи; штедење; микро
кредитирање и менувачки работи
(210) TM 2010/804
(220) 12/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Transatlantic Holdings, Inc.
80 Pine Street, New York, NY 10005, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина, сива, црна, жолта и црвена
(531) 24.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/807

(220) 13/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

CALPE INSURANCE COMPANY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   осигурување, реосигурување и услуги за
управување со осигурувања
(591) сина, бела, црна, црвена и жолта
(531) 24.01.12;24.07.01

Trgovski marki

TM 2010/807

170 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

(591) црна, црвена, бела и сива

(210) TM 2010/808

(220) 13/07/2010

(531) 27.05.11

		

(442) 31/12/2010

(551) индивидуална

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) сина, бела, црна, црвена и жолта
(531) 23.03.03;24.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/809

(220) 13/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) сина, бела, црна, црвена и жолта
(531) 01.03.01;24.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/810

(220) 13/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK

TM 2010/808

(510, 511)
кл. 11 производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати,
пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за
пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни
греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал
и други видови на греачи по порачка, за апарати
за домаќинството и индустријата; производство на
калорифери-тајфуни
кл. 17 производство на гумени производи, магнетни
гуми за врати за фрижидери, црева и останати
гумени делови за сите видови машини за перење,
диктони за сите видови на електрични греачи,
мембрани, гумирање на валци и гумени производи за
индустриска употреба
кл. 21  четки за домаќинството; четки за индустријата;
четки и валци со различни големини; четки за
дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и
алати; индустриски четки за специјална примена;
четки за фино полирање; специјални четки; метална
галантерија; рачни жичани-челични четки; жичаничелични четки за чистење оџаци и цевки; машински
жичани-челични четки; четкички за сите видови
на апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата; графитни четкички; држачи
за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за
домаќинството; четки за индустријата; четки и валци
со различни големини; четки за дрвната индустрија;
прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки
за специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни жичаничелични четки; жичани-челични четки за чистење
оџаци и цевки; машински жичани-челични четки;
четкички за сите видови апарати за домаќинството
и четкички за разни потреби во индустријата;
графитни четкички; држачи за четкички; графитни
ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро
конектори; графитни лежишта и зaтки; четкички за
сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за
фрижидери, црева и останати гумени делови за сите
видови машини за перење, диктони за сите видови
на електрични греачи, мембрани, гумирање на валци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37  поправки, инсталациски услуги
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(210) TM 2010/813

(220) 14/07/2010

(210) TM 2010/815

(220) 14/07/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street, Cleveland, State of Ohio
44111, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(731) Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
MK
(540)

ПАТОТ КОН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(591) црна и бела
(531) 21.03.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  прибор за ускладување бои кој се состои од
инструменти за мерење и тоа спектрофотометар,
за употреба во ускладување   бои и софтвер за
контролирање на инструментите за ускпадување
бои и означување на формулација на бои и
инструкциски внесувања и прирачници што
се продаваат со нив; хардвер и софтвер за
компјутеризирано пронаоѓање формула и систем
на интелигентно мешање за пронаоѓање кодови
на бои и автоматско назначување на точни
пропорции на формулата за бои за автомобилско
боење и друга употреба
кл. 16  печатени карти на бои, книги на примероци
и книги за бирање, координирање и складирање
на боите за лимарија на возила
(210) TM 2010/814

(220) 14/07/2010

		
(442) 31/12/2010
(731) Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
MK
(540)

RRUGA DREJT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38  телекомуникации
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

Trgovski marki

(210) TM 2010/816

(220) 14/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
MK
(540)

(591) црвена и бела
(531) 26.01.16;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контропа (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролмрање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38  телекомуникации
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

TM 2010/816
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(210) TM 2010/817

(220) 14/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(540)

(731) Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
MK
(540)

ALSAT-M
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, сина, жолта, бела, виолетова, кафена,
зелена,црна, розева и беж
(531) 25.01.19
(551) индивидуална

кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контропа (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролмрање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

(210) TM 2010/821
(220) 15/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за градежништво, производство
и трговија ФИ - БАУ Ибраим и други ДОО,
експорт-импорт
с.Палатица, Желино, 1228 Шемшево, MK
(540)

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(551) индивидуална

кл. 38  телекомуникации
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2010/819

(220) 14/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
ул. Народен фронт 5/3-1, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

FI-BAU
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на
железарија и градежни материјали
кл. 37   градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39  пакување и складирање стока; транспорт
(210) TM 2010/822
(220) 15/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)

(591) црвена, сина, жолта, бела, виолетова, кафена,
зелена,црна, розева и беж
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2010/820

(220) 14/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
ул. Народен фронт 5/3-1, Скопје, MK

TM 2010/817

(591) зелена, црвена, жолта, портокалова, црна и бела
(531) 05.07.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
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(210) TM 2010/823

(220) 15/07/2010

(210) TM 2010/825

(220) 15/07/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)

(591) зелена, црвена, црна и бела

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

(531) 05.07.13;25.01.19

(531) 05.07.14;25.01.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

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

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

(210) TM 2010/824

(220) 15/07/2010

(210) TM 2010/826

(220) 15/07/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)

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

(591) зелена, портокалова, црна и бела

(531) 05.07.24;25.01.19

(531) 05.07.11;25.01.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

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

Trgovski marki

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

TM 2010/826
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(210) TM 2010/827

(22)

31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
ул.„Ленинова” бр.53/2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно зелена, портокалова и црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  крема за раце

(210) TM 2010/828

(220) 16/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Титиева Ирина
бул.Партизански Одредибр. 62/2-6, 1000 Скопје,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

компјутери), овозможување пристап до светската
информатичка мрежа
кл. 40
обработка на материјали; офсет
печатење, обработка на хартија, печатење на
примероци, трајно пресување на текстил, услуги
за составување фотографии, фотографско
печатење, обработка на хартија, печатење на
примероци
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности;
производство на филмови на видео ленти,
видеоленти (изнајмување видеоленти), видео
ленти (производство на филмови на видео ленти),
обезбедување електронски онлајн публикации
кои неможат да се копираат, производство
(производство на филмови на видео ленти),
сценски декор (изнајмување сценски декор)
фотографија, сценски декор (изнајмување
сценски декор за приредби), планирање забави,
микрофилмување (снимање микрофилмови),
прикажување филмови, изложби (организирање
изложби) за културни и образовни цели, клубови,
модни агенции за уметници
(210) TM 2010/830

(220) 16/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, D-22761 Hamburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, сива и бела
(531) 27.05.04

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 38
телекомуникации; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа, обезбедување
на мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќај помеѓу преносници на интернет
сообраќајот, успуги на епектронски пораки,
елекгронска пошта, комуникации по пат на
сметачки терминали, пораки (пренос на пораш),
сметач {пренос на пораки и слики со сметач),
влез во компјутерска мрежа (изнајмување впез
во компјутерска мрежа), комуникација со помош
на компјутерски терминали, пренесување слики
и пораки со помош на компјутери, услуги со
електронски огласни табли (телекомуникациски
услуги), пошта (елекгронска пошта), испраќање
пораки, обезбедување пристап до дати на
податоци,
пренесување
слики
и
пораки
(пренесување слики и пораки со помош на

TM 2010/828

кл. 34
тутун, обработен или необработен;
производи од тутун; цигари; пури; замена за тутун;
која не е наменета за медицинска употреба или за
употреба како лек; кибрит и други производи за
пушачи
(210) TM 2010/831

(220) 16/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) GOJO Industries,Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio 44311,
US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GOJO
Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

175

(551) индивидуална

(210) TM 2010/838

(220) 19/07/2010

(510, 511)
кл. 3 препарати во цврста состојба за миење раце;
сапун за раце; крема за миење раце; лосиони за
миење кожа; заштитна крема и лосион за тело;
течен сапун за тело; крема за раце; шампони
и други средства за миење тело; шамичиња
надополнети со супстанции за чистење раце и
нивно дополнување
кл. 5 антимикробиски и антибактериски лосион за
сапун; инстант средства за дезинфекција на раце
кл. 21   дозери за сапун; дозери за крема и за
лосион

		

(442) 31/12/2010

(210) TM 2010/835
(220) 19/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за советување и едукација на
когнитивна
и
бихејвиор
психотерапија
ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје
ул. Димитрие Туцовиќ бр.39, Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

ТЕРАПЕВТСКИ ЦЕНТАР
ЕКВИЛИБРИУМ-РАЗУМ И ВИЗИЈА

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

MOTIONSENSE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спреjoви за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; немедицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
препарати
(210) TM 2010/840

(220) 19/07/2010

(551) индивидуална

		

(442) 31/12/2010

(510, 511)
кл. 44 медицински услуги вклучително когнитивнабихејвиор
психотерапија,
фармакотерапија,
виртуелна реалност терапија, тренинг на
комуникациски вештини, психолошки тренинг на
спортисти, психофизички баланс

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
ул.„Ленинова” бр.53/2, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2010/836
(220) 19/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за советување и едукација на
когнитивна
и
бихејвиор
психотерапија
ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје
ул. Димитрие Туцовиќ бр.39, Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно црвена, жолта, зелена,
светло и темно сина, виолетова и црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  средство за миење садови

(591) црна, сива и бела
(531) 26.04.16;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги вклучително когнитивнабихејвиор
психотерапија,
фармакотерапија,
виртуелна реалност терапија, тренинг на
комуникациски вештини, психолошки тренинг на
спортисти, психофизички баланс

Trgovski marki

(210) TM 2010/841

(220) 19/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО СКОПЈЕ
ул. Романија бб, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

TM 2010/841
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(591) црвена и бела

(210) TM 2010/843

(220) 19/07/2010

(531) 24.17.02;27.05.01

		

(442) 31/12/2010

(551) индивидуална

(731) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 16   весници, хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списанија
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови, објавување на јавни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
пропагандни
дејности,
распределба /дистрибуција/ на примероци,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку
компјутерска мрежа
кл. 41   објавување текстови /текстови што не се
рекламни/ пишување текстови /текстови што
не се рекламни/, он-лајн објава на списанија
(електронски публикаци на весници), издавање
книги, објавување електронски книги и списанија
преку компјутерски мрежи
(210) TM 2010/842

(220) 19/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО СКОПЈЕ
ул. Романија бб, 1000 Скопје, MK

(591) темно розова и бела
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
(210) TM 2010/844

(220) 19/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK
(540)

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   весници, хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списание
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови, објавување на јавни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
пропагандни
дејности,
распределба /дистрибуција/ на примероци,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку
компјутерска мрежа

(591) темно розова и бела
(531) 24.17.02;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
(210) TM 2010/845

(220) 19/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK
(540)

кл. 41 објавување текстови /текстови што не се
рекламни/ пишување текстови /текстови што
не се рекламни/, он-лајн објава на списанија
(електронски публикаци на весници), издавање
книги, објавување електронски книги и списанија
преку компјутерски мрежи

TM 2010/842

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje
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(591) темно розова и бела

(551) индивидуална

(531) 24.17.02;27.05.01

(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џем, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; чипс; храна за ужинка на база на овошје,
зеленчук, кашкавал, месо, ореви; подготвени
ореви; семки за јадење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38  телкомуникации
(210) TM 2010/846

(220) 20/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) MARBO PRODUCT d.o.o.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(210) TM 2010/848
(220) 20/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Global Conquistadors S.A.
Cuba Avenue N36-36, PO Box 0816-6748, Panama
5, PA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

WRITEO-MAX
(551) индивидуална
(591) сина, жолта, бела и црвена
(531) 05.03.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џем, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; чипс; храна за ужинка на база на овошје,
зеленчук, кашкавал, месо, ореви; подготвени
ореви; семки за јадење
(210) TM 2010/847

(220) 20/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) MARBO PRODUCT d.o.o.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 16   канцелариски материјали хартија, картон
и производи направени од овие материјали, што
се вкучени во класата 16; печатени материјали;
книговезнички материјал; фотографии; производи
за пишување, производи за цртање, производи
за печатење и производи за моделирање;
инструменти за пишување, особено пенкала;
мастила за цртање
(210) TM 2010/849
(220) 20/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

NINE WEST
(551) индивидуална

(591) зелена, жолта, бела, сина, црвена и црна
(531) 05.03.11;25.01.19

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 3   парфеми, тоалетни води, колонски води,
мириси во спреј, сапуни, средства за чистење
кожа, лосиони и креми за кожа, навлажнувачи,
лосиони и масла за сончање; козметички
производи, имено пудри за лице и тело, основи за
шминка, светки за тело, светки за лице, кармин,
моливи за уста, руменило, сенки за очи, креми
за очи, моливи за очи, маскара и моливи за веѓи;
раствори за чистење, лосиони и креми за обувки,
вклучително и боја за полирање чевли и чизми

TM 2010/849
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(210) TM 2010/850

(220) 20/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
ул. Беласица бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/854
(220) 20/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

ALFIMID
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи

(531) 24.17.02;24.17.04;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41  образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(210) TM 2010/855
(220) 21/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за услуги ДИГИТАЛ ДРЕАМС ТЕАМ
ДОО Скопје
ул. Загребска бр. 28, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/851

(220) 20/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на
електрични производи Скопје
III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина и бела
(531) 26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2010/856
(220) 21/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
ул. „Ленинова” бр. 53/2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) модра, бела и црна
(531) 26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 сервисирање и поправки на сите видови
трансформатори, електро мотори и генератори,
агрегати, намотки

(591) бела, светло и темно кафена, портокалова,
зелена, црна, црвена и сина
(531) 05.03.14;05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  крема за раце

TM 2010/850

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/858

(220) 23/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Производно услужно трговско друштво ЛЕСНА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Качанички пат б.б. Скопје, Бутел, 1000
Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ЗА

(591) црна, жолта и бела
(531) 26.04.16;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, мика
и производите од нив што не се опфатени со
другите класи, пресувани пластични материјали
што се користат во производството, материјали за
обвивање, за затнување и за изолација, свитливи
неметални цевки, азбестни прекривки, азбестни
плочи, материјали ол плексиглас за изолација,
пластични фолии за прозорци, изолирачки
материјали, неспроводливи материјали за
задржување топлина
кл. 19   неметални градежни материјали, штици
(подни штици), конструкции за градби што не се од
метал, градежно стакло, градежни табли што не
се од метал, прозорски крила што не се од метал,
каси за врати што не се од метал, врати што не
се од метал, подни плочки што не се од метал,
паркет материјали за прекривање под, паркет
подни штици, порти што не се од метал, рамки
за стакленици што не се од метал, декоративни
елементи што не се од метал за градба, светлечки
плочници, мрежи што не се од метал за заштита
од инсекти, дрвена граѓа, прозорци со обоено
стакло, скалишта што не се од метал, ролетни
што не се од метал, ѕидни плочки што не се од
метал, стакло за прозорци (со исклучок на стакло
за прзорци на возила)
кл. 35   канцелариски работи, рекламирање,
трговија на големо и мало со каучук, гутаперка,
гума, азбест, мика и производите од нив што не се
опфатени со другите класи, пресувани пластични
материјали што се користат во производството,
материјали за обвивање, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки, азбестни
прекривки, азбестни плочи, материјали од
плексиглас за изолација, пластични фолии за
прозорци, изолирачки материјали, неспроводливи
материјали за задржување топлина; трговија
на големо и мало со неметални градежни
материјали, штици (подни штици), конструкции
за градби што не се од метал, градежно стакло,
градежни табли што не се од метал, прозорски
крила што не се од метал, каси за врата што не
се од метал, врати што не се од метал, подни
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плочки што не се од метал, паркет материјали за
прекривање под, паркет подни штици, порти што
не се од метал, рамки за стакленици што не се од
метал, декоративни елементи што не се од метал
за градба, светлечки плочници, мрежи што не се
од метал за заштита од инсекти, дрвена граѓа,
прозорци со обоено стакло, скалишта што не
се од метал, ролетни што не се од метал, ѕидни
плочки што не се од метал, стакло за прозорци (со
исклучок на стакло за прозорци на возила)
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, монтирање врати и
прозорци, брави, изградба, изолирање градби
(210) TM 2010/859

(220) 23/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Макпрогрес ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SVET POLN SO ZABAVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2010/863

(220) 26/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Макпрогрес ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, златно жолта, светло и темно црвена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
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преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2010/864

(220) 27/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN
SHANDONG, CN

CITY,

(210) TM 2010/867

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и и безалкохони пијалоци
ГРОЗД
Стадион бб, 2400 Струмица, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(531) 05.07.10;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  минерална и сода вода

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

(210) TM 2010/868

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(531) 27.05.01

(731) Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија и услуги АГРОПИН увозизвоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје,
MK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12   гуми за тркалата на возила; надворешни
гуми за пневматици; гуми, цврсти, за тркала на
возила; шарки за вулканизирани гуми; авионски
гуми; шарки за возила (кружни ремени); внатрешни
гуми за пневматици; автомобилски гуми за возила
(тракторски тип)
(210) TM 2010/866

(220) 27/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) MONTENEGRO S.r.l.
Via Enrico Fermi 4, 40069 Zola Predosa, Bologna,
IT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела и сива
(531) 25.01.19
(551) индивидуална

(591) бела, црвена и црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2010/869

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија и услуги АГРОПИН увозизвоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје,
MK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32  пиво, минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци; сирупи и други препарати
за правење пијалаци
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

TM 2010/864
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(591) црна и бела

(210) TM 2010/872

(220) 29/07/2010

(551) индивидуална

		

(442) 31/12/2010

(510, 511)

(731) Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија и услуги АГРОПИН увозизвоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје,
MK

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2010/870

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија и услуги АГРОПИН увозизвоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје,
MK

(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, портокалова и црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, портокалова и црна

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2010/871

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија и услуги АГРОПИН увозизвоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје,
MK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена и црна
(531) 27.05.01

(210) TM 2010/873
(220) 29/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија и услуги АГРОПИН увозизвоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје,
MK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

VILLAET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2010/877
(220) 29/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ACTIVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун, обработен или необработен;
производи од тутун; цигари; пури; замена за тутун,
што не е наменета за медицинска употреба или за
употреба како лек; кибрит и други производи за
пушачи
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(210) TM 2010/878

(220) 29/07/2010

(554) тродимензионална

		

(442) 31/12/2010

(551) индивидуална

(731) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15 London W1K 1LN, England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ZOMIG RAPIMELT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
(210) TM 2010/879

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Техно Марк доо Јулијана и други
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 18, 1000
Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 30 сосови (како мирудии), мирудии
кл. 32 лимонов сок
(210) TM 2010/881

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб, Н. Маџари, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PUZZLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(591) темно сина, сина и црвена
(531) 01.15.17;24.15.21;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  апарати за производство на пареа, варење,
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 35   трговија на големо и мало со апарати за
производство на пареа, варење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и за санитарни
намени
(210) TM 2010/880

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Макпрогрес ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/882

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2010/885

(220) 29/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) GRUPO MEDIFARMA, S.A. DE C.V.
Cuacontle No. 7, San Gregorio Atlapulco,
Xochimico C.P. 16600, MX
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)
(591) бела, жолта, жолтозелена, зелена, црвена и црна
(531) 19.07.22

TM 2010/878
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други супстанции
што се користат за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и абразивни и препарати
сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика,
лосиони за коса; паста за заби козметика во
различни презентации, имено козметика во крема,
гел, раствор, спреј и микроемулзии за употреба во
намалување на проблеми на кожата предизвикани
од изгореници повреди и други настани како што
се акни и операции
кл. 5   фармацевтски и веринанарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери материјали
за завои материјали за пломбирање заби,
стоматолошки восок; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди;
фармацевтски
препарати
за
медицинска употреба во презентации како што
се крема, гел, раствор, спреј, микроемулзии,
таблети и капсули, за употреба во намалување
или отстранување лузни или проблеми на
кожата, корегирање на фиброза во некои органи
на телото како што се црниот дроб, бубрезите,
нефропатијата и белите дробови (фиброза на
бели дробови)
210) TM 2010/886
(220) 30/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) ДПТТГУ „МЏ РОБИН ДОО”
ул. „Ленинградска” бр. 6, 1230 Гостивар, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

CHIPS’Y KING
(551) индивидуална
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(210) TM 2010/888
(220) 30/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

РИГОТАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати медицински цели
(210) TM 2010/889
(220) 30/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ТЕРБИКОР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
(210) TM 2010/890
(220) 30/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29  чипс (од компири)

ДИМИПРА

(210) TM 2010/887

(220) 30/07/2010

		

(442)

(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ТЕСУРАТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
(210) TM 2010/891

(220) 30/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ОБРИЕНДА
TM 2010/891

184 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
(210) TM 2010/892

(220) 30/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ТРИОСК
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
(210) TM 2010/893

(220) 30/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

БРОНСЕКУР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/896
(220) 30/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

СОЈОРНА
(551) индивидуална

ИСТЕБЛИКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
(210) TM 2010/894

(220) 30/07/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

БЕНЕРЕСТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

TM 2010/892

(210) TM 2010/895
(220) 30/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/897
(220) 30/07/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ВИЗИОНИР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/898
(220) 30/07/2010
		
(442) 31/12/2010
731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(591) бела, црна, виолетова и розова
(531) 10.05.15;10.05.17;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса
кл. 44   хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето или животните

АПЕНУРА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/899

(220) 03/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Здружение на граѓани за одржлив развој и
заштита на животна средина ГОУ ГРИН Скопје
ул. Наум Охридски бр. 34, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/902

(220) 05/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул.15 Корпус бр.3,1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, розова, портокалова и сива
(531) 25.01.19;26.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалаци (вино)

(591) бела, зелена и црвена
(531) 05.03.20;27.05.01
(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

(210) TM 2010/903

(220) 05/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. 15 Корпус бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги од индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2010/901

(220) 04/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ДТПУ ШУТЕВСКИ КОНСАЛТИНГ
Куманово
ул. Илинденска бр. 19, Куманово, MK
(540)

ДООЕЛ

(591) црна, бела, црвена, сива и портокалова
(531) 25.01.19;26.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалаци (вино)

Trgovski marki
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(210) TM 2010/904
(220) 05/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. 15-ти Корпус бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(531) 03.02.13;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или измешани со тутун, што
не се употребуваат за медицински цели; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, чибуци за цигари и кибрит
(210) TM 2010/907

(220) 05/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(591) црна, бела, портокалова и сива
(531) 25.01.19;26.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалаци (вино)
(210) TM 2010/905
(220) 05/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co.
KG
Dieselstrassе 12, 72555 Metzingen, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BALDESSARINI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимериски производи, етерични
масла, препарати за нега на тело и убавина,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2010/906

(220) 05/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(531) 03.02.13;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или измешани со тутун, што
не се употребуваат за медицински цели; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(731) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(210) TM 2010/908

(220) 05/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

СПОНДОР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

TM 2010/904

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/909

(220) 05/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ПЛЕСАНИН
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(210) TM 2010/914
(220) 09/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) FIL Limited
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19,
P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
(210) TM 2010/911

(220) 06/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Apple Inc.
1 Infinite Loop,Cupertino, California 95015, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

APP STORE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги на продавници со трговија на мало
кои содржат компјутерски софтвер обезбеден
преку интернет и други компјутерски и електронски
комуникациски мрежи; услуги
на продавници со трговија на мало кои содржат
компјутерски софтвер за употреба на рачни
мобилни дигитални електронски уреди и друга
потрошувачка електроника
(210) TM 2010/913

(220) 09/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) The Dow Chemical Company
Midland, Michigan 48674, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CLARILITE
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 21.03.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   финансиски услуги; осигурителни услуги;
инвестициски услуги; меѓународни и домашни
инвестициски фондови; услуги на дискрециски
(discretionary)
инвестициски
менаџмент;
инвестициски советотавни услуги; заеднички
фондови (mutual fund) и услуги во врска со тоа;
пензии и услуги во врска со тоа; брокерство
со вредносни хартии и услуги во врска со тоа;
банкарство и услуги во врска со тоа; старателство
и услуги во врска со тоа; услуги на администрација
на портфолија, заеднички фонд (mutual fund),
пензија и трустови (trust); финансиски менаџмент
и планирање; финансиски совет; кредитни услуги;
услуги на инвестициско банкарство, корпоративни
финансии и услуги на фондови инвестирани
со значаен ризик за загуба во потенцијално
високо профитабилни претпријатија (venture
capital); услуги во врска со приватни делови од
сопственост „еквити” (private equity services);
услуги во врска со недвижнини, услуги во врска
со инвестирање во недвижнини, осигурување
со гаранција на вредносни хартии (securities
underwriting); услуги на разменување на валути
и деривати; снабдување на информации, совети
и консултантство во врска со вредносни хартии,
финансии и инвестиции; услуги на информации
од интерактивни бази на податоци во врска со
вредносни хартии, финансии и инвестиции;
услуги на кредитни и дебитни картички; услуги па
исплата на пари; овозможување на обезбедени
и необезбедени заеми; разменување на пари;
снабдување на информации, совети и консултации
кои се однесуваат на сето погоренаведено
(210) TM 2010/915
(220) 09/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) FIL Limited
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19,
P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

кл. 1   вештачки пластични смоли; вештачки
пластични смоли за понатамошно производство
на капачиња за шише
(531) 21.03.01

Trgovski marki
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги; осигурителни услуги;
инвестициски услуги; меѓународни и домашни
инвестициски фондови; услуги на дискрециски
(discretionary)
инвестициски
менаџмент;
инвестициски советотавни услуги; заеднички
фондови (mutual fund) и услуги во врска со тоа;
пензии и услуги во врска со тоа; брокерство
со вредносни хартии и услуги во врска со тоа;
банкарство и услуги во врска со тоа; старателство
и услуги во врска со тоа; услуги на администрација
на портфолија, заеднички фонд (mutual fund),
пензија и трустови (trust); финансиски менаџмент
и планирање; финансиски совет; кредитни услуги;
услуги на инвестициско банкарство, корпоративни
финансии и услуги на фондови инвестирани
со значаен ризик за загуба во потенцијално
високо профитабилни претпријатија (venture
capital); услуги во врска со приватни делови од
сопственост „еквити” (private equity services);
услуги во врска со недвижнини, услуги во врска
со инвестирање во недвижнини, осигурување
со гаранција на вредносни хартии (securities
underwriting); услуги на разменување на валути
и деривати; снабдување на информации, совети
и консултантство во врска со вредносни хартии,
финансии и инвестиции; услуги на информации
од интерактивни бази на податоци во врска со
вредносни хартии, финансии и инвестиции;
услуги на кредитни и дебитни картички; услуги па
исплата на пари; овозможување на обезбедени
и необезбедени заеми; разменување на пари;
снабдување на информации, совети и консултации
кои се однесуваат на погоренаведено
(210) TM 2010/916

(220) 09/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат, 1000 Скопје,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација
на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

TM 2010/916

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
рекламните 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

Trgovski marki

Glasnik,

со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42   услуги на хостирање на веб страници,
услуги на дизајнирање на веб 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 веб страницици,
веб центри, електронска пошта, електронски
групи, лист сервери како и на дигитална
содржина и податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП), имено
хостирање компјутерски софтверски апликации
за трети лица; услуги на автентификација во
областа на телекомуникација и мрежа; дизајн
во областа на компјутеризирани комуникации
и мрежи на податоци; обезбедување на
информации во областа на мрежни услуги на
компјутеризираникомуникации и услуги на центри
на податоци
(210) TM 2010/918

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) бела, црна и сина
(531) 26.01.18;27.05.14
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/920

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)
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(510, 511)
кл. 11  производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови греачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калориферитајфуни
кл. 17   производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови електрични
греачи, мембрани, гумирање валци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валци со различни големини;
четки за дрвната индустрија; прибор за чистење
оружје и алати; индустриски четки за специјална
примена; четки за фино полирање; специјални
четки; метална галантерија; рачни жичаничелични четки; жичани-челични четки за чистење
оџаци и цевки; машински жичани-челични четки;
четкички за сите видови апарати за домаќинството
и четкички за разни потреби во индустријата;
графитни четкички; држачи за четкички; графитни
ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни
електро конектори; графитни лежишта и затки;
четкички за сува и влажна околина
кл. 35   услуги при продажба на мало и големо
со сите видови греачи за домаќинството и
индустријата, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди, професионална опрема за кујни,
ресторани и хотели; четки за домаќинството;
четки за индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвната индустрија; прибор
за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина; магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови на
електрични греачи, мембрани, гумирање валци и
гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 поправки, инсталациски услуги

(591) сина, жолта, бела и сива
(531) 01.15.17;27.05.24
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2010/920
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(210) TM 2010/921

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) црна, сива, сина, розева, црвена и бела
(531) 06.19.16;20.01.03;20.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/922

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за ситевидови   апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и запоки; четкички за сува и влажна
околина
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели; четкички
за домаќинството; четки за индустријата; четки
и валаци со различни големини; четки за дрвна
индустрија; прибор за чистење оружје и алати;  
индустриски четки за специјална примена; четки
за фино полирање; специјални четки; метална
галантерија; рачни жичани-челични четки;
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки;
машински жичани-челични четки; четкички за сите
видови   апарати за домаќинството и четкички
за разни потреби во индустријата; графитни
четкички;  држачи за четкички; графитни ламели;
кружно лизгачки прстени; бакарни електро
конектори; графитни лежишта и запаки; четкичи
за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати
за фрижидери, црева и останати гумени делови
за сите видови машини за перење, диктони за
сите видови на електрични греачи, мембрани,
гумирање на валаци и гумени производи за
индустриска употреба.
кл. 37  поправки, инсталациски услуги

(591) бела, сина, црвена
(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови  греачи
по порачка,   апарати за домаќинството и
индустријата;производство
на
калориферитајфуни
кл. 17   производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите типови машини
за перење, диктони за сите видови   електрични
греачи, мембрани, гумирање на валаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството; четки за
индустријата;четки и валаци со различни
големини; четки за дрвна индустрија; прибор за
чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки

TM 2010/921

(210) TM 2010/924

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) црна, бела
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови  греачи
по порачка,   апарати за домаќинството и
индустријата;производство
на
калориферитајфуни

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 17   производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите типови машини
за перење, диктони за сите видови   електрични
греачи, мембрани, гумирање на валаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството; четки за
индустријата;четки и валаци со различни
големини; четки за дрвна индустрија; прибор за
чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за ситевидови   апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и запоки; четкички за сува и влажна
околина
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со:
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели; четкички
за домаќинството; четки за индустријата; четки
и валаци со различни големини; четки за дрвна
индустрија; прибор за чистење оружје и алати;  
индустриски четки за специјална примена; четки
за фино полирање; специјални четки; метална
галантерија; рачни жичани-челични четки;
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки;
машински жичани-челични четки; четкички за сите
видови   апарати за домаќинството и четкички
за разни потреби во индустријата; графитни
четкички;  држачи за четкички; графитни ламели;
кружно лизгачки прстени; бакарни електро
конектори; графитни лежишта и запаки; четкичи
за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати
за фрижидери, црева и останати гумени делови
за сите видови машини за перење, диктони за
сите видови на електрични греачи, мембрани,
гумирање на валаци и гумени производи за
индустриска употреба.
кл. 37 поправки; инсталациски услуги
(210) TM 2010/925

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)
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(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/926

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) сина, жолта, црвена, зелена, бела, сива, црна
(531) 03.13.01;09.09.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/927

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

ENZO ANGIOLINI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
појаси и сарачки производи; женски чанти

(591) сина, жолта, црвена, зелена, бела
(531) 26.11.14;27.05.01

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги на продавници со трговија на мало

(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2010/927

192 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(210) TM 2010/928

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, Delaware
19801, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

CIRCA JOAN & DAVID
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
појаси и сарачки производи; женски чанти
кл. 25 облека, обувки и капи

(540)

BANDOLINO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
сарачки производи; женски чанти
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35  услуги на продавници со трговија на мало
(210) TM 2010/935

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Giga-Byte Technology Co., Ltd.
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 231, TW
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 услуги на продавници со трговија на мало
(210) TM 2010/930

(220) 10/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

EASY SPIRIT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
појаси и сарачки производи; женски чанти
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35  услуги на продавници со трговија на мало
(210) TM 2010/931
(220) 10/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

TM 2010/928

(531) 26.03.24;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   компјутери, персонални компјутери;
компјутерски сервери; преносни компјутери
-лаптопи; мали преносни компјутери за фаќање
забелешки; џебен комуникатор; управувачка
кутија ТВ за бирање на видеа на барање (set-top
boxes); компјутерски матични плочи; компјутерски
конзоли; компјутерски кабли; компјутерски уреди
за греење / ладење; компјутерски терминали;
ЛЦД монитори; додатна картичка за компјутери,
имено картички за модем, видео графичка
акцелераторска картичка, ЛАН (мрежна) картичка
за поврзување на мали преносни компјутерски
уреди со компјутерски мрежи, контролни мрежни
картички и СЦСИ (мали компјутерски интерфејс
уреди) картички; компјутерски работни станици од
кои се состојат компјутерите; графички картички
и контролори; ЛАН хардвер; контролори на
компјутерски хард диск интерфејс; компјутерски
хардвер и компјутерски периферни уреди,
имено компјутерски монитори, мауси, тастатури,
звучници, компјутерски мемориски уред, имено
хард дискови, дискети, оптички дискетни единици;
интегрални кола; печатена плоча; компјутерско
напојување со електрична енергија; електрични
одводи; уреди за далечинско управување за
компјутери; хардвер за телекомуникации и
податоци за вмрежување; уреди за факс/модем;
кабловски модеми; уреди за вмрежување, имено,
контролори за мрежни интерфејси; рутери,

Trgovski marki

Glasnik,

осовини, мостови; видео телефони; апарати за
видео конференција; дигитални камери; дигитални
телефони; мобилни телефони; електрични
конектори; прилози за компјутерски хард дискови;
видео и мултимедија прожектори; фотогфрафски
прожектори; компјутерски софтвер, за тестирање,
апликација и систем софтвер на компјутерски
хардвер, софтверски драјвери, вграден софтвер;
апарати за снимање, пренос или репродукција на
звук и слики
кл. 35 увоз и извоз на производи поврзани со
компјутери; агенции за увоз-извоз; продажни
промоции (за други); носењето заедно за доброто
на други, разновидност на производи поврзани со
производи поврзани со компјутери, овозможување
на потрошувачите поволно гледање и купување
на тие производи во точките на големо и мало
кл. 37 инсталација на компјутерски и мрежни
системи; услуги на поправка за компјутери и
компјутерски периферни уреди, компјутерско
вмрежување и придружни периферни уреди;
компјутерски инсталации и услуги за оддржување
(210) TM 2010/936

(220) 11/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
Феникс Фарма ДОО Скопје
ул.Сава Ковачевиќ број 9, Кисела Вода, Скопје,
MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје
(540)

PHOENIX PHARMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење.

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(210) TM 2010/937

(220) 11/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
Феникс Фарма ДОО Скопје
ул.Сава Ковачевиќ број 9, Кисела Вода, Скопје,
MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје
(540)

(591) зелена, црна, бела
(531) 26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(210) TM 2010/938

(220) 12/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Niche Generics Limited
Hitchin, Herts, SG4 0TW, GB
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

BISOCOR

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 44   медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

Trgovski marki

193

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

TM 2010/938

194 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(210) TM 2010/939

(220) 12/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Niche Generics Limited
Hitchin, Herts, SG4 0TW, GB
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/942
(220) 12/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

CREATIVA

MOBIGLAN

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2010/940

(220) 12/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Rexall Sundown, Inc., a Florida corporation
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York
11779, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

OSTEO BI-FLEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 витамини, минерали, диетални и хранливи
додатоци
(210) TM 2010/941

(220) 12/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за поризводство, трговија и услуги
ЏУЛИЈА БЕЛЛА ДООЕЛ Скопје
ул.Булевар Партизански одреди бр.41-Б, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска
Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 11  апарати за греење и готвење; апарати за
греење  млеко и правење пена од млеко; апарати
за приготвување пијалаци вклучително кафе,
чај, какао, капучино; апарати за кафе, ѓезвиња
за кафе и електрични апарати за филтер кафе;
делови и монтирање на сите горенаведени
производи; електрични машини за подготвување  
пијалаци и елементи за повторно полиење,
фишеци (касети) и дополнителни делови за такви
машини; филтери за кафе, електрични; апарати
за филтер кафе, електрични
кл. 30   кафе, екстракти од кафе, подготовки и
пијалаци врз база на кафе; замени за кафе,
екстракти од замени за кафе, подготовки и
пијалаци врз база на замени за кафе; чај,
екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз база
на чај; како и подготовки и пијалоци врз база
на какао; подготовки и пијалаци врз база на
чоколадо; капсулишто содржат кафе за варење;
капсули чај штосодржат чај за варење; капсули
какао што содржат какао за варење
(210) TM 2010/943
(220) 13/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Eisai R&D Management Co., Ltd (a Japanese
corporation)
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo,, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

и

TECERIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции

(591) црвена, црна, сива, бела
(531) 26.04.22;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24  текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, чевли и капи

TM 2010/939

(210) TM 2010/944
(220) 13/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Eisai R&D Management Co., Ltd (a Japanese
corporation)
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo,, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TOZEPTOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарти и супстанции

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/946

(220) 13/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar , CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

CALL IT SPRING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  козметика; парфимерија; основни (етерични)
масла и сапуни; производи за нега на обувки и
предмети за облекување, имено, полир за чевли,
аеросолни и не-аеросолни чистачи и заштитници
за кожа, мека штавена кожа (suede) и ткаенина
кл. 9  очила за сонце
кл. 14  модни додатоци, имено накит, часовници и
приврзоци за клучеви
кл. 18  торби за носење со универзална намена,
имено рачни торби, торби за на рамо, големи
торби (tote bags), вреќи за чувањеработи (duffel
bags), ранци, компјутерски кутии (футроли), кутии
(футроли за целуларни телефони) и торби за
чевли; паричници; чадори
кл. 25   обувки, имено чевли, чизми, мокасини,
чевли за одење, чевли за трчање, атлетски
чевли, сандали, влечки; додатоци за обувки,
имено, влошки (внатрешни ѓон) за чевли, вметоци
(влошки) за чевли, додатоци (дпрѕ) против
лизгање за чевлите; облека, имено, капути,
јакни (џакети), елеци, костуми за капење, шаами
(шалови), ракавици, ракавици без прсти (само
со палец), шапки, ремени, вратоврски, чорапи
облека од кожа и мека штавена кожа (suede),
имено, капути, јакни (џакети), колани, ракавици
кл. 26   oрнаменти за коса, траки за коса, шноли
(barrette), држачи за „коњско опавче”
кл. 35   услуги на малопродажни дуќани,
малопродажни он-лајн услуги и големопрдажба во
полето на козметиката, парфимеријата; основните
(етеричните) масла, сапуни, производите за нега
на обувки и предмети за облекување, очила за
сонце, модни додатоци, торби, обувки, додатоци
за обувки, облека, облека од кожа и мека штавена
кожа (suede), орнаменти за коса
(210) TM 2010/947

(220) 13/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar , CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ALDO
Trgovski marki

17/6,

(551)

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

195

индивидуална

(510, 511)
кл. 3 козметика; парфимерија; основни (етерични)
масла и сапуни; производи за нега на обувки и
предмети за облекување, имено, полир за чевли,
аеросолни и не-аеросолни чистачи и заштитници
за кожа, мека штавена кожа (suede) и ткаенини
кл. 9  очила за сонце
кл. 14  модни додатоци, имено накит, часовници и
приврзоци за клучеви
кл. 26   орнаменти за коса, траки за коса, шноли
(barrette), држачи за „коњско опавче”
(210) TM 2010/951

(220) 16/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) JIL B.V.
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, NL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) небесно сина, аквамарин сина, морнарско сина,
ќерамида црвена, магента, розева, фуксија,
портокалова, жолта, војничко зелена, лимон
зелена, јаболко зелена
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук
или слики; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гасење пожар; мобилен
телефон; телефонски апарати; безжични уреди;
компјутерски хардвер, компјутерски софтвер;
софтвер во областа на мобилната телефонија
и бизнис системи за управување, апарати
за мобилна телефонија; апарат за снимање,
пренос или репродукција на звук или слики,
магнетски носачи на податоци, микрокомпјутерски
игри, видео игри; публикации во електронска
форма; преземачки (downloadable) електронски
публикации; компјутерски софтвер за употреба
во серверот и софтверски апликации за клиентот
за безжични уреди за прием, синхронизација,
агрегација, чување и управување на аудио /
визуелен интернет и екстранет фајлови со потекло

TM 2010/951

196 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

од глобалните компјутерски и комуникациски
мрежи; компјутерски софтвер за употреба при
пренос на аудио / визуелен интернет и екстранет
фајлови со потекло од глобалните компјутерски и
комуникациски мрежи преку безжични мрежи
кл.
38  
телекомуникации;
мобилни
телекомуникации, апликации и системи за
мобилната
телефонија;
телекомуникации,
комуникации со компјутерски терминали, радио
емитување, комуникации по пат на телеграф,
комуникации
преку
телефон,
дигитални
комуникации за дигитална или интерактивна
телевизија; телекомуникации преку интернет,
интранет, интернет за и со помош на мобилни
телефони, со помош на дигитална, сателитска,
кабелска и терестријална мрежа, пренос на
податоци, пренос на информации, услуги за
овозможување на лицата за испраќање и / или
прием на компјутерски информации, програми,
фајлови или податоци; услуги на овозможување
или учество во радио и телевизиско емитување
интерактивна и не-интерактивно; безжична
телефонија, емитување и пренос на видео игри
на, и од мобилен телефон, дигитален личен
асистент (организатор), или компјутер, дигитален
или аналоген декодер за обезбедување на
пристап до некој сајт или портал по поврзување
со интернет; поврзување со телекомуникациската
мрежа за преземање (download) на видео-игри,
интерактивни скрипти и видеографија преку
телекомуникациски мрежи, електронска пошта;
комуникациски услуги; телекомуникациски услуги;
електронски пренос на компјутерски софтвер
преку интернет и други компјутерски и електронски
комуникациски мрежи; обезбедување на услуги
за поврзување и пристап до електронските
комуникациски мрежи за преноси или прием
на компјутерски софтер; обезбедување на
on-line комуникациски услуги; комуникации
преку глобалната компјутерска мрежа или
интернет; услуги за испраќање и примање на
електронска пошта, пораки; радиодифузни
услуги; обезбедување   пристап до веб страни;
пренос и дистрибуција на податоци или аудиовизуелни слики преку глобална компјутерска
мрежа или интернет; обезбедување пристап
до МРЗ веб-сајтови на интернет испорака на
дигитална музика по пат на телекомуникации;
обезбедување   пристап до дигитални музички
веб-сајтови на интернет; закупување време
зо компјутерска база на податоци ; пристап и
закупување на време за пристап зо видео игри
преку телекомуникациска мрежа и за сервер,
вклучително интернет и кабелски, сателитски или
терестријални телевизиски мрежи; закупување
време за пристап до телекомуникациски мрежи
и интернет сајтови и дигитална или аналогна или
интерактивна телевизија; форуми или соби за
разговор за социјално вмрежување; советодавни,
консултантски услуги и информации, услуги во
врска со  погоре споменатото
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер; проектантски услуги во врска со
компјутерски софтвер; одржување, поправка и
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надградба на компјутерски софтвер, компјутерски
оперативен софтверски систем, компјутерски
услужен софтвер; обезбедување  информации во
врска со компјутерски софтвер преку интернет и
други компјутерски и електронски комуникациски
мрежи; обезбедување   консултантски услуги и
техничка поддршка за решавање на проблеми
за компјутерски софтвер и за рачни мобилни
дигитални електронски уреди и друга електроника
за корисници; обезбедување   пребарувачи
за добивање податоци преку комуникациски
мрежи; обезбедување   привремена употреба
на компјутерски софтвер и онлајн капацитети
да им овозможи на корисниците пристап и
преземање (downlaod) на компјутерски софтвер;
консултантски услуги за компјутерски хардвер и
софтвер; изнајмување на апарати и опрема за
компјутерски хардвер и софтвер; консултантски
услуги за софтвер за мултимедијален и аудиовизуелен софтвер; компјутерско програмирање;
помош и консултантски услуги за развој на
компјутерски системи и бази на податоци;
графички дизајн за компилација на веб страници
на интернет; информации во врска со компјутерски
хардвер или софтвер обезбедени on-line од
глобалната компјутерска мрежа или интернетот;
креирање и одржување   веб-сајтови; дизајн и
развој на веб-сајтовишто содржат материјали за
мултимедиум; хостинг на веб-сајтовите на други;
информации, советодавни и консултантски услуги
во врска со се гореспоменато; компјутерско
програмирање; програмирање и производство
на игри за дигитални или аналогни телевизиски
декодери, за мобилни телефони, за дигитални
лични асистенти (организатори) или за компјутери;
работење на компјутерски сервери што хостираат
клиентски сметки и компјутерски софтвер кој
овозможува и обезбедува еднонасочна и /
или двонасочна испорака на аудио / визуелни
интернет и екстранет фајлови со потекло од
глобалните компјутерски и комуникациски
мрежи помеѓу серверот и софтверот на клиентот
инсталиран на безжични уреди; работење на
компјутерски софтвер и сервер ангажирани во
приемот, синхронизација, чување и управување
со аудио / визуелни интернет и екстранет
фајлови со потекло од глобалните компјутерски
и комуникациски мрежи за испорака до сметките
на клиентот; консултантски услуги во областа на
компјутерски софтвер, хардвер, и други податоци
за обработка на опрема, компјутерски софтвер,
проектирање и развој на компјутерски системи,
програми и мрежи, веб страни, развој на софтвер
за мобилни уреди, бази на податоци, архивирање
на компјутерска база на податоци, одржување на
базите на податоци; обезбедување софтвер, за
обновување на податоци од компјутерски бази на
податоци, ажурирање на софтверот; вдвојување
на компјутерски програми, програмирање за
клиенти; одржување, поправка и надградба на
компјутерски софтвер, видео и компјутерски
софтвер за игри и програми; услуги на издавање
уверенија во однос на компјутерските програми;
услуги за обезбедување   интернет платформа
за
социјално
вмрежување;
советодавни,
консултантски услуги и информации, услуги во
врска со се гореспоменато

Trgovski marki
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(210) TM 2010/953

(220) 17/08/2010

(210) TM 2010/955

(220) 17/08/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Адвокат Александар Михајлоски и Адвокат
Марта Поповска
ул.Црвена Вода бр.7/3, 1000 Скопје, MK and ул.Црвена
Вода бр.7/3, 1000 Скопје, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(731) Друштво за промет и услуги В.И.П. - МТ
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, В.И.П. МТ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
ул.Натанаил Кучевишки 54-б Скопје, 1000 Бутел, MK
(540)

(591) -

(591) -

(531) 24.17.02;27.05.24

(531) 26.04.18

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 35   услуги при продажба на мало и големо
со: облека, обувки, капи, текстил и текстилни
производи

кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 45 правни услуги, лични и општествени услуги
што ги даваат трети лица за задоволување   на
потребите на поединците

(210) TM 2010/954

(220) 17/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид
ул.Дејан Војвода бр.83, MK

(210) TM 2010/956

(220) 18/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
(540)

ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

КОДЕФАН
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црвена и зелена
(531) 01.15.05;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машини спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила),земјоделски направи
(кои не се рачни), инкубатори за јајца;
кл. 11   апарати за осветлување, апарати за
греење-автоматски камини на дрвени палети,
автоматски котли на дрвени палети, производство
на пареа, варење (готвење), ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и за санитарни
намени
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување
со
работи,
канцелариски
работидрговија на големо и мало со апарати за
греење-автоматски камини и котли на дрвени
палети

Trgovski marki

кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/963

(220) 20/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Hyndai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938,
KR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HUNDAI ICONTACT
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 12   патнички автомобили; камиони; комбиња
(возила); автобуси; автомобили на брза помош;
делови и додатоци за автомобили; преносен
уред приклучен за внатрешноста на автомобилот
кој овозможува комуникација со надворешни
извори додека е во функција; приклучни
автомобилски уреди за пренос на информации;
самонадгледувачки уред што може да се приклучи
за автомобилски прегледи

(591) црна, бела, сива, светло сива и темно сива
(531) 26.01.18;26.11.09;27.05.24
(551) индивидуална

(210) TM 2010/964
(220) 23/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/972
(220) 24/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за телекомуникациски услуги ВОРЛД
ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
ул.Љубљанска б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30  кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замeна за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

FRESHLOOK ILLUMINATE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   оптички апарати и инструменти; контактни
леќи
(210) TM 2010/965

(220) 23/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Ленинова 60/2 локал 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, зелена и бела

WTI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2010/975
(220) 24/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) UNIMED Pharma, s.r.o.,
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, Словачка,
SK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(531) 18.01.05;21.03.25;27.05.24

SENSIVIT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
скии, сноуборди, скејборди, велосипеди и друга
спортска опрема
210) TM 2010/968

(220) 23/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Arcor S.A.I.C.
Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of
Cordoba, AR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TM 2010/964

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди ,
хербициди
(210) TM 2010/976
(220) 24/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000
Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/6,
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(540)

HYBRID SYNERGY DRIVE

SMX3

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивните структурни делови,
мотори за сувоземни возила, исклучувајќ ги
управувачките системи со синџири и ремења

(510, 511)
кл. 8 бричеви; жилети за бричеви; кутии за
бричеви; инструменти за бричење; касти и
кертриџи кои содржат жилети за бричење; делови
и опрема за гореспоменати производи

(210) TM 2010/977
(220) 24/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Ramada International, Inc.
22 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

RAMADA PLAZA

(210) TM 2010/982

(220) 26/08/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Supermax International PVT Ltd
Malhotra House, 4th Floor Opp GPO, Fort Mumbai
400 001, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43   услуги на хотели, ресторани, кетеринг
барови и салони; обезбедување   простории за
состаноци, конференции и изложби; и услуги за
резервации на хотелско сместување
(210) TM 2010/978
(220) 24/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Ramada International, Inc.
22 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

RAMADA
(551) индивидуална

SYRINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8   бричеви; жилети за бричеви; кутии за
бричеви; инструменти за бричење; касети и
кертриџи кои содржат жилети за бричење; делови
и опрема за гореспоменати производи
(210) TM 2010/985
(220) 17/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Wm. Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago Illinois
6061, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 43   услуги на хотели, ресторани, кетеринг
барови и салони; обезбедување   простории за
состаноци, конференции и изложби; и услуги за
резервации на хотелско сместување
(210) TM 2010/981
(220) 26/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Supermax International PVT Ltd
Malhotra House, 4th Floor Opp GPO, Fort Mumbai
400 001, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

Trgovski marki

(591) (531) 27.07.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кондиторски производи, гума за џвакање,
гума за џвакање од која се прават балончиња,
слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат
ароматизирана течност и таблетки за лижење

TM 2010/985
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210) TM 2010/988
(220) 30/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2010/995
(220) 01/09/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

ЗДРАВО ОПШТЕСТВО, ЗДРАВА
ИДНИНА

AVOMIT
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/989
(220) 30/08/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) ДТУ „СПАИВА КОМПЈУТЕРИ” ДОО експортимпорт
ул.Водњанска бр.5, локал 2, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи
(210) TM 2010/997
(220) 02/09/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Genzyme
Corporation
(a
Massachusetts
Corporation)
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

EVOLTRA
(551) индивидуална

(591) црна, бела и портокалова
(531) 26.01.16;26.13.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  машини за сметање и обработка на податоци
и компјутери, нивно асемблирање, периферни
уреди, продажба на мобилни телефони
кл. 42   проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтверм сервисирање на компјутери
и мобилни телефони
(210) TM 2010/994
(220) 01/09/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Galenika A.D. Drum, Beograrad
ul.Batajnicki Drum bb, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’’М.Х.Јасмин’’  52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

TRAGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хедбициди

TM 2010/988

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати, имено,
терапевтски лекови кои се даваат за третман на
карцином и автоимуни заболувања
(210) TM 2010/998
(220) 02/09/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Genzyme
Corporation
(a
Massachusetts
Corporation)
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

JONEXA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман на
оштетни или дегенеративни ткива  
(210) TM 2010/999

(220) 02/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Genzyme
Corporation
(a
Massachusetts
Corporation)
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

MOZOBIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати за
третман на ХИВ, воспаленија, артритис, астма,
карцином, трансплантирани клетки и одбивање
на трансплантирани клетки, трансплантирани
органи и одбивање на трансплантирани органи,
ангиогенеза, мултипна склероза, бектериска
инфекција, мобилизација на матични клетки од
периферна крв, кардиоваскуларни заболувања,
лимфома, регенерација на ткиво, репарација
на ткива, леукемија, анемија предизвикана од
лекарства, ретровирус, хематопоетски дефицит
како резултат од хемотерапија или терапија
со зрачење, пораст на бели крвни зрнца, и
офтамолошки заболувања вклучувајќи макуларна
дегенерација поврзана со старост и дијабетска
ретинопатија
(210) TM 2010/1003

(220) 02/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) CORPORATION HABANOS, S.A.
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar,
Playa, Ciudad de La Habana, CU

17/6,
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(210) TM 2010/1006

(220) 03/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey
corporation,
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

JENZYL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фамацевтски препарати
(210) TM 2010/1008

(220) 06/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Best Western International, Inc.
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 850162023, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

BEHIKE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун, вклучително пури, цигари,
цигарилоси, сечен тутун за лулиња; артикли за
пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури,
кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити

(531) 24.09.14;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  хотелски услуги

(210) TM 2010/1004

(220) 02/09/2010

(210) TM 2010/1009

(220) 06/09/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за туризам, промет и застапување НО
ЛИМИТ ТРАВЕЛ ДОО Скопје
Биз. Центар Палома Бјанка, Ул.Даме груев, кат
1, лок. 7, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Best Western International, Inc.
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 850162023, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BEST WESTERN PLUS

(591) сина, црна и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  хотелски услуги

TM 2010/1009
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(210) TM 2010/1012

(220) 07/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(540)

(731) RA FARM Pharmaceuticals
N. Psihiko, Athens, GR
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје
(540)

ORTODROP

(591) бела, светло и темно сина, сива и црна
(531) 09.01.07;26.01.03;27.05.24

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
кл. 10  медицински помагала
(210) TM 2010/1013

(220) 07/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) RA FARM Pharmaceuticals
N. Psihiko, Athens, GR
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје
(540)

ORTODROP CO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
кл. 10  медицински помагала
(210) TM 2010/1014

(220) 07/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) RA FARM Pharmaceuticals
N. Psihiko, Athens, GR
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје
(540)

MOSMASS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
кл. 10  медицински помагала
(210) TM 2010/1016

(220) 07/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) „Цреатион Пал” ДОО
ул.„Маркс и Енгелс” бр.1/5-17, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

TM 2010/1012

(510, 511)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци,
слика, аудио, видео и информации по пат на
телефон, телевизија и глобална комуникациска
мрежа;
услуги
на
електронска
пошта;
обезбедување вести и информации 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,
видео и мултимедиа; 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;
обезбедување мрежен пристап со цел на размена
на интернет сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; пренос на елекгронски
пораки, слики и мапи потпомогнати од компјутери;
комуникации по пат на мобилни телефони,
комуникации по пат на компјутерски терминали
кл. 41   забава, спортски и културни активности,
разонода, разонода (упатство за разонода),
слободно време (услуги врзани за исполнување
на слободното време), спортска опрема
(користење
спортска
опрема),
спортски
натпревари (организирање спортски натпревари),
физичка култура, образовни услуги, електронски
публикации (не можат да се даунлодираат);
пружање
on-line
публикации;
издавање
електронски книги и часописи on-line; пружање
публикации со глобална компјутерска мрежа
или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; инструкции (рекреација), инструкциони
услуги, обезбедување спортски можности,
спортски настани
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер, издавање на софтвер, изработка
(концепирање) на софтвери, други консултации
и понуда на софтвер, консултации во врска со
сметачи, компјутерски хардвер, консултации во
врска со хардвер, професионална ориентација,
сметачи
(изнајмување
сметачи),
сметачи
(програмирање
на
сметачите),
стручни

Trgovski marki

Glasnik,

консултации (кои не се однесуваат на водење
на работите), уредување и одржување на
веб страници.централна база на податоци
(изнајмување време за пристап до базите на
податоци), обработка на податоци, компјутерски
активности, услуги на дизајнирање на web страни,
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 веб-страници, веб
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2010/1017
(220) 07/09/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) ДТПУ ИНЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.11 Октомври бр.5, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина и бела
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 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 2010/1019
(220) 07/09/2010
		
(442) 31/12/2010
(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 ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

ВИВА ФРУТИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   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 2010/1020
(220) 07/09/2010
		
(442) 31/12/2010
(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 ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања

ВИВА
(551) индивидуална

(210) TM 2010/1018
(220) 07/09/2010
		
(442) 31/12/2010
(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 ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, зелена и бела
(531) 05.03.13;26.01.19

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 30   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 2010/1023

(220) 13/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за дигитални медиуми Многоо Медиа
ДОО Скопје
Железничка 50, 1000 Скопје , MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
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уптравување со работи; канцелариски работи

(591) светло и темно портокалова и бела

кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(551) индивидуална

кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/1024

(220) 13/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TRICOMFORT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   оптички апарати и инструменти; контактни
леќи
(210) TM 2010/1025
(220) 13/09/2010
		
(442) 31/12/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СЕКТРОН ДОО Скопје
ул.9 мај бр.36/4, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 9  регистар каси, машини за сметање и опрема
за обработка на податоци и компјутери
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управуање со работата; канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2010/1027

(220) 14/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕКС ШОП ДООЕЛ Скопје
ул.Сава Ковачевиќ бр.13 - Кисела Вода, 1000
Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и црвена
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби
кл. 24  текстил и текстилни производи
кл. 25  облека, обувки и капи

(591) сива, бела и црвена
(531) 26.01.16;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  апарати за снимање, пренос или репродукција
на звук или слика; апарати за гаснење пожар
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражување
и планирање поврзани со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2010/1026

(220) 14/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Драган Величковски
ул.Аугуст Цесарец 5-2/2, 1000 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2010/1028

(220) 07/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Hyndai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938,
KR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BLUELINK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38   услуги на електронска трансмисија на
информации и податоци за моторни возила;
услуги на трансмисија на информации по пат на
национални и интернационални мрежи; услуги
на трансмисија на информации на оптички
телекомуникациски мрежи; трансмисија на

TM 2010/1024

Trgovski marki

Glasnik,

вести; услуги на изнајмување инсталации за
комуникација на податоци; услуги изнајмување
телекомуникациска опрема; трансмисија и прием
(трансмисија) информации за база на податоци
по пат телекомуникациски мрежи; услуги на
итна служба по пат на телекомуникациска
мрежа; комуникација на податоци; безжична
комуникација; „VAN” (value added network)
комуникации;
сателитска
трансмисија;
информирање во врска со телекомуникации;
комуникација по пат на компјутерски терминал;
трансмисија на слика; овозможување на пристап
на корисникот до глобалната компјутерска мрежа;
овозможување телекомуникациски врски до
глобалната компјутерска мрежа; интернетско
емитување
(210) TM 2010/1029

(220) 07/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938,
KR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BLUELINK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   aпарати за видео трансмисија;
интеркомуникациски
апарти;
апарати
за
далечинско управување; апарати за безжична
трансмисија
на
акустични
информации;
трансмисиски
сетови
(телекомуникации);
комуникациски
апарати
за
возила;
телекомуникациски
трансмитери;
апарати
за трансмисија на комуникации; микрофони
(за телекомуникациски апарати); преносиви
комуникациски апарати; електронски ѕвона за
предупредување; трансмитери на електронски
сигнали; апарати за трансмисија на податоци;
радио апарати за возила; приемници за сателити;
телевизори за автомобили; навигациски апарати
за возила (компјутери на инструмент табли);
сателитски навигациски апарати; компјутери;
снимени компјутерски оперативни програми;
снимени компјутерски програми; компјутерски
програми (софтвер кој може да се превземе,
даунлодира); апарати за обработка на податоци;
компјутерски софтвер за безжична достава на
содржини; компјутерски програм за енкрипција;
софтвер за обработка на слика, графика и
текст; компјутерски програми за исправање
на слика, звук и видео; оперативни системски
програми; комуникациски компјутери; претходно
наснимени електронски медии не музички (освен
компјутерски софтвер)

Trgovski marki
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(210) TM 2010/1030

(220) 10/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) ED Enterprises AG
Ludwig-Ganghofer-Strasse 6, D-82031 Grunwald,
DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

BLAUPUNKT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   eлектротехнички и електрични апарати и
инструменти (онолку колку што се вклучени во
класата 9), безжична и радио факсимил опрема
за пренесување и примање; радио приемници,
телевизиски приемници, опрема за снимање и
репродукција на звук како и системите составени
од нив, радија за во автомобил, преносливи
радија, опрема за снимање и репродукција
на слики како и системите составени од нив;
монитори за видео пораки и други терминали за
видео приказ, видео рекордери, касетофони за
во автомобил, радио приемници за во автомобил,
засилувачи (amplifiers) за во автомобил,
засилувач (booster) за во автомобил, еквилајзери
(equalizers) за во автомобил, звучници за во
автомобил, телевизиска опрема за во автомобил,
видео рекордери за во автомобил, радио опрема
за инсталирање во возила, авиони и бродови,
радио телефони; опрема за пилотирање на
возачите на автомобилот и информациски
системи,
телекомуникациски
апарати,
телефонска опрема, опрема за телеграфски
пренос, системи за снимање и репродукција
на слика; телевизори, видео опрема и камери;
цевки за телевизиска слика, боени помошни
дискови за телевизори, чип, код и контролни
картички; медиуми за складирање и софтвер за
информации и контролни системи, особено CDROM, сите претходно споменати стоки, особено
во форма на дигитални патни карти/мапи или за
географски информациони системи, сообраќајна
телематска опрема, опрема за навигација,
мобилна комуникациска опрема, особено радија
за во автомобил и мобилни телефони; мобилни
теле-услуги, телемониторинг и телеприсуството,
пренесување и примање, опрема за комуникација
и манипулација за телефакс, аудио, видео,
информации и пренос на податоци преку било
кои мобилни и фиксни комуникациски мрежи;
комбинација на наведената опрема со фиксните
мрежни терминали и радија за во автомобил;
прибор за возила, авиони и бродови, односно
автомобилски држачи за преносни радија,
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автомобилски антени, електрични компоненти
за намалување/потиснување на пречки, односно
кондензатори, калеми со низок отпор и висока
индуктивност што се користат во електричните
кола за да пренесат еднонасочна/директна
струја и ослабена наизменична струја (choking
coils), отпорници, како и модули за намалување/
потиснување на пречки составени од нив за
радија во автомобил, звучници од опрема за
емитување и радио факсимил пренесување и
примање, опрема за куќишта, ротациони копчиња,
ваги со екран, часовници за и на радијата за
во автомобил, системи за навигација, особено
навигациски системи потпомогнати од сателит;
видео монитори за автомобилските системи за
навигација; делови на сите претходно наведени
стоки
кл. 12  возила и нивни делови; стаклени екрани за
возила со вградена интегрирана антена; штитници
за екрани за возила; стаклени екрани за возила
со вграден интегриран аларм; алармни системи
за возила што содржат апарати за конторола и
визуелен приказ
кл. 16   хартија, картон, пластика и производи
направени од овие материјали, колку што се
вклучени во класата 16; материјали за пакување
направени од пластика; печатени материјали,
особено чип, код и контролни картички
кл. 42   создавање, сервисирање, поправка и
одржување на компјутерски програми и софтвер,
особено мултимедијалниот компјутерски софтвер
(музика, звук, податоци, видео и слики), како и
за работењето на мрежи; основање и работење
(технички управување) на бази на податоци
за средување, складирање и обезбедување
на софтвер, податоци, слики, аудио и/или
видео информации; технички консултации за
дизајнирање апарати, опрема и инсталации
за мрежни услуги, како и за дизајнирање,
вклучително планирање и развој, на мрежи;
интернет услуги, имено создавање и инсталација
на интернет презентации; развој на електронски
програмски водичи; технички компјутерски
консултантски услуги во областа на обработка на
податоци; франшиза, имено, техничка поддршка и
консултантски услуги во поглед на производството
на пластика; консултации во поглед на техничката
изградба на работилници за обработка и за третман
на пластика; консултантски услуги во областа
на медицинската технологија, планирањето и
развојот во областа на медицинската технологија,
планирање, развој и советување во областа на
електротехниката и електроника, вклучително
изнајмување на електротехнички и електронски
инсталации
и
уреди,
апарати,
опрема,
инструменти и производи, имено за домаќинство
и кујнски апарати, за козметички апарати и алати,
за научни, електрични и електронски апарати,
за електронски уреди за забава, инструменти,
апарати и опрема, сателитски приемник и
навигациски апарати, опрема и инсталации,
за
широкопојасни
интернет
комуникации,
информатичката
технологија,
комуникации,
канцелариска технологија и телекомуникациски

TM 2010/1031

апарати, опрема и инсталации, за компјутери,
персонални компјутери и лаптоп (notebook)
компјутери, и опрема за обработка на податоци
и сите периферни уреди за тоа, за мрежна
технологија апарати, опрема и инсталации,
за контрола инженеринг апарати, опрема и
инсталации, за следење на апарати, опрема и
инсталации, како и за предаватели на далечински
управувач и приемник на далечински управувач
(210) TM 2010/1031

(220) 10/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wi 53403-2236, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

GLADE DISCREET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 освежувачи на воздух; дезодоранси за воздух;
препарати за прочистување на воздух; препарати
за дезинфекција на воздух; дезодоранси за
ткаенини; дезодоранси за теписи и соби
(210) TM 2010/1032

(220) 10/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wi 53403-2236, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

GLADE REFRESH-AIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  освежувачи на воздух; дезодоранси за воздух;
препарати за прочистување на воздух; препарати
за дезинфекција на воздух; дезодоранси за
ткаенини; дезодоранси за теписи и соби

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

207

(210) TM 2010/1035

(220) 15/09/2010

(210) TM 2010/1036

(220) 15/09/2010

		

(442) 31/12/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) PwC Business Trust а Delaware business trust
300 Madison Avenue, New York, NY 10017, US

(731) PwC Business Trust а Delaware business trust
300 Madison Avenue, New York, NY 10017, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.04.02;27.05.23

(591) црна, бордо, црвена и темно црвена, кафена,
портокалова, светло и темно портокалова, розева,
жолта и беж

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; совети и консултации
со работи поврзани со заштита на животната
средина; анализа на податоци, полиси и процеси,
и обезбедување совети за бизнис менаџмент
и асистенција за да се осигура усогласување
на законите и регулативите за јавни набавки;
консултации од областа на кражба на податоци и
кражба на идентитет; консалтинг и правни услуги
од областа на законите, регулативите и барањата
за приватност и безбедност; консултантски
услуги од областа на пребарување и следење
на странски и домашни владини регулативни
барања, за добивање дозвола и регулаторна
усогласеност; констултации за интелектуална
сопственост; услуги за поддршка во судски
постапки; услуги при решавање спорови; услуги
на
адвокатски
помошници;
обезбедување
онлајн интерактивна база на податоци која
содржи правни информации; обезбедување
на информации во врска со правни работи;
обезбедување он-лине информации и вести од
областа на правото; обезбедување информации
за правата од интелектуална и индустриска
сопственост; консултантски услуги за регулаторна
усогласеност; преглед на стандарди и практики
за да се обезбеди усогласеност со владините
закони, регулативи и правила; безбедносни
услуги, имено, обезбедување на безбедностни
проценки за физички локации, информациони
системи, и работни средини; услуги за експертско
вештачење; услуги за проценка на ризикот за
безбедноста на стоки, лица, установи и простории;
превенција од криминал и измами; арбитражни
услуги; обезбедување он-лине, печатена и
електронска форма на информации, советодавни
и консултантски услуги во врска со сите наведени
услуги во оваа класа

Trgovski marki

(531) 26.04.02;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; совети и консултации
со работи поврзани со заштита на животната
средина; анализа на податоци, полиси и процеси,
и обезбедување совети за бизнис менаџмент
и асистенција за да се осигура усогласување
на законите и регулативите за јавни набавки;
консултации од областа на кражба на податоци и
кражба на идентитет; консалтинг и правни услуги
од областа на законите, регулативите и барањата
за приватност и безбедност; консултантски
услуги од областа на пребарување и следење
на странски и домашни владини регулативни
барања, за добивање дозвола и регулаторна
усогласеност; констултации за интелектуална
сопственост; услуги за поддршка во судски
постапки; услуги при решавање спорови; услуги
на
адвокатски
помошници;
обезбедување
онлајн интерактивна база на податоци која
содржи правни информации; обезбедување
на информации во врска со правни работи;
обезбедување он-лине информации и вести од
областа на правото; обезбедување информации
за правата од интелектуална и индустриска
сопственост; консултантски услуги за регулаторна
усогласеност; преглед на стандарди и практики
за да се обезбеди усогласеност со владините
закони, регулативи и правила; безбедносни
услуги, имено, обезбедување на безбедностни
проценки за физички локации, информациони
системи, и работни средини; услуги за експертско
вештачење; услуги за проценка на ризикот за
безбедноста на стоки, лица, установи и простории;
превенција од криминал и измами; арбитражни
услуги; обезбедување он-лине, печатена и
електронска форма на информации, советодавни
и консултантски услуги во врска со сите наведени
услуги во оваа класа

TM 2010/1036

208 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(210) TM 2010/1039

(220) 15/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) Импулс доо Скопје
ул.Народен фронт 19а, ТЦ Беверли Хилс,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, портокалова и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на телекомуникациска опрема и
други ситни технички уреди, мобилни телефони,
фиксни телефони, фотоапарати и камери,
ДВД плеери, компјутери, компјутерска опрема,
дополнителна опрема за истите-батерии, футроли
и сл.,вршење услуги од истата дејност
(210) TM 2010/1040

(220) 16/09/2010

		

(442) 31/12/2010

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

КОМПЛИНЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 22   мрежи обложени со пестициди заради
заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња,
мрежи обложени со пестициди заради заштита на
паднати дрвја и обработено и необработено дрво

TM 2010/1039

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

209

PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
(510)

(210)

(510)

(210)

кл. 1

TM 2009/0790
TM 2009/0933
TM 2009/1236
TM 2010/0698
TM 2010/0699
TM 2010/0722
TM 2010/0723
TM 2010/0724
TM 2010/0729
TM 2010/0913

кл. 4

TM 2009/0933
TM 2010/0701
TM 2010/0703
TM 2010/0705
TM 2010/0713

кл. 5

TM 2007/0824
TM 2008/0574
TM 2008/1294
TM 2009/0944
TM 2009/0946
TM 2009/1236
TM 2010/0101
TM 2010/0154
TM 2010/0243
TM 2010/0332
TM 2010/0368
TM 2010/0369
TM 2010/0370
TM 2010/0371
TM 2010/0372
TM 2010/0373
TM 2010/0374
TM 2010/0375
TM 2010/0376
TM 2010/0377
TM 2010/0414
TM 2010/0430
TM 2010/0592
TM 2010/0593
TM 2010/0594
TM 2010/0595
TM 2010/0596
TM 2010/0597
TM 2010/0598
TM 2010/0615
TM 2010/0643
TM 2010/0645
TM 2010/0648
TM 2010/0665
TM 2010/0674
TM 2010/0675
TM 2010/0676
TM 2010/0701
TM 2010/0702
TM 2010/0705
TM 2010/0707

кл. 2

TM 2009/0790
TM 2009/0933

кл. 3

TM 2007/0824
TM 2008/1294
TM 2008/1721
TM 2009/0790
TM 2009/0933
TM 2010/0101
TM 2010/0516
TM 2010/0517
TM 2010/0701
TM 2010/0702
TM 2010/0704
TM 2010/0713
TM 2010/0793
TM 2010/0796
TM 2010/0797
TM 2010/0798
TM 2010/0799
TM 2010/0800
TM 2010/0827
TM 2010/0831
TM 2010/0838
TM 2010/0840
TM 2010/0849
TM 2010/0856
TM 2010/0881
TM 2010/0885
TM 2010/0901
TM 2010/0905
TM 2010/0936
TM 2010/0937
TM 2010/0946
TM 2010/0947

Trgovski marki

Pregledi

210 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(510)

(210)

TM 2010/0713
TM 2010/0714
TM 2010/0726
TM 2010/0752
TM 2010/0753
TM 2010/0756
TM 2010/0762
TM 2010/0763
TM 2010/0765
TM 2010/0776
TM 2010/0778
TM 2010/0779
TM 2010/0780
TM 2010/0784
TM 2010/0785
TM 2010/0793
TM 2010/0794
TM 2010/0795
TM 2010/0831
TM 2010/0854
TM 2010/0878
TM 2010/0882
TM 2010/0885
TM 2010/0887
TM 2010/0888
TM 2010/0889
TM 2010/0890
TM 2010/0891
TM 2010/0892
TM 2010/0893
TM 2010/0894
TM 2010/0895
TM 2010/0896
TM 2010/0897
TM 2010/0898
TM 2010/0908
TM 2010/0909
TM 2010/0936
TM 2010/0937
TM 2010/0938
TM 2010/0939
TM 2010/0940
TM 2010/0943
TM 2010/0944
TM 2010/0956
TM 2010/0975
TM 2010/0988
TM 2010/0994
TM 2010/0995
TM 2010/0997
TM 2010/0998
TM 2010/0999
TM 2010/1006
TM 2010/1012
TM 2010/1013
TM 2010/1014
TM 2010/1031
Pregledi

(510)

(210)

TM 2010/1032
TM 2010/1040
кл. 6

TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2009/0933
TM 2010/0205

кл. 7

TM 2008/0357
TM 2009/0933
TM 2010/0725
TM 2010/0742
TM 2010/0954

кл. 8

TM 2009/0834
TM 2009/0933
TM 2010/0981
TM 2010/0982

кл. 9

TM 2008/0157
TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/0357
TM 2008/0509
TM 2008/0510
TM 2008/0511
TM 2008/1031
TM 2008/1051
TM 2008/1052
TM 2008/1079
TM 2009/0770
TM 2009/0933
TM 2010/0256
TM 2010/0385
TM 2010/0606
TM 2010/0607
TM 2010/0691
TM 2010/0701
TM 2010/0703
TM 2010/0705
TM 2010/0712
TM 2010/0742
TM 2010/0767
TM 2010/0769
TM 2010/0813
TM 2010/0816
TM 2010/0817
TM 2010/0935
TM 2010/0946
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2010/0947
TM 2010/0951
TM 2010/0964
TM 2010/0989
TM 2010/1024
TM 2010/1025
TM 2010/1026
TM 2010/1029
TM 2010/1030
кл. 10

кл. 11

кл. 12

Trgovski marki

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(510)

(210)

TM 2010/0963
TM 2010/0976
TM 2010/1030
кл. 13

TM 2010/0729

кл. 14

TM 2010/0609
TM 2010/0659
TM 2010/0766
TM 2010/0946
TM 2010/0947

кл. 16

TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/0357
TM 2008/1294
TM 2009/0933
TM 2009/1208
TM 2010/0451
TM 2010/0510
TM 2010/0601
TM 2010/0683
TM 2010/0701
TM 2010/0703
TM 2010/0705
TM 2010/0810
TM 2010/0879
TM 2010/0899
TM 2010/0920
TM 2010/0922
TM 2010/0924
TM 2010/0942
TM 2010/0954

TM 2007/0824
TM 2008/0157
TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/0357
TM 2008/0509
TM 2008/0510
TM 2008/0511
TM 2008/1023
TM 2008/1310
TM 2009/0391
TM 2010/0384
TM 2010/0391
TM 2010/0397
TM 2010/0421
TM 2010/0425
TM 2010/0694
TM 2010/0695
TM 2010/0755
TM 2010/0771
TM 2010/0772
TM 2010/0791
TM 2010/0793
TM 2010/0813
TM 2010/0841
TM 2010/0842
TM 2010/0848
TM 2010/1030

кл. 17

TM 2009/0676
TM 2009/0933
TM 2010/0509
TM 2010/0633
TM 2010/0710
TM 2010/0728
TM 2010/0742
TM 2010/0768
TM 2010/0786
TM 2010/0864

TM 2009/1208
TM 2010/0451
TM 2010/0510
TM 2010/0601
TM 2010/0683
TM 2010/0810
TM 2010/0858
TM 2010/0920
TM 2010/0922
TM 2010/0924

кл. 18

TM 2008/0331

TM 2007/0824
TM 2008/0574
TM 2010/0332
TM 2010/0615
TM 2010/0793
TM 2010/0936
TM 2010/0937
TM 2010/1012
TM 2010/1013
TM 2010/1014

211

Pregledi

212 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(510)

(210)

TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2010/0609
TM 2010/0927
TM 2010/0928
TM 2010/0930
TM 2010/0931
TM 2010/0946
TM 2010/1027

Pregledi

кл. 19

TM 2010/0205
TM 2010/0858

кл. 20

TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2009/0400
TM 2009/0441
TM 2009/0442
TM 2009/0443
TM 2009/0933
TM 2010/0633

кл. 21

TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2009/0834
TM 2009/0933
TM 2009/1208
TM 2010/0414
TM 2010/0451
TM 2010/0510
TM 2010/0601
TM 2010/0683
TM 2010/0702
TM 2010/0704
TM 2010/0705
TM 2010/0810
TM 2010/0831
TM 2010/0920
TM 2010/0922
TM 2010/0924

кл. 22

TM 2010/1040

кл. 24

TM 2010/0414
TM 2010/0610
TM 2010/0705

(510)

(210)

TM 2010/0771
TM 2010/0772
TM 2010/0941
TM 2010/1027
кл. 25

TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/1721
TM 2009/0897
TM 2010/0192
TM 2010/0193
TM 2010/0194
TM 2010/0195
TM 2010/0196
TM 2010/0609
TM 2010/0610
TM 2010/0629
TM 2010/0659
TM 2010/0689
TM 2010/0771
TM 2010/0772
TM 2010/0899
TM 2010/0928
TM 2010/0930
TM 2010/0931
TM 2010/0941
TM 2010/0946
TM 2010/1027

кл. 26

TM 2008/1023
TM 2010/0609
TM 2010/0946
TM 2010/0947

кл. 28

TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2010/0414

кл. 29

TM 2008/0678
TM 2008/1074
TM 2009/0462
TM 2009/0536
TM 2009/0539
TM 2009/0693
TM 2009/1028
TM 2009/1029
TM 2010/0243
TM 2010/0414
TM 2010/0671
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2010/0697
TM 2010/0707
TM 2010/0716
TM 2010/0717
TM 2010/0718
TM 2010/0719
TM 2010/0720
TM 2010/0721
TM 2010/0731
TM 2010/0801
TM 2010/0846
TM 2010/0847
TM 2010/0859
TM 2010/0863
TM 2010/0886
кл. 30

Trgovski marki

TM 2009/0462
TM 2009/0536
TM 2009/0613
TM 2009/0614
TM 2009/0693
TM 2009/1028
TM 2009/1029
TM 2010/0192
TM 2010/0193
TM 2010/0194
TM 2010/0195
TM 2010/0196
TM 2010/0243
TM 2010/0244
TM 2010/0294
TM 2010/0296
TM 2010/0414
TM 2010/0415
TM 2010/0687
TM 2010/0697
TM 2010/0707
TM 2010/0716
TM 2010/0717
TM 2010/0718
TM 2010/0719
TM 2010/0720
TM 2010/0721
TM 2010/0727
TM 2010/0730
TM 2010/0731
TM 2010/0773
TM 2010/0774
TM 2010/0775
TM 2010/0787
TM 2010/0802
TM 2010/0859
TM 2010/0863
TM 2010/0880
TM 2010/0942
TM 2010/0968
TM 2010/0985

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(510)

213

(210)

TM 2010/1018
TM 2010/1019
TM 2010/1020
кл. 31

TM 2010/0414
TM 2010/0415
TM 2010/0716
TM 2010/0717
TM 2010/0731

кл. 32

TM 2008/0678
TM 2009/1028
TM 2009/1029
TM 2009/1236
TM 2010/0192
TM 2010/0193
TM 2010/0194
TM 2010/0195
TM 2010/0196
TM 2010/0243
TM 2010/0660
TM 2010/0661
TM 2010/0697
TM 2010/0716
TM 2010/0717
TM 2010/0730
TM 2010/0731
TM 2010/0737
TM 2010/0740
TM 2010/0781
TM 2010/0822
TM 2010/0823
TM 2010/0824
TM 2010/0825
TM 2010/0826
TM 2010/0866
TM 2010/0867
TM 2010/0880

кл. 33

TM 2002/0057
TM 2008/1075
TM 2009/1028
TM 2009/1029
TM 2010/0187
TM 2010/0188
TM 2010/0189
TM 2010/0190
TM 2010/0191
TM 2010/0192
TM 2010/0193
TM 2010/0194
TM 2010/0195
TM 2010/0196
TM 2010/0660
TM 2010/0661
TM 2010/0732
TM 2010/0733
Pregledi

214 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

(510)

(210)

TM 2010/0819
TM 2010/0820
TM 2010/0866
TM 2010/0868
TM 2010/0869
TM 2010/0870
TM 2010/0871
TM 2010/0872
TM 2010/0873
TM 2010/0902
TM 2010/0903
TM 2010/0904

Pregledi

кл. 34

TM 2009/0707
TM 2009/1028
TM 2009/1029
TM 2010/0458
TM 2010/0459
TM 2010/0460
TM 2010/0485
TM 2010/0486
TM 2010/0487
TM 2010/0608
TM 2010/0655
TM 2010/0830
TM 2010/0877
TM 2010/0906
TM 2010/0907
TM 2010/1003

кл. 35

TM 2008/0157
TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/0357
TM 2008/0509
TM 2008/0510
TM 2008/0511
TM 2008/1023
TM 2008/1074
TM 2008/1075
TM 2008/1310
TM 2008/1721
TM 2008/1952
TM 2009/0391
TM 2009/0400
TM 2009/0438
TM 2009/0441
TM 2009/0442
TM 2009/0443
TM 2009/0613
TM 2009/0614
TM 2009/0637
TM 2009/0638

(510)

(210)

TM 2009/0690
TM 2009/0933
TM 2009/1104
TM 2009/1208
TM 2009/1236
TM 2010/0101
TM 2010/0163
TM 2010/0179
TM 2010/0192
TM 2010/0193
TM 2010/0194
TM 2010/0195
TM 2010/0196
TM 2010/0332
TM 2010/0384
TM 2010/0385
TM 2010/0386
TM 2010/0387
TM 2010/0389
TM 2010/0390
TM 2010/0391
TM 2010/0397
TM 2010/0421
TM 2010/0425
TM 2010/0449
TM 2010/0451
TM 2010/0458
TM 2010/0459
TM 2010/0460
TM 2010/0485
TM 2010/0486
TM 2010/0487
TM 2010/0510
TM 2010/0601
TM 2010/0605
TM 2010/0606
TM 2010/0607
TM 2010/0608
TM 2010/0610
TM 2010/0629
TM 2010/0633
TM 2010/0639
TM 2010/0642
TM 2010/0655
TM 2010/0658
TM 2010/0659
TM 2010/0679
TM 2010/0682
TM 2010/0683
TM 2010/0684
TM 2010/0685
TM 2010/0691
TM 2010/0692
TM 2010/0694
TM 2010/0695
TM 2010/0700
TM 2010/0706
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2010/0708
TM 2010/0712
TM 2010/0730
TM 2010/0755
TM 2010/0766
TM 2010/0775
TM 2010/0789
TM 2010/0790
TM 2010/0805
TM 2010/0806
TM 2010/0807
TM 2010/0808
TM 2010/0809
TM 2010/0810
TM 2010/0814
TM 2010/0815
TM 2010/0816
TM 2010/0817
TM 2010/0821
TM 2010/0841
TM 2010/0842
TM 2010/0850
TM 2010/0858
TM 2010/0859
TM 2010/0863
TM 2010/0879
TM 2010/0902
TM 2010/0903
TM 2010/0904
TM 2010/0911
TM 2010/0916
TM 2010/0918
TM 2010/0920
TM 2010/0921
TM 2010/0922
TM 2010/0924
TM 2010/0925
TM 2010/0926
TM 2010/0927
TM 2010/0928
TM 2010/0930
TM 2010/0931
TM 2010/0935
TM 2010/0946
TM 2010/0953
TM 2010/0954
TM 2010/0955
TM 2010/0965
TM 2010/1023
TM 2010/1026
TM 2010/1039
кл. 36

Trgovski marki

TM 2008/0157
TM 2008/0509
TM 2008/0510
TM 2008/0511
TM 2008/1031
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(510)
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(210)

TM 2009/0426
TM 2009/0427
TM 2009/0438
TM 2009/0637
TM 2009/0638
TM 2010/0192
TM 2010/0193
TM 2010/0194
TM 2010/0195
TM 2010/0196
TM 2010/0639
TM 2010/0680
TM 2010/0803
TM 2010/0804
TM 2010/0914
TM 2010/0915
кл. 37

TM 2008/0157
TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/0357
TM 2009/0441
TM 2009/0442
TM 2009/0443
TM 2009/0834
TM 2009/1208
TM 2009/1236
TM 2010/0256
TM 2010/0451
TM 2010/0510
TM 2010/0601
TM 2010/0606
TM 2010/0607
TM 2010/0683
TM 2010/0810
TM 2010/0821
TM 2010/0851
TM 2010/0858
TM 2010/0920
TM 2010/0922
TM 2010/0924
TM 2010/0935

кл. 38

TM 2008/0157
TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/1031
TM 2008/1051
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2008/1052
TM 2008/1952
TM 2009/0770
TM 2010/0248
TM 2010/0249
TM 2010/0385
TM 2010/0386
TM 2010/0387
TM 2010/0389
TM 2010/0390
TM 2010/0691
TM 2010/0755
TM 2010/0769
TM 2010/0789
TM 2010/0814
TM 2010/0815
TM 2010/0816
TM 2010/0817
TM 2010/0828
TM 2010/0843
TM 2010/0844
TM 2010/0845
TM 2010/0916
TM 2010/0951
TM 2010/0972
TM 2010/1016
TM 2010/1028

Pregledi

кл. 39

TM 2007/0824
TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/1952
TM 2009/0462
TM 2009/0637
TM 2009/0638
TM 2009/0693
TM 2009/1028
TM 2009/1029
TM 2010/0414
TM 2010/0628
TM 2010/0664
TM 2010/0667
TM 2010/0764
TM 2010/0793
TM 2010/0821
TM 2010/0936
TM 2010/0937
TM 2010/1004
TM 2010/1017

кл. 40

TM 2008/1023
TM 2009/0391
TM 2010/0384

(510)

(210)

TM 2010/0391
TM 2010/0414
TM 2010/0828
кл. 41

TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/0509
TM 2008/0510
TM 2008/0511
TM 2008/1074
TM 2008/1075
TM 2008/1310
TM 2009/1104
TM 2009/1236
TM 2010/0397
TM 2010/0421
TM 2010/0425
TM 2010/0449
TM 2010/0605
TM 2010/0623
TM 2010/0626
TM 2010/0627
TM 2010/0659
TM 2010/0667
TM 2010/0682
TM 2010/0684
TM 2010/0685
TM 2010/0692
TM 2010/0694
TM 2010/0695
TM 2010/0706
TM 2010/0743
TM 2010/0744
TM 2010/0755
TM 2010/0769
TM 2010/0790
TM 2010/0805
TM 2010/0806
TM 2010/0807
TM 2010/0808
TM 2010/0809
TM 2010/0814
TM 2010/0815
TM 2010/0816
TM 2010/0817
TM 2010/0828
TM 2010/0841
TM 2010/0842
TM 2010/0850
TM 2010/0918
TM 2010/0921
TM 2010/0925
TM 2010/0926
Trgovski marki

Glasnik,

(510)
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(210)

(510)

TM 2010/1016
TM 2010/1023
кл. 42

кл. 43

Trgovski marki

TM 2008/0157
TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/0509
TM 2008/0510
TM 2008/0511
TM 2008/1051
TM 2008/1052
TM 2009/1104
TM 2009/1236
TM 2010/0050
TM 2010/0051
TM 2010/0192
TM 2010/0193
TM 2010/0194
TM 2010/0195
TM 2010/0196
TM 2010/0386
TM 2010/0387
TM 2010/0389
TM 2010/0390
TM 2010/0553
TM 2010/0642
TM 2010/0658
TM 2010/0678
TM 2010/0691
TM 2010/0712
TM 2010/0755
TM 2010/0771
TM 2010/0772
TM 2010/0789
TM 2010/0855
TM 2010/0899
TM 2010/0916
TM 2010/0951
TM 2010/0972
TM 2010/0989
TM 2010/1016
TM 2010/1025
TM 2010/1026
TM 2010/1030
TM 2008/1074
TM 2008/1075
TM 2009/1236
TM 2010/0438
TM 2010/0623
TM 2010/0654
TM 2010/0691
TM 2010/0716
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(210)

TM 2010/0717
TM 2010/0718
TM 2010/0719
TM 2010/0720
TM 2010/0721
TM 2010/0731
TM 2010/0775
TM 2010/0790
TM 2010/0850
TM 2010/0977
TM 2010/0978
TM 2010/1008
TM 2010/1009
кл. 44

TM 2008/1268
TM 2009/1236
TM 2010/0101
TM 2010/0406
TM 2010/0407
TM 2010/0436
TM 2010/0615
TM 2010/0658
TM 2010/0729
TM 2010/0835
TM 2010/0836
TM 2010/0901
TM 2010/0936
TM 2010/0937

кл. 45

TM 2008/0157
TM 2008/0331
TM 2008/0332
TM 2008/0333
TM 2008/0334
TM 2008/0335
TM 2008/0336
TM 2008/0509
TM 2008/0510
TM 2008/0511
TM 2008/1268
TM 2010/0421
TM 2010/0425
TM 2010/0623
TM 2010/0684
TM 2010/0685
TM 2010/0850
TM 2010/0953
TM 2010/1023
TM 2010/1035
TM 2010/1036

		

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731) A.Д. За приредување на игри на среќа
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
(210)
MK/T/ 2009/426
           
MK/T/ 2009/427
ACORDA THERAPEUTICS, INC. Corporation
Delaware
MK/T/ 2010/794
MK/T/ 2010/795
AGRIUM INC.

MK/T/ 2010/698
MK/T/ 2010/699

ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
MK/T/ 2010/946
MK/T/ 2010/947
Anhui Jianghuai Automobile Group Co., 		
Ltd.
MK/T/ 2010/710
Apple Inc.
Arcor S.A.I.C.
AstraZeneca UK Limited

BASF SE

MK/T/ 2010/911
MK/T/ 2010/968
MK/T/ 2010/592
MK/T/ 2010/593
MK/T/ 2010/594
MK/T/ 2010/595
MK/T/ 2010/596
MK/T/ 2010/597
MK/T/ 2010/598
MK/T/ 2010/878
MK/T/ 2010/1040

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
MK/T/ 2010/756
MK/T/ 2010/776
MK/T/ 2010/882

Bristol-Myers Squibb Company,  a Delaware
corporation
MK/T/ 2010/726
Burger King Corporation

MK/T/ 2010/716
MK/T/ 2010/717
MK/T/ 2010/718
MK/T/ 2010/719
MK/T/ 2010/720
MK/T/ 2010/721
MK/T/ 2010/731

Church & Dwight Co., Inc, a Delaware USA
corporation
MK/T/ 2010/516
MK/T/ 2010/517
Continental Teves AG & Co. oHG
MK/T/ 2010/742
CORPORATION HABANOS, S.A.
MK/T/ 2010/1003
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
MK/T/ 2010/778
MK/T/ 2010/779
MK/T/ 2010/780
Deutsche Telekom AG

MK/T/ 2008/157

Dunhill Tobacco of London Limited
MK/T/ 2009/707
ED Enterprises AG

MK/T/ 2010/1030

Eisai R&D Management Co., Ltd (a Japanese
corporation)
MK/T/ 2010/943
Eisai R&D Management Co., Ltd (a Japanese
corporation)
MK/T/ 2010/944

Best Western International, Inc.
MK/T/ 2010/1008
MK/T/ 2010/1009

FIL Limited

BONOMELLI S.R.L.

FremantleMedia Limited and 19 TV 		
Limited
MK/T/ 2010/769

Pregledi

MK/T/ 2010/697

MK/T/ 2010/914
MK/T/ 2010/915

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

Galenika A.D. Drum, Beograrad
MK/T/ 2010/994

JIL B.V.

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware
MK/T/ 2010/768

Land Rover  and Land Rover
MK/T/ 2010/786

Genzyme Corporation (a Massachusetts 		
Corporation)
MK/T/ 2010/997
MK/T/ 2010/998
MK/T/ 2010/999

LG Corp.

MARBO PRODUCT d.o.o.

MK/T/ 2010/951

MK/T/ 2010/50
MK/T/ 2010/51
MK/T/ 2010/846
MK/T/ 2010/847

Giga-Byte Technology Co., Ltd.
MK/T/ 2010/935

MARS INCORPORATED

GLAXO GROUP LIMITED

MK/T/ 2009/946

Martin Wirth, Director Brutsch/Ruegger 		
Werkzeuge AG
MK/T/ 2009/933

MK/T/ 2010/848

McDonalds Corporation

Global Conquistadors S.A.
GOJO Industries,Inc.

MK/T/ 2010/831

Grant Thornton International Limited
MK/T/ 2008/509
MK/T/ 2008/510
MK/T/ 2008/511
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 		
ZHUHAI
MK/T/ 2008/357
MK/T/ 2010/885
Haifa Chemicals Ltd.
		

MK/T/ 2010/722
MK/T/ 2010/723
MK/T/ 2010/724

HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
MK/T/ 2010/643
MK/T/ 2010/645
MK/T/ 2010/648
Hugo Boss Trademark Management GmbH &
Co. KG
MK/T/ 2010/905
Hyndai Motor Company

Japan Tobacco Inc.

Trgovski marki

MK/T/ 2010/963
MK/T/ 2010/1028
MK/T/ 2010/1029
MK/T/ 2010/906
MK/T/ 2010/907

MEDOCHEMIE Ltd.

219

MK/T/ 2010/687

MK/T/ 2010/294
MK/T/ 2010/296
MK/T/ 2010/665
MK/T/ 2010/765

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey
corporation,
MK/T/ 2010/1006
MERITOR MEDIA d.o.o. za komunikacijski
menadzment,
MK/T/ 2010/605
MONTENEGRO S.r.l.
NBA Properties Inc.

Niche Generics Limited

MK/T/ 2010/866
MK/T/ 2010/743
MK/T/ 2010/744
MK/T/ 2010/938
MK/T/ 2010/939

Nine West Development Corporation
MK/T/ 2010/849
MK/T/ 2010/927
MK/T/ 2010/928
MK/T/ 2010/930
MK/T/ 2010/931
NOVARTIS AG

MK/T/ 2010/767
MK/T/ 2010/964
MK/T/ 2010/988
Pregledi

220 Glasnik, 17/6, str. 98-226, dekemvri 2010 Skopje

Pfizer A.G.

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

MK/T/ 2010/10
MK/T/ 2010/887
MK/T/ 2010/888
MK/T/ 2010/889
MK/T/ 2010/890
MK/T/ 2010/891
MK/T/ 2010/892
MK/T/ 2010/893
MK/T/ 2010/894
MK/T/ 2010/895
MK/T/ 2010/896
MK/T/ 2010/897
MK/T/ 2010/898
MK/T/ 2010/908
MK/T/ 2010/909
MK/T/ 2010/854
MK/T/ 2010/995

Rexall Sundown, Inc., a Florida 		
corporation
MK/T/ 2010/940
Russian Standard Intellectual Property 		
Holding AG and Closed joint-stock company
with 100 per cent foreign i		nvestments Roust
Incorporated,
MK/T/ 2010/187
MK/T/ 2010/188
MK/T/ 2010/189
MK/T/ 2010/190
MK/T/ 2010/191
MK/T/ 2010/192
MK/T/ 2010/193
MK/T/ 2010/194
MK/T/ 2010/195
MK/T/ 2010/196
S.C. Johnson & Son, Inc.

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
MK/T/ 2009/536
PPG Industries Ohio, Inc.

MK/T/ 2010/813

Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju
deterdzenata BEOHEMIJA-INHEM d.o.o.
MK/T/ 2009/790
PwC Business Trust а Delaware business
trust
MK/T/ 2010/1035
		
MK/T/ 2010/1036
RA FARM Pharmaceuticals

Ramada International, Inc.

MK/T/ 2010/1012
MK/T/ 2010/1013
MK/T/ 2010/1014
MK/T/ 2010/977
MK/T/ 2010/978

Reckitt Benckiser (Switcerland) AG
MK/T/ 2008/1294
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
MK/T/ 2010/830
MK/T/ 2010/877
Research In Motion Limited
MK/T/ 2008/331
MK/T/ 2008/332
MK/T/ 2008/333
MK/T/ 2008/334
MK/T/ 2008/335
MK/T/ 2008/336
Pregledi

MK/T/ 2010/701
MK/T/ 2010/702
MK/T/ 2010/703
MK/T/ 2010/704
MK/T/ 2010/705
MK/T/ 2010/713
MK/T/ 2010/714
MK/T/ 2010/1031
MK/T/ 2010/1032

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM
SHIRKETI
MK/T/ 2010/674
MK/T/ 2010/675
MK/T/ 2010/676
SC CROCO SRL, a Romanian Company
MK/T/ 2009/613
MK/T/ 2009/614
SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU 		
SPECIALITES SEPTODONT
MK/T/ 2010/154
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
MK/T/ 2010/864
SISTEC HOLDING AD

MK/T/ 2008/1031

Societe des Produits Nestle S.A.
MK/T/ 2010/942
Solgar Holdings, Inc.

Sundek, LLC

MK/T/ 2010/784
MK/T/ 2010/785
MK/T/ 2010/689
Trgovski marki

Glasnik,

Supermax International PVT Ltd
MK/T/ 2010/981
MK/T/ 2010/982
TDR d.o.o.

MK/T/ 2010/458
MK/T/ 2010/459
MK/T/ 2010/460
MK/T/ 2010/485
MK/T/ 2010/486
MK/T/ 2010/487
MK/T/ 2010/608
MK/T/ 2010/655

TELEKOM SLOVENIJE d.d.
MK/T/ 2010/385
MK/T/ 2010/386
MK/T/ 2010/387
MK/T/ 2010/389
MK/T/ 2010/390
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 		
LIMITED Science Based industries 		
Campus
MK/T/ 2008/574
The Dow Chemical Company
MK/T/ 2010/913
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
MK/T/ 2009/676
MK/T/ 2010/728
MK/T/ 2010/976
Transatlantic Holdings, Inc.
MK/T/ 2010/804
Tropicana Products, Inc.

MK/T/ 2010/740
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Warner Chilcott Company, LLC
MK/T/ 2010/430
Wm. Wrigley Jr. Company
Yara International ASA
YILDIZ HOLDING A.S.

MK/T/ 2010/985
MK/T/ 2010/729
MK/T/ 2010/774

YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI
MK/T/ 2010/773
ZVL SLOVAKIA. a.s.

MK/T/ 2010/725

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и
бонбони
MK/T/ 2010/802
Авицена Д.О.О.Е.Л.

MK/T/ 2010/615

Агенција за иселеништво на Република
Македонија
MK/T/ 2010/397
Агенција за пошти Скопје

MK/T/ 2008/1952

Агенција за привремено вработување 		
ТРЕНКВАЛДЕР ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ
СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/700
Адвокат Александар Михајлоски и Адвокат
Марта Поповска
MK/T/ 2010/953

Underwriters Laboratories, Inc.
MK/T/ 2008/1079

АЕРОЛОГИЦ Д.О.О. УВ/ИЗ СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/766

Unilever N.V.

Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохони 		
пијалоци ГРОЗД
MK/T/ 2010/867

UNIMED Pharma, s.r.o.,
VINDIJA d.d.
VOCAR d.o.o
WALMARK, a.s.
Trgovski marki

MK/T/ 2010/727
MK/T/ 2010/838
MK/T/ 2010/975
MK/T/ 2008/678
MK/T/ 2010/671
MK/T/ 2010/707

Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
MK/T/ 2010/660
MK/T/ 2010/661
АМСМ УСЛУГИ Менувачница ДОО 		
Скопје
MK/T/ 2010/680
Pregledi
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Ангел Џамбазовски

MK/T/ 2010/101

АР-ДИ ДСВПУ ДОО увоз извоз СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/667
Аџија Рејхан

Бис-Комерц дооел

MK/T/ 2010/384
MK/T/ 2010/391
MK/T/ 2010/438

ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/965
ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/256
Винарија Грков ДООЕЛ

MK/T/ 2008/1074
MK/T/ 2008/1075

Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
MK/T/ 2010/732
MK/T/ 2010/733
Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1310
ДИОПТРА ДООЕЛ Струмица
MK/T/ 2008/1268
ДОО НЕЛИНА КАФЕ, експорт-импорт 		
Тетово
MK/T/ 2010/244
ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на
електрични производи Скопје
MK/T/ 2010/851
ДПТТГУ „МЏ РОБИН ДОО”
MK/T/ 2010/886
Дпту БАЗАРО Доо Скопје
Драган Величковски

MK/T/ 2009/834
MK/T/ 2010/1026

Друштво за архитектонски дејности и 		
инженерство, техничко испитување и 		
анализи АРХИТЕКТРИ ДОО Скопје
MK/T/ 2009/690
Друштво за веб интернет дизајн, маркетинг,
трговија и услуги РВА ГРОУП ДОО 		
Скопје
MK/T/ 2010/755
Pregledi

Друштво за внатрешен и надворешен 		
промет ТЕХНИКА-ТРЕЈД 		 ДОО Скопје
		MK/T/ 2010/205
Друштво за вработување на инвалидни
лица, производство, трговија и услуги 		
ПАЛМА-ЕКО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2009/391
Друштво за вработувањена инвалидни
лица за производство и промет со 		
прехрамбени производи, производство
и трговија СНУПИ-2003 извоз-увоз ДООЕЛ
ВЕЛЕС
MK/T/ 2010/775
Друштво за градежништво, производство
и трговија ФИ - БАУ Ибраим и други ДОО,
експорт-импорт
MK/T/ 2010/821
Друштво за дигитални медиуми Многоо
Медиа ДОО Скопје
MK/T/ 2010/684
MK/T/ 2010/685
MK/T/ 2010/1023
Друштво за домашна и меѓународна 		
шпедиција, трговија и услуги СЕТРА ДООЕЛ
СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/691
Друштво за компјутерски инженеринг 		
АСПЕКТ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/642
Друштво за компјутерско програмирање
и консултански услуги ИТГМА ДОО 		
Скопје
MK/T/ 2010/789
Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/916
Друштво за консалтинг услуги ИТЦ 		
КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
MK/T/ 2009/1104
Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/850
Друштво за поризводство, трговија и 		
услуги ЏУЛИЈА БЕЛЛА ДООЕЛ 		
Скопје
MK/T/ 2010/941
Trgovski marki

Glasnik,

Друштво за посредување и советување
АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/679
Друштво за производство и услуги Лозар
Пелистерка АД Скопје
MK/T/ 2010/781
Друштво за производство трговија и услуги
АКОС-КОМ Аце ДООЕл увоз-извоз
MK/T/ 2009/539
Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија и услуги АГРОПИН
увоз-извоз ДОО Скопје
MK/T/ 2010/868
MK/T/ 2010/869
MK/T/ 2010/870
MK/T/ 2010/871
MK/T/ 2010/872
MK/T/ 2010/873
Друштво за производство, промет и 		
услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увозизвоз Скопје
MK/T/ 2010/1018
MK/T/ 2010/1019
MK/T/ 2010/1020
Друштво за производство, промет на 		
големо и мало и услуги 		„Хатра” Конески
Увоз-Извоз Прилеп -Благоја Дооел
MK/T/ 2010/610
Друштво за производство, трговија и 		
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт
Скопје
MK/T/ 2010/827
MK/T/ 2010/840
MK/T/ 2010/856
Друштво за производство, трговија 		
и услуги ЕКС ШОП ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/1027
Друштво за производство, трговија и 		
услуги ИНТЕР-ЕКО ЛЕНА Симоноввска 		
ДООЕЛ експорт-импорт
		
MK/T/ 2010/791
Друштво за производство, трговија и 		
услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз
Куманово
MK/T/ 2010/730
Друштво за производство, трговија и 		
услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/819
MK/T/ 2010/820
Trgovski marki
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Друштво за производство, трговија и 		
услуги Плаза Тетово ДОО Тетово
MK/T/ 2009/637
MK/T/ 2009/638
Друштво за производство, трговија и услуги
СДИ ЕНТЕРИЕРИ увоз-извоз
MK/T/ 2009/441
MK/T/ 2009/442
MK/T/ 2009/443
Друштво за производство, трговија и 		
услуги СЕКТРОН ДОО Скопје
MK/T/ 2010/1025
Друштво за производство, трговија и 		
услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО
Охрид
MK/T/ 2010/954
Друштво за производство, трговија, 		
транспорт, туризам и услуги „Фатина-ДС”
Д.О.О. увоз-извоз
MK/T/ 2009/400
Друштво за промет и услуги В.И.П. - МТ
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, В.И.П.
- МТ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/955
Друштво за промет и услуги увоз-извоз
Конев Борче и др. Андреј-компани доо
MK/T/ 2010/633
Друштво за промет и услуги ФОБАС 		
КОМПАНИ ДОО
MK/T/ 2010/796
Друштво за промет и услуги ФОБАС 		
КОМПАНИ ДОО
MK/T/ 2010/797
MK/T/ 2010/798
MK/T/ 2010/799
MK/T/ 2010/800
MK/T/ 2010/881
Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2009/462
MK/T/ 2009/693
Друштво за советување и едукација на
когнитивна и бихејвиор психотерапија
ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/835
MK/T/ 2010/836
Pregledi
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Друштво за телекомуникациски услуги 		
ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО Скопје
MK/T/ 2010/972
Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК
ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1051
MK/T/ 2008/1052

Друштво за туристичко посредување, 		
превоз, изнајмување на автомобили и 		
услуги ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
MK/T/ 2010/790
Друштво за угостителски услуги ТИМ КАФЕ
ДОО Скопје
MK/T/ 2010/623

Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД
ДОО Скопје
MK/T/ 2010/658

Друштво за услуги ДИГИТАЛ ДРЕАМС ТЕАМ
ДОО Скопје
MK/T/ 2010/855

Друштво за трговија и услуги СЛИМ ЛАЈН
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/414
MK/T/ 2010/415

Друштво за услуги за инспекција и 		
испитување на возила АМСМ УСЛУГИ 		
ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/678

Друштво за трговија и услуги СТИЛИСИМО
ГРУП ДОО Скопје
MK/T/ 2010/659

Друштво за фармацевтско хемиски 		
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 		
Скопје
MK/T/ 2010/752

Друштво за трговија производство и услуги
АСТРА-М Митко Ицевски ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2010/332
Друштво за трговија, производство и 		
услуги ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
1000 СКОПЈЕ
MK/T/ 2009/1028
MK/T/ 2009/1029
Друштво за трговија, производство и услуги
Феникс Фарма ДОО Скопје
MK/T/ 2010/936
MK/T/ 2010/937
Друштво за трговија, промет и услуги БИ
ПИНК ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1023
Друштво за трговија, транспорт и услуги
Пулстарс ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
MK/T/ 2010/764

Друштво за фармацевтско хемиски 		
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 		
Скопје
MK/T/ 2010/753
Друштво за фармацевтско хемиски 		
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 		
Скопје
MK/T/ 2010/956
ДТПУ ИНЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/1017
ДТПУ ШУТЕВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
Куманово
MK/T/ 2010/901
ДТУ „СПАИВА КОМПЈУТЕРИ” ДОО експортимпорт
MK/T/ 2010/989
Енмон Дооел Велес

MK/T/ 2010/163

Друштво за туризам, промет и застапување
НО ЛИМИТ ТРАВЕЛ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/1004

ЕНМОН дооел Велес

Друштво за туризам, трговија и 		
угостителство СКАЛА ТРАВЕЛ ДООЕЛ 		
Струмица
MK/T/ 2010/664

Здружение на граѓани за одржлив развој и
заштита на животна средина ГОУ ГРИН 		
Скопје
MK/T/ 2010/899

Pregledi

MK/T/ 2010/179
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Здужение на граѓани „Ден на дрвото - 		
засади ја својата иднина!”
MK/T/ 2010/553

МЕТРО-ПРЕМИЕР ДООЕЛ увоз-извоз 		
Штип
MK/T/ 2010/629

Импулс доо Скопје

МФЦ дооел

MK/T/ 2010/1039

КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/841
MK/T/ 2010/842
КИЦСМ „СПОНА”

Кловн Лили ДОО - Скопје

КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДОО
Константин Атанасовски

MK/T/ 2010/694
MK/T/ 2010/695
MK/T/ 2010/626
MK/T/ 2010/627
MK/T/ 2009/438
MK/T/ 2002/57

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
MK/T/ 2009/770
ЛИКОМ Д.О.О. Ресен

MK/T/ 2010/801

Македонски Телеком А.Д.-Скопје
MK/T/ 2010/248
MK/T/ 2010/249
MK/T/ 2010/843
MK/T/ 2010/844
MK/T/ 2010/845
Македонски центар за европско 		
образование
MK/T/ 2010/421
MK/T/ 2010/425
Макпрогрес ДОО

MK/T/ 2010/859
MK/T/ 2010/863
MK/T/ 2010/880

МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/708
Месер Вардар Техногас

MK/T/ 2009/1236

МЕТРО ДОО увоз-извоз Штип
MK/T/ 2010/628
Trgovski marki

Оптимус Технологи Груп
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MK/T/ 2010/654
MK/T/ 2010/712

Приватна здравствена установа-		
специјалистичка ординација по гинекологија
и акушерство ИНА-Скопје
MK/T/ 2010/406
MK/T/ 2010/407
Приватна здравствена установа-		
специјалистичка ординација по 		
дерматовенерологија Д-р АНЧЕВСКИ 		
Скопје
MK/T/ 2010/436
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
MK/T/ 2010/737
MK/T/ 2010/822
MK/T/ 2010/823
MK/T/ 2010/824
MK/T/ 2010/825
MK/T/ 2010/826
Производно услужно трговско друштво
ЛЕСНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/858
Производно услужно трговско друштво
НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/897
Раксони ДООЕЛ Тетово

MK/T/ 2010/606
MK/T/ 2010/607

СЗД Електролукс - Палензовски Димче 		
Битола
MK/T/ 2010/920
MK/T/ 2009/1208
MK/T/ 2010/449
MK/T/ 2010/451
MK/T/ 2010/510
MK/T/ 2010/601
MK/T/ 2010/682
MK/T/ 2010/683
MK/T/ 2010/692
MK/T/ 2010/706
MK/T/ 2010/805
MK/T/ 2010/806
MK/T/ 2010/807
MK/T/ 2010/808
MK/T/ 2010/809
Pregledi
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MK/T/ 2010/810
MK/T/ 2010/918
MK/T/ 2010/921
MK/T/ 2010/922
MK/T/ 2010/924
MK/T/ 2010/925
MK/T/ 2010/926
СКОВИН АД СКОПЈЕ

MK/T/ 2010/902
MK/T/ 2010/903
MK/T/ 2010/904

Т.Д. Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/944
ТАХИРИ Ајхан

MK/T/ 2008/1721

ФАРМАСВИС дооел

MK/T/ 2007/824
MK/T/ 2010/793

Фармацевтска, хемиска, козметичка 		
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
MK/T/ 2010/368
MK/T/ 2010/369
MK/T/ 2010/370
MK/T/ 2010/371
MK/T/ 2010/372
MK/T/ 2010/373
MK/T/ 2010/374
MK/T/ 2010/375
MK/T/ 2010/376
MK/T/ 2010/377
MK/T/ 2010/762
MK/T/ 2010/763

Техно Марк доо Јулијана и други
MK/T/ 2010/879

Цреатион Пал ДОО

Титиева Ирина

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД 		
Скопје
MK/T/ 2010/639

MK/T/ 2010/828

Трговско друштво Агенција во приватна
сопственост за интелектуални услуги 		
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/771
MK/T/ 2010/772

MK/T/ 2010/1016

Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/803

Трговско друштво за вработување на 		
инвалидни лица за производство, трговија
и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт 		
ДООЕЛ Неготино
MK/T/ 2010/609
Трговско друштво за надворешен и 		
внатрешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
MK/T/ 2010/243
Трговско друштво за производство и 		
трговија на големо 			
и мало КА-ДИС ДОО извоз-увоз Скопје
MK/T/ 2010/509
Трговско друштво за трговија, 		
производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз
Ресен
		
MK/T/ 2010/787
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
MK/T/ 2010/814
MK/T/ 2010/815
MK/T/ 2010/816
MK/T/ 2010/817
Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111) Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/re{enie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(111) 17598

(151) 24/11/2010

(210) TM 2003/324

(220) 14/05/2003

		

(181) 14/05/2013

		

(450) 31/12/2010

(732) The Procter & Gamble Company , a company
organized and existing under the laws of the
State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TOUCHING LIVES, IMPROVING LIFE.
P&G
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - дрогериска стока и мириси, имено тоалетна
вода, лосион после бричење, мелеми после
бричење, гел за туширање и капење, лосион за
тело; колонска вода после бричење, крема за
бричење, средство против потење, дезодоранс,
сапун дезодоранс, сапун за лична употреба,
сапун за антибактериско чистење, облагородени
крпи за бришење; производи за нега на косата,
имено, шампон, кондиционери, гелови за стилска
обработка на косата, пенести препарати за стилска
обработка на косата, спреј за коса; препарати за
нијансирање и обојување   на косата; козметика,
имено, подлога, пудра, маска, црвенило, сенка за
очи, средство за исцртување на очите, црнило за
трепки, молив за очните капаци, кармин, средство
за бојосување на усните, сјај за усни и подлога
за усни; производи за нега на ноктите, имено,
средство за бојосување на ноктите, основен
премаз за нокти, препарати за нијансирање на
ноктите, препарати за сушење на ноктите, горен
премаз за нокти, препарати за зачувување на
ноктите; производи за нега на кожата, имано
лосиони и креми за навлажнување, средства за
затегнување и чистење, навлажнувачко средство
за миење на телото, средство за чистење на лицето;
препарати за нега и хигиена на устата, забите,
грлото, непцата и усната празнина, препарати за
рибање заради спречување забен камен и кариес,
препарати за чистење на забите, препарати за
нега на забите, прашоци за заби, пасти за заби,
средства за миење на устата, спрејови за уста,
гелови за уста, гелови на база на флуор, средства
за миење на устата на база на флуор, прашоци за
чистење, таблети за обојување на забниот камен;
додатоци за перење од видот на препаратите
за чистење заради подобрување на перењето;
детергент за перење, за домаќинство и за
индустриски потреби; антибактериски детергенти
и производи за чистење; пенесто средство за
чистење, миење и детергент, средство за рибање
за машини за автоматско миење садови; средство
за чистење, миење и детергент наменет за
чистење и дезинфекција на кујни, купатила, уреди
за домаќинството и болнички простории и уреди;
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хартиени крпи збогатени со раствор за чистење
наменети за употреба врз тврди површини;
систем за дезодорирање и освежување наменет
за отстранување на бои во домаќинствата, кој
се состои од препарати за крпи и штофови што
не може да се перат; смекнувач за штофови;
препарати за чистење при перење, имено
белило и средства за претходно закиснување,
навлажнети и ненавлажнети крпи за чистење
кл. 5 - крема за кожа која содржи лек, лаксативи,
кардио-мускуларни фармацевтски препарати
што се препишуваат на рецепт, аналгетски
препарати за орална апликација; диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба,
диететски додатоци; диететски пијалаци и
храна прилагодени за медицинска употреба;
фармацевтски препарати, имено немасни лекови
за надворешна апликација врз мозолчиња и црнки;
препарати против дијареа, лекови за настинка
и грип, медицински препарати за настинка,
фармацевтски препарати против болки во грлото и
устата, фармацевтски препарати за третирање на
респирагорниот тракт и синусите; фармацевтски
препарати, имено деконгестанти, аналгетици,
антихистамини, експекторанси, средства за
спречување на кашлањето и препарати против
настинка со мултисимптоматско кашлање;
фармацевтски препарати за третирање на
заболувања на коските; фармацевтски препарати
за третирање на срцеви заболувања, парчиња
за трансдермално заменување на естрогенот;
медицински препарати против кашлање, настинка
и респираторни инфекции; лековити препарати
за нега и хигиена на устата, забите, грлото,
непцата и усната празнина, препарати за рибање
наменети за спречување на забен камен и кариес,
средства за чистење на забите, препарати за
чистење на забите, препарати за нега на забите;
прашоци за заби; пасти за заби, средства за
миење на устата, спрејови за уста, гелови за заби,
гелови на база на флуор, средства за миење на
устата на база на флуор, прашоци за чистење,
таблети за обојување на забен камен, препарати
за превентивно третирање на забите и непцата,
таблети за џвакање наменети за нега на забите,
производи за чистење и нега кои, исто така, имаат
дезинфекциско дејство, за вештачки заби, забни
протези, направи за исправање на криво израснати
заби, мостови, лепливи препарати за вештачки
заби; лепливи прашоци; средства за женска
хигиена направени од хартија и/или целулоза и
производи направени од овие материјали, имено
менструални влошки за еднократна употреба,
женски санитарни крпи, тампони; менструални
производи, имено санитарни, макси, мини и
влошки кои се прилепуваат за гакичките; лековити
крпи збогатени со лосион наменети за употреба
кај бебињата; средство за отстранување мириси
од штофови, мебел штоф и ќилими
кл. 10 - медицински и ветеринарни апарати и
инструменти, шалови и завои за греење против
болка и грчеви; терапевтски шалови и завои
кл. 16 - производи од мека хартија; тоалетна
хартија; хартиени пелени; хартиени крпчиња за
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нос; тоалетни парчиња хартија; хартиени крпи
и салфети; картон и апсорпциона хартија или
хартија слична на материјали и/или целулоза;
производи од хартија за   домаќинство; хартија
и целулоза и производи направени од овие
материјали (спаѓаат во класата 16); пелени за
еднократна употреба, панталони за еднократна
употреба за обука, и двата производи направени
од хартија и/или целулоза; хартија за купатила;
упатствен и едукативен материјал (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(спаѓаат во класата 16)
кл. 21 -   четки за заби; електрични четки за
заби; материјали подготвени за гравење четки;
неелектрични инструменти и материјали кои
спаѓаат во класата 21, сите наменети за чистење;
делови и елементи кои спаѓаат во класата 21 за
горенаведените производи; четки; потпорници и
држачи кои спаѓаат во класата 21
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и заленч ук; желе, џемови; овошни
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло
и масти за јадење средства за конзервирање,
кисели краставички, чипс од компир и закуски
направени од пченкарни производи, сирење или
компир
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, слатки, мраз; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, закуски и чипсови направени
од житни производи; преливи за салата
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 - услуги во малопродажба за производите
наведени во списокот на производи: дрогериска
стока и мириси, имено тоалетна вода, лосион
после бричење, мелеми после бричење, гел за
туширање и капење, лосион за тело; колонска
вода после бричење, крема за бричење, средство
против потење, дезодоранс, сапун дезодоранс,
сапун за лична употреба, сапун за антибактериско
чистење, облагородени крпи за бришење;
производи за нега на косата, имено, шампон,
кондиционери, гелови за стилска обработка на
косата, пенести препарати за стилска обработка
на косата, спреј за коса; препарати за нијансирање
и обојување на косата; козметика, имено, подлога,
пудра, маска, црвенило, сенка за очи, средство за
исцртување на очите, црнило за трепки, молив за
очните капаци, кармин, средство за бојосување
на усните, сјај за усни и подлога за усни; производи
за нега на ноктите, имено, средство за бојосување
на ноктите, основен премаз за нокти, препарати
за нијансирање на ноктите, препарати за сушење
на ноктите, горен премаз за нокти, препарати за
зачувување на ноктите; производи за нега на
кожата, имано лосиони и креми за навлажнување,
средства
за
затегнување
и
чистење,
навлажнувачко средство за миење на телото,
средство за чистење на лицето; препарати за
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нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата
и усната празнина, препарати за рибање заради
спречување на забен камен и кариес, препарати
за чистење на забите, препарати за нега на
забите, прашоци за заби, пасти за заби, средства
за миење на устата, спрејови за уста, гелови за
уста, гелови на база на флуор, средства за миење
на устата на база на флуор, прашоци за чистење,
таблети за обојување на забниот камен; додатоци
за перење од видот на препаратите за чистење
заради подобрување на перењето; детергент за
перење, за домаќинство и за индустриски
потреби; антибактериски детергенти и производи
за чистење; пенесто средство за чистење, миење
и детергент, средство за рибање за машини за
автоматско миење на садовите; средство за
чистење, миење и детергент наменето за чистење
и дезинфекција на кујните, купатилата, уредите
за домаќинство и болничките простории и уреди;
хартиени крпи збогатени со раствор за чистење
наменети за употреба врз тврди површини;
систем за дезодорирање и освежување наменет
за отстранување на бои во домаќинствата, кој се
состои од препарати за крпи и штофови што не
може да се перат; смекнувач за штофови;
препарати за чистење при перење, имено белило
и
средства
за
претходно
закиснување,
навлажнети и ненавлажнети крпи за чистење,
крема за кожа која содржи лек, лаксативи, кардиомускуларни фармацевтски препарати кои се
препишуваат на рецепта, аналгетски препарати
за орална апликација; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, диететски
додатоци;
диететски
пијалаци
и
храна
прилагодени
за
медицинска
употреба;
фармацевтски препарати, имено немасни лекови
за надворешна апликација врз мозолчиња и
црнки; препарати против дијареа, лекови за
настинка и грип, медицински препарати за
настинка, фармацевтски препарати против болки
во грлото и устата, фармацевтски препарати за
третирање на респираторниот тракт и синусите;
фармацевтски препарати, имено деконгестанти,
аналгетици,
антихистамини,
експекторанси,
средства за спречување на кашлањето и
препарати против настинка со мултисимптоматско
кашлање; фармацевтски препарати за третирање
на заболувања на коските; фармацевтски
препарати за третирање на срцеви заболувања,
парчиња за трансдермално заменување на
естрогенот; медицински препарати против
кашлање, настинка и респираторни инфекции;
лековити препарати за нега и хигиена на устата,
забите, грлото, непцата и усната празнина,
препарати за рибање наменети за спречување на
забен камен и кариес, средства за чистење на
забите, препарати за чистење на забите,
препарати за нега на забите; прашоци за заби;
пасти за заби, средства за миење на устата,
спрејови за уста, гелови за заби, гелови на база
на флуор, средства за миење на устата на база
на флуор, прашоци за чистење, таблети за
обојување на забен камен, препарати за
превентивно третирање на забите и непцата,
таблети за џвакање наменети за нега на забите,
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производи за чистење и нега кои, исто така, имаат
дезинфекциско дејство, за вештачки заби, забни
протези, направи за исправање криво израснати
заби, мостови, лепливи препарати за вештачки
заби; лепливи прашоци; средства за женска
хигиена направени од хартија и/или целулоза и
производи направени од овие материјали, имено
менструални влошки за еднократна употреба,
женски санитарни крпи, тампони; менструални
производи, имено санитарни, макси, мини и
влошки кои се прилепуваат за гакичките; лековити
крпи збогатени со лосион наменети за употреба на
бебињата; средство за отстранување мириси од
штофови, мебел штоф и ќилими, медицински и
ветеринарни апарати и инструменти, шалови и
завои за греење против болка и грчеви;
терапевтски шалови и завои, производи од мека
хартија; тоалетна хартија; хартиени пелени;
хартиени крпчиња за нос; тоалетни парчиња
хартија; хартиени крпи и салфети; картон и
апсорпциона хартија или хартија слична на
материјали и/или целулоза; производи од хартија
за домаќинство; хартија и целулоза и производи
направени од овие материјали (спаѓаат во класата
16); пелени за еднократна употреба, панталони за
еднократна употреба за обука, и двата производи
направени од хартија и/или целулоза; хартија за
купатила; упатствен и едукативен материјал
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (спаѓаат во класата 16), четки за заби;
електрични четки за заби; материјали за правење
четки; неелектрични инструменти и материјали
кои спаѓаат во класата 21, сите наменети за
чистење; делови и елементи кои спаѓаат во
класата 21 за горенаведените производи; четки;
потпорници и држачи кои спаѓаат во класата 21,
месо, риба, живина и дивеч; месни преработки;
конзервирано, сушено и варено овошје и заленчук;
желе, џемови; овошни компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масло и масти за јадење:
средства за конзервирање кисели краставички,
чипс од компир и закуски направени од пченкарни
производи, сирење или компир, кафе, чај, какао,
шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;
брашно и производи од жита, леб,  слатки, мраз;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии,
закуски и чипсови направени од житни производи;
преливи за салата, пиво; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци; директно продавање,
вклучително и директно продавање со помош на
телекомуникации, вклучително преку телефон,
факс, електронска пошта и интернет; услуги за
нарачка преку телефон; услуги за нарачка преку
факс; услуги за нарачка преку електронска пошта;
прилагодување, уредување и издавање стокови
каталози; промоции на нарачка преку пошта;
деловни услуги како поддршка за воведување
нови производи на пазарот; истражување на
пазарот, вклучително и директно истражување на
пазарот, рекламирање по пат на директна пошта;
рекламирање со нарачка преку пошта, пунктови
за набавка; промоции; рекламирање преку
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централен компјутер (достапно во секое време);
продавање преку централен компјутер (достапно
во секое време); продажни промоции, услуги во
големопродажба за производите наведени во
списокот на производи; дрогериска стока и
мириси, имено тоалетна вода, лосион после
бричење, мелеми после бричење, гел за
туширање и капење, лосион за тело; колонска
вода после бричење, крема за бричење, средство
против потење, дезодоранс, сапун дезодоранс,
сапун за лична употреба, сапун за антибактериско
чистење, облагородени крпи за бришење;
производи за нега на косата, имено, шампон,
кондиционери, гелови за стилска обработка на
косата, пенасти препарати за стилска обработка
на косата, спреј за коса; препарати за
нијансирање, обојување и фарбање на косата;
козметика, имено, подлога, пудра, маска,
црвенило, сенка за очи, средство за исцртување
на очите, црнило за трепки, молив за очните
капаци, кармин, средство за бојосување на
усните, сјај за усни и подлога за усни; производи
за нега на нокти, имено, средство за бојосување
на ноктите, основен премаз за нокти, препарати
за нијансирање на ноктите, препарати за сушење
на ноктите, горен премаз за нокти, препарати за
зачувување на ноктите; производи за нега на
кожата, имано лосиони и креми за навлажнување,
средства
за
затегнување
и
чистење,
навлажнувачко средство за миење на телото,
средство за чистење на лицето; препарати за
нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата
и усната празнина, препарати за рибање заради
спречување на забен камен и кариес, препарати
за чистење на забите, препарати за нега на
забите, прашоци за заби, пасти за заби, средства
за миење на устата, спрејови за уста, гелови за
уста, гелови на база на флуор, средства за миење
на устата на база на флуор, прашоци за чистење,
таблети за обојување на забниот камен; додатоци
за перење од видот на препаратите за чистење
заради подобрување на перењето; детергент за
перење, за домаќинство и за индустриска
потреба; антибактериски детергенти и производи
за чистење; пенесто средство за чистење, миење
и детергент, средство за рибање за машини за
автоматско миење садови; средство за чистење,
миење и детергент наменет за чистење и
дезинфекција на кујни, купатила, уреди за
домаќинство и болнички простории и уреди;
хартиени крпи збогатени со раствор за чистење
наменети за употреба врз тврди површини;
систем за дезодорирање и освежување наменет
за отстранување на бои во домаќинствата, кој се
состои од препарати за крпи и штофови што не
може да се перат; смекнувач за штофови;
препарати за чистење при перењето, имено
белило и средства за претходно закиснување,
навлажнети и ненавлажнети крпи за чистење,
крема за кожа која содржи лек, лаксативи, кардиомускуларни фармацевтски препарати кои се
препишуваат на рецепт, аналгетски препарати за
орална апликација; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, диететски
додатоци;
диететски
пијалаци
и
храна
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прилагодени
за
медицинска
употреба;
фармацевтски препарати, имено немасни лекови
за надворешна апликација врз мозолчиња и
црнки; препарати против дијареа, лекови за
настинка и грип, медицински препарати за
настинка, фармацевтски препарати против болки
во грлото и устата, фармацевтски препарати за
третирање на респираторниот тракт и синусите;
фармацевтски препарати, имено деконгестанти,
аналгетици,
антихистамини,
експекторанси,
средства за спречување на кашлањето и
препарати против настинка со мултисимптоматско
кашлање; фармацевтски препарати за третирање
на заболувања на коските; фармацевтски
препарати за третирање на срцеви заболувања,
парчиња за трансдермално заменување на
естрогенот; медицински препарати против
кашлање, настинка и респираторни инфекции;
лековити препарати за нега и хигиена на устата,
забите, грлото, непцата и усната празнина,
препарати за рибање наменети за спречување на
забен камен и кариес, средства за чистење на
забите, препарати за чистење на забите,
препарати за нега на забите; прашоци за заби;
пасти за заби, средства за миење на устата,
спрејови за уста, гелови за заби, гелови на база
на флуор, средства за миење на устата на база
на флуор, прашоци за чистење, таблети за
обојување на забен камен, препарати за
превентивно третирање на забите и непцата,
таблети за џвакање наменети за нега на забите,
производи за чистење и нега кои, исто така, имаат
дезинфекциско дејство, за вештачки заби, забни
протези, направи за исправање на криво
израснати заби, мостови, лепливи препарати за
вештачки заби; лепливи прашоци; средства за
женска хигиена направени од хартија и/или
целулоза и производи направени од овие
материјали, имено менструални влошки за
еднократна употреба, женски санитарни крпи,
тампони;
менструални
производи,
имено
санитарни, макси, мини и влошки кои се
прилепуваат за гакичките; лековити крпи
збогатени со лосион наменети за употреба кај
бебињата; средство за отстранување мириси од
штофови, мебел штоф и ќилими, медицински и
ветеринарен апарат и инструменти, шалови и
завои за греење против болка и грчеви;
терапевтски шалови и завои, производи од мека
хартија; тоалетна хартија; хартиени пелени;
хартиени крпчиња за нос; тоалетни парчиња
хартија; хартиени крпи и салфети; картон и
апсорпциона хартија или хартија слична на
материјали и/или целулоза; производи од хартија
за домаќинство; хартија и целулоза и производите
направени од овие материјали (спаѓаат во
класата 16); пелени за еднократна употреба,
панталони за еднократна употреба за обука, и
двата производи направени од хартија и/или  
целулоза;   хартија за купатила; упатствен и
едукативен материјал (освен апарати); пластични
материјали за пакување спаѓаат во класата 16),
четки за заби; електрични четки за заби;
материјали за правење четки; неелектрични
инструменти и материјали кои спаѓаат во класата
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21, сите наменети за чистење; делови и елементи
кои спаѓаат во класата 21 за горенаведените
производи; четки; потпорници и држачи кои
спаѓаат во класа 21, месо, риба, живина и дивеч;
месни преработки; конзервирано, сушено и
варено овошје и заленчук; желе, џемови; овошни
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло
и масти за јадење средства за конзервирање,
кисели краставички, чипс од компир и закуски
направени од пченкарни производи, сирење или
компир, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, слатки, мраз; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), зачини, закуски и чипсови направени
од житни производи; преливи за салата, пиво;
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци; рекламирање и деловни активности;
управување со деловните активности, имено
планирање и водење деловна активност, особено
во врска со истражување на пазарот,
рекламирање, обука на персоналот и раководење
со продавници за парфеми и козметика;
консултација за франшизи и лиценци за
проектирање, планирање и водење на деловната
активност, особено во врска со истражување на
пазарот и рекламирање; рекламирање на салони
за разубавување
кл. 41 - обука на персоналот, планирање и водење
на деловна активност во областа на обуката на
персоналот; услуги за здравствени клубови,
имено центри за рехабилитација (одморалишта)
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и проектирања што се однесуваат на истото,
услуги за индустриска анализа и истражување;
правни услуги; франшиза и лиценцирање на
продавници за парфеми и козметика со посредство
на технички, занаетчиски и организациски
вештини; правни услуги; услуги за истражување
на дентална и орална нега; фармацевтски
консултации; фармацевтски и лекарски стручни
проценки и истражување; развој на козметички
препарати и парфеми
кл. 43 -  „снек барови” (бифе каде што се служат
закуски)
кл. 44 - консултации за разубавување;
консултации за исхрана; козметички третмани;
услуги на продавници за разубавување, места
за разубавување и институти за козметички
истражувања; ветеринарни и агрокултурни
услуги; фризерски салони; услуги за хигиена,
здравствена заштита и нега на убавината, салони
за разубавување; совети во врска со салони за
разубавување
(111) 17452

(151) 03/11/2010

(210) TM  2003/401

(220) 16/06/2003
(181) 16/06/2013

		

(450) 31/12/2010
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(732) Друштво за производство, трговија и услуги
„ГРАЦИА ТРЕНД” ДООЕЛ увоз-извоз
ул.”Антон Попов” бр.128Б, 1000 Скопје, , MK

за медицински цели.диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња,фластери,материали за завои, хигиенски
пелени за впивање на мочката, заштита од сонце
(масти против изгореници), изгореници (производи
за заштита од изгореници), изгореници од сонце
(масти против изгореници) хигиенски пелени за
впивање на мочката

(540)

кл. 16 - хартија,картон и производите од нив кои
не се опфатени со други класи,бебешки пелени
од хартија и целулоза за еднократна употреба,
пелени-гаќички од хартија или целулоза за
едникратна употреба, носни марамчиња од
хартија за еднократна употреба,салфети од
хартија и целулоза,тоалетна хартија
(591) розова, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека, чевли и капи
(111) 17540

(151) 09/11/2010

(210) TM  2003/685

(220) 23/09/2003

		

(181) 23/09/2013

		

(450) 31/12/2010

(732) „МЕДИА” ДОО
„Митрополит Теодосиј Гологанов” 59/1/6-15,
1000 Скопје, MK

(111) 17597

(151) 23/11/2010

(210) TM 2007/915

(220) 21/09/2007

		

(181) 21/09/2017

		

(450) 31/12/2010

(732) АТАНАСОВ Миле
Солидарност 32 2000 Штип, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(540)

ACTIVEFRESH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење препарати за чистење,полирање,
триење и нагризување, средства за отстранување
на каменец чистење (производи за чистење)
сапуни,парфимерија, етерични масла, капење
(козметички производи), коса (бои за   коса),
коса (препарати       за       боење       коса),
шампони,препарати за нега   на   устата,    пасти  
за   заби влажни марамчиња, марамчиња за  
еднократна употреба, козметички лосиони
(шамивчиња натопени во лосион), марамчиња
натопени во лосион, омекнувачи, козметички    
производи    за    нега  на кожа, дезодоранси за
лична употреба, бричење (производи за бричење,)
козметички    креми, креми за кожа лосиони за
коса, сонце (препарати за заштита од сонце)
козметички препарати за заштита од црнење.
масло (бадемово.ореово) масло за козметичка
употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, предлошки,
хигиенски
пелени
и
салфетки,марамчиња
натопени во дезинфекциони средства ,хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба,женски влошки, менструални тампони,
ветеринарски препарати, санитарни препарати

17540

(591) бела, светло и темно жолта, светло и темно
црвена, розова, светло и темно кафена, зелена и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, јајца, млеко и млечни производи,
масла   и масти за јадење (сите со потекло од
Галичник)
кл. 35 - огласување, водење на работи,
управување со работи, канцелариски работи,
увоз-извоз
(111) 17359

(151) 10/11/2010

(210) TM 2007/973

(220) 08/10/2007

		

(181) 08/10/2017

		

(450) 31/12/2010

(732) NTP „LABERION”
Rr. „Llapi” 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, YU
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)
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(591) сина, црвена, портокалова, бела и зелена

(591) црвена, нијанси на сива и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; џемови, мармалади,
компоти; овошна каша

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

кл. 32 - овошни напивки и овошни сокови; сирупи
и останати препарати за подготвување напивки;
концентрати од овошје без алкохол
(111) 17357

(151) 10/11/2010

(210) TM 2007/974

(220) 08/10/2007

		

(181) 08/10/2017

		

(450) 31/12/2010

(300) BAZ 0711638A  07/09/2007  BA
(732) NTP „LABERION”
Rr. „Llapi” 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, YU
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)
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кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 17364

(151) 10/11/2010

(210) TM 2008/128

(220) 11/02/2008

		

(181) 11/02/2018

		

(450) 31/12/2010

(732) FRUTEX Sh.p.k.
Brigada 123 Suhareke, KOSOVO, YU
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

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

(591) сина, жолта, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; џемови, мармалади,
компоти; овошна каша
кл. 32 - овошни напивки и овошни сокови; сирупи
и останати препарати за подготвување напивки;
концентрати од овошје без алкохол
(111) 17358

(151) 10/11/2010

(210) TM 2007/975

(220) 08/10/2007

		

(181) 08/10/2017

		

(450) 31/12/2010

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца; млеко и мечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, приз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита; леб; производи од тесто и слатки; сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; енергетски пијалаци;
пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалаци
(111) 17333

(151) 10/11/2010

(210) TM 2008/1290

(220) 17/09/2008

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес

		

(181) 17/09/2018

(540)

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за туризам и услуги АТЛАС ПЛУС
ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Даме Груев бр. Градски Ѕид блок 4 - лок 6,
1000 Скопје, MK

(732) „Pestova” SH.P.K.
Bregu i Diellit I L. 1/1-2 Prishtine, KOSOVA, YU

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
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(540)

(111) 17599
(210) TM 2008/1725

(220) 17/11/2008

		

(181) 17/11/2018

		

(450) 31/12/2010

(732) Ceragem Co., Ltd
177-14, Osaekdang-ri, Sungger-eup, Chunan-si,
Choongchungnam-do, KR

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

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

(510, 511)
кл. 39 патувања

транспортни

услуги;

организирање

(540)

кл. 43 - привремено сместување
кл. 45 - правни услуги; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(111) 17332

(151) 04/10/2010

(210) TM 2008/1458

(220) 01/10/2008

		

(181) 01/10/2018

		

(450) 31/12/2010

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PROLIFE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 17334

(151) 05/10/2010

(210) TM 2008/1552

(220) 15/10/2008

		

(181) 15/10/2018

		

(450) 31/12/2010

(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft,
Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски работи

17332

(151) 26/11/2010

CERAGEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - апарати за мерење на крвниот
прититсок; апарати за физиотерапија; апарати
за физикална терапија; апарати за масажа;
ултравиолетови
радијаторски
единици
за
терапевтски цели; инфрацрвени радијаторски
единици за терапевтски цели; машини и апарати
за ултрасонична терапија; кревети за медицинска
употреба; стомачни /абдоминални/ појаси; појаси,
електрични, за медицинска употреба; ’рбетни
ортопедски апарати; апарати за Moxibustior
(ориентална медицинска терапија); ќебиња,
електрични, за медицинска употреба; апарати
за киропрактика, електрични, за медицинска
употреба; перници за медицинска употреба;
перници за греење, електрични, за медицинска
употреба; кревети за греење, електрични, за
медицинска употреба; терапевтски апарати,
електрични, за медицинска употреба; терапевтски
апарати со топол воздух; вибратори со топол
воздоух за медицинска употреба; апарати за
физички вежби, за медицинска употреба; апарати
за електрична масажа за домашна употреба
кл. 44 - киропрактика; здравствени домови;
здравствена заштита; санаториуми; масажа;
медицинска
помош;
физикална
терапија;
изнајмување на апарати за киропрактика;
изнајмување на апарати за масажа; изнајмување
на апарати за физикална терапија; изнајмување
на терапевтски апарати; изнајмување на
медицинска и опрема за здравстевна заштита;
салони за убавина; цонсултации во врска со
убавина
(111) 17339

(151) 05/10/2010

(210) TM 2008/1831

(220) 03/12/2008

		

(181) 03/12/2018

		

(450) 31/12/2010

(732) Pulse Network LLC, a limited liability company
incorporated under the laws of the state of
Delaware (U.S.A.)
1301 МcКinnеy, Suite 2500, Houston,
Texas 77010, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(111) 17337

(151) 05/10/2010

(210) TM 2009/149

(220) 24/02/2009

		

(181) 24/02/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Д-р Светослав Маџаров
7ми Ноември бр. 40 6000 Охрид, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски услуги; услуги за електронски
трансфер и плаќања парични средства;
банкарски услуги; електронски банкарски услуги;
обезбедување автоматски благајнички услуги;
услуги за обработка на податоци во доменот на
пораки во врска со електронски трансфер на
парични средства помеѓу финансиски институции
или до други мрежи за електронски трансфер на
парични средства; услуги за кредитна картичка,
дебитна картичка и при-пејд картичка
(111) 17338

(151) 05/10/2010

(210) TM 2009/127

(220) 19/02/2009

		

(181) 19/02/2019

		

(450) 31/12/2010

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(732) Cadbury Ireland Limited
Malahide Road, Coolock, Dublin 5 , IE

(591) сина, црвена и бела

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

(510, 511)

(540)

HALLS BREEZ
(551) индивидуална

(551) индивидуална
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)

(510, 511)
кл. 30 - немедицински слатки, слатки, вклучително
гуми за џвакање
(111) 17341

(151) 05/10/2010

(210) TM 2009/144

(220) 23/02/2009

		

(181) 23/02/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари
1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

E-CIG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работење;
управување со работи; трговски дејности со
електронски направи за посебна намена; трговски
дејности со улошки за електронски направи

Trgovski marki
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кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој  на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 44 - медицински услуги;  ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега  на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа  на  земјоделството,
градинарството и шумарството
(111) 17340

(151) 05/10/2010

(210) TM 2009/230

(220) 12/03/2009

		

(181) 12/03/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Felix the Cat Productions, Inc.
123 Route 23, South Hamburg, NJ 07419, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(540)

(510, 511)
кл. 44 - ветеринарни услуги
(111) 17335

(151) 05/10/2010

(210) TM 2009/252

(220) 20/03/2009

		

(181) 20/03/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) „DANONE SERDIKA” AD
ul. Ohridsko ezero No.3, 1379 Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - aпарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кннематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулмрање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се акивираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластичии материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 25 - облека, обувки и капи
(111) 17428

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/231

(220) 13/03/2009

		

(181) 13/03/2019

		

(450) 31/12/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски склад
(111) 17336

(151) 05/10/2010

(210) TM 2009/253

(220) 20/03/2009

		

(181) 20/03/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) „DANONE SERDIKA” AD
ul. Ohridsko ezero No.3, 1379 Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(732) АНИМАЛ МЕДИКА
ул. Дамаска 8б, Скопје, MK
(540)

КОРОНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

(591) зелена и бела
(551) индивидуална

17428

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
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мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски склад
(111) 17350

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/258

(220) 23/03/2009

		

(181) 23/03/2019

		

(450) 31/12/2010

17/6,
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

SUNSHINE AROMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои
се продаваат одделно или измешани со тутун,
што не се употребуваат за медицински цели или
лекување; тутун за шмркање; пушачки артикли
опфатени во класата 34; хартија за цигари,
цевчиња за цигари и кибрит

(732) Македонски Телеком АД - Скопје
Орце Николов бб, општина Центар, Скопје, MK
(540)

(591) црна и темно розова
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(111) 17449

(151) 22/10/2010

(210) TM 2009/292

(220) 01/04/2009

		

(181) 01/04/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Империал Тобако ТКС а.д.
ул. „11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 38 - телекомуникации
(111) 17450

(151) 22/10/2010

(210) TM 2009/282

(220) 30/03/2009

		

(181) 30/03/2019

		

(450) 31/12/2010

(540)

(732) Друштво за трговија на големо и мало Д-Г
СТЕП увоз-извоз ДОО Скопје
ул. Перо Наков бб, Гази Баба, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на опрема за
осветлување на мало, апарати за домаќинствата,
радио и телевизиски уреди
(111) 17543

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/288

(220) 31/03/2009

		

(181) 31/03/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 OQU, UK

Trgovski marki

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
производи од тутун; замена за тутун што не е
за медицински или лековити цели; цигари, пури,
производи за пушачите и кибрит
(111) 17355

(151) 13/10/2010

(210) TM 2009/321

(220) 03/04/2009

		

(181) 03/04/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Vodafone Group Plc
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire, RG14 2FN, UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје

17355
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(540)

(именици); услуги давање информации и совети
во врска со горенаведените услуги

VODAFONE LIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електрични и електронски телекомуникации,
телефонски и комуникациони апарати и
инструменти;
апарати
и
инструменти
за
комуникација со податоци; апарати и инструменти
за обработка, пренос, чување, запишување,
примање и пристап до податоци што се во облик на
кодирани податоци, текст, аудио (звучни) записи,
графички прикази или видеа или комбинации на
овие формати; апарати, инструменти и опрема
за обработка на слика; фотографски апарати;
медиуми за чување информации, податоци, слики
и звук; дигитални аудио (звучни), видео (визуелни)
и податоци (можат да се преземат) прибавени
од компјутерски бази на податоци или интернет;
апарати и инструменти за сателитско примање
и пренос; апарати за преземање аудио (звучни),
видео (визуелни) и податоци од интернет; полначи
на батерии за употреба со телекомуникациски и
комуникациски апарати; батерии; адаптери за
употреба со телекомуникациски и комуникациски
апарати и инструменти; радио телефони, мобилни
и фиксни телефони; филмови, видео, музика,
аудио, аудио-визуелни и графички слики што
можат да се преземат од компјутерска база
на податоци, интернет или други електронски
мрежи; телевизиски апарати и инструменти;
радио и телевизиски преносници и приемници
за емитување; апарати за пристап до емитување
или до емитувани програми; електрични и
електронски додатоци и надворешна (периферна)
опрема дизајнирана и прилагодена за употреба
со телекомуникациски и комуникациски апарати
и инструменти, компјутери, аудио-визуелни
апарати и опрема и апарати за електронски
игри; електрични и елекгронски апарати за игри
вклучени во класата 09; делови и опрема вклучени
во класата 09 за сета горенаведена стока
кл. 35 - огласување и промотивни услуги;
организација, работа и управување со систем
за одржување лојалност на потрошувачите;
организација, работа и надзор над продажба и
промотивни поттикнувачки планови; собирање
на директориуми за објавување компјутерски
датотеки, на интернет или други електронски
мрежи; обезбедување простор на интернет или
други електронски мрежи со цел рекламирање
стоки и услуги; услуги на малопродажба; собирање,
во полза на други, различни мултимедијални стоки
овозможувајќи им на потрошувачи да разгледуваат
и купуваат мултимедијални стоки вклучително
давајќи такви услуги преку он-лине компјутерски
бази на податоци, интернет или други електронски
мрежи; услуги на пристап до попис на корисници
на јавни говорни услуги; обезбедување податоци
на стопански адресар во врска со сервисни
провајдери за ГПС (глобали позициони системи)
навигација; обезбедување услуги на директориуми
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кл. 38 - телекомуникации, мобилна и фиксна
телекомуникација и услуги на сателитска,
целуларна и радио комуникации; комуникација
со податоци по пат на радио, телекомуникации
и сателити; пренос, испорака и примање звук,
податоци и слики; давање услуги на пристап
до интернет; телекомуникациски услуги за
одредување локација и следење луѓе и објекти;
следење мобилни телефони по пат на сателитски
сигнали; одредување локации на мобилни
телефони по пат сателитски сигнали; давање
услуги на безжични апликациони протоколи
вклучително и оние што користат сигурносен
комуникационен канал; емитување или пренос
на радио и телевизиска програма; услуги на
праќање пораки, имено, праќање, примање и
проследување на пораки во облик на текст, звук,
графички слики или видеа или комбинации на
овие формати; обезбедување телекомуникациски
врски за компјутески бази на податоци, интернет
или други електронски мрежи; давање пристап
до веб-странници со дигитални аудио, видео
содржини и податоци од бази на податоци,
интернет или други електронски мрежи; услуги
на телекомуникациски и комуникациски бази
на
податоци,
вклучително
овозможување  
корисникот да преземе дигитална содржина од
мрежа и сервер за лична база на податоци; услуги
на советување, известување и консултација во
врска со претходно наведеното
кл. 41 - забава, образование и обука вклучително
и такви услуги овозможени он-лајн преку
компјутер, интернет или друга електронска мрежа;
снабдување со игри; снабдување со он-лајн
електронски публикации; он-лајн публикување
на книги и весници во електронска форма; услуги
на забава преку радио и телевизија вклучувајќи
ги оние услуги кои се овозможени он-лајн преку
компјутер, интернет или некоја друга електронска
мрежа; спортски и културни активности; услуги
на електронска библиотека за снабдување со
елекгронски податоци (вклучително архиви на
податоци) во облик на текст, аудио и/или видео
податоци; снабдување со дигитална музика (не
може да се преземе) преку компјутерска база
на податоци, интернет или други електронски
мрежи; снабдување и управување со електронски
конференции, дебатни групи и простори за
разговори; снабдување и давање под наем време
за пристап до компјутерски бази на податоци,
компјутерски огласни табли, компјутерски мрежи
и интерактивни компјутерски комуникациски
мрежи; снабдување со информации и совети во
врска со сите горенаведени услуги
(111) 17352

(151) 13/10/2010

(210) TM 2009/323

(220) 03/04/2009

		

(181) 03/04/2019

		

(450) 31/12/2010
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(732) Vodafone Group Plc
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire RG14 2FN, UK
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(540)

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и бела

VODAFONE PASSPORT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телекомуникациски апарати и инструменти;
апарати и инструменти за комуникација со
податоци; апарати и инструменти за обработка,
пренос, чување, запишување, примање и пристап
до податоци во облик на кодирани податоци,
текст, аудио (звучни) записи, графички прикази
или видеа или комбинации на овие формати;
кодирани картички; „интелигентни картички”,
медиуми за чување информации, податоци,
слики и звук; мобилни и фиксни телефони;
делови и опрема вклучена во класата 9 за сите
горенаведени стоки
кл. 36 - тарифни пакети и тарифни опции за
комуникациска стока и услуги во форма на
финансиски услуги и/или финансиски услуги;
услуги давање финансиски информации и совети
во врска со тарифи; услуги на давање информации
и совети во врска со финансии и осигурување;
услуги на финансиско плаќање; услуги на
електронско плаќање; услуги на аутоматизирано
плаќање; услуги на одобрување, валидација и
издавање кредитни картички, „токен” картички,
картички за дополнување и дебитни (платежни)
картички; услуги на осигурување и финансирање
во врска со опрема за комуникација; услуги
на давање гаранција во врска со опрема за
комуникација; обезбедување објекти со услуги
на плаќање, наплати и трансфери на средства,
вклучително и оние објекти што се користат во
комуникациони мрежи; услуги на обезбедување
информации во врска со горенаведените услуги
кл. 38 - телекомуникациски услуги; мобилни
телекомуникациски услуги; радио и мобилни
телекомуникациски
услуги;
услуги
на
праќање пораки, имено, праќање, примање и
проследување пораки во облик на текст, звук,
графички слики или видеа или комбинации на
овие формати; снабдување со информации во
врска со горенаведените услуги
(111) 17402

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/339

(220) 08/04/2009

		

(181) 08/04/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско
друштво
ул. Индустриска бб Неготино, MK

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 17365

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/376

(220) 23/04/2009

		

(181) 23/04/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
Бохдановце над Трновау,
миестна част Шелпице 252 919 09, SK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, бела, црна и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - течности против смрзнување, специјални
течности во ладилници на автомобили
кл. 3 - супстанции за чистење, отстранување и
полирање, течности за чистење на ветробранско
стакло и отстранување на мразот
(111) 17347

(151) 04/11/2010

(210) TM 2009/418

(220) 05/05/2009

		

(181) 05/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Schering-Plough Health Care Products, Inc
3030 Jackson Avenue, Memphis,
Tennessee 38151, US
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

TROPICAL BLEND
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 - средства за белеење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
мецицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 17499

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/433

(220) 06/05/2009
(181) 06/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK

(111) 17495

(151) 09/11/2010

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

(210) TM  2009/428

(220) 06/05/2009

(540)

(181) 06/05/2019
		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, бои за
коса, препарати за боење коса, лосиони за коса,
шампони, препарати за нега на забите

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 17497

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/432

(220) 06/05/2009
(181) 06/05/2019

		

(111) 17502

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/435

(220) 06/05/2009
(181) 06/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

17495

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje
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(111) 17503

(151) 09/11/2010

(111) 17416

(151) 19/10/2010

(210) TM  2009/436

(220) 06/05/2009

(210) TM 2009/444

(220) 07/05/2009

(181) 06/05/2019

		

(181) 07/05/2019

(450) 31/12/2010

		

(450) 31/12/2010

		

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушени и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење; супи, супи од зеленчук (состојки за
подготвување супи од зеленчук)
(111) 17415

(151) 19/10/2010

(210) TM 2009/440

(220) 07/05/2009

		

(181) 07/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија и услуги Мое студио
ДООЕЛ Скопје
ул. Ј.Ј. Свештарот бр. 38, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28
(540)

(591) бела, жолта, светло и темно розова, светло и
темно зелена, светло и темно сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - јогурт/млечни производи
(111) 17417

(151) 19/10/2010

(210) TM 2009/445

(220) 07/05/2009

		

(181) 07/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување
со
работи;
комерцијални
информации и советување на потрошувачите;
трговски дејности;
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; културни активности;
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето; козметички салони; услуги на
ароматерапија; фризерски салони; маникирање;
масажа; услуги на вижазисти (шминкери на лице);
тетовирање; услуги со солариум; услуги со сауна

Trgovski marki

17417
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(591) бела, жолта, светло и темно розова, светло и
темно зелена, светло и темно сина и црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - павлака/млечни производи

(510, 511)
кл. 29 - јогурт/млечни производи
(111) 17418

(151) 19/10/2010

(210) TM  2009/446

(220) 07/05/2009

		

(181) 07/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK

(111) 17420

(151) 19/10/2010

(210) TM 2009/449

(220) 08/05/2009

		

(181) 08/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Тони Божиновски and
Горн Божиновски
ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, MK and
ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

(540)

(591) бела, црна, темно жолта, портокалова, светло
кафена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговија, увоз-извоз
кл. 39 - транспортни
складирање стока

(591) бела, светло и темно зелена, светло и темно сина,
жолта, портокалова, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - јогурт/млечни производи

(210) TM 2009/450

(220) 08/05/2009

		

(181) 08/05/2019
(450) 31/12/2010

(151) 19/10/2010

		

(220) 07/05/2009

(732) Тони Божиновски and

		

(181) 07/05/2019

		

(450) 31/12/2010

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

и

(151) 19/10/2010

(210) TM 2009/447

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

пакување

(111) 17421

(111) 17419

(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK

услуги,

Горн Божиновски
ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, MK and
ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

ОТО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговија, увоз-извоз
кл. 39 - транспортни
складирање стока

17418

услуги,

пакување

и

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 17453

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/451

(220) 08/05/2009

		

(181) 08/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Филиповски Стефан and
Филиповски Мартин
бул.Видое Смилевски Бато бр.43/14 Скопје,
MK and
бул. Видое Смилевски Бато бр. 43/14 Скопје,
MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

NEXT TIME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - забава и културни активности
(111) 17348

(151) 04/11/2010

(210) TM 2009/455

(220) 08/05/2009

		

(181) 08/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

17/6,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 17541

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/456

(220) 11/05/2009

		

(181) 11/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Ljupco Stojkoski
Gotoborg Str. 12 50765 Koln , DE
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

IBANEZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 15 - музички инструменти
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговија на големо и мало
со музички инструменти, увоз-извоз на музички
инструменти
(111) 17349

(151) 04/11/2010

(210) TM 2009/457

(220) 12/05/2009

		

(181) 12/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Wm.WRIGLEY Jr.Company
410 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

CRAZY SOURS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи , имено гума за
џвакање, гума за џвакање од која се прават
балончиња, слатки и пеперминт бонбони

(540)

DIFEN
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(111) 17454

(151) 03/11/2010

(210) TM 2009/459

(220) 12/05/2009

		

(181) 12/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за информатика и телекомуникации
МОБИКО ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди бр. 101/1-3
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - целуларни или мобилни телефони;
картички за меморија и стикови за целуларни
или мобилни телефони; картички за персомален
компјутер кои овозможуваат компјутери и лап
топ да имаат безжичен приод и да комуницираат

17454
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со е-меил преку интернет, компјутерски софтвер
за целуларни или мобилни телефони; аксесоари
за целуларни или мобилни телефони за рачно
управување и опрема за употреба на телефонот
без раце; аксесоари за целуларни или мобилни
телефони за полнење, батерии, кутии, покривки,
држачи, држачи за на маса и кабли; компјутери,
драјвови за компјутери, лап топ компјутери,
монитори (комјутерски хардвер), процесори
(централни процесорски единици), компјутерски
програми, компјутерски софтвер
кл. 35 - продажба на големо и мало

(111) 17353

(151) 10/11/2010

кл. 37 - кломпјутерски хардвер (инсталација,
одржување и поправка на компјутерски хардвер),
инсталирање  телефони и телефонски централи и
нивна поправка и одржување, сервис и продажба
на мобилни телефоии

(210) TM  2009/461

(220) 12/05/2009

		

(181) 12/05/2019

		

(450) 31/12/2010

кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - проектирање и развој ма компјутерски
хардвер и софтвер, консултации во областа
на компјутерскиот хардвер, консултации за
компјутерски софтвер, дизајн на компјутерски
софтвер, инсталација на компјутерски софтвер,
одржување на компјутерски софтвер, преземање
на компјутерски софтвер
(111) 17351

(151) 13/10/2010

(210) TM  2009/460

(220) 12/05/2009

		

(181) 12/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Aramex International Ltd.
Canons Court 22 Victoria Street, Hamilton, BM
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ARAMEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - деловни услуги поврзани со логистика при
транспорт и испорака на стоки; компјутеризирано
следење, изнаоѓање и ракување со документи,
пакети и товари при транспорт; управување со
логистика; интегрирано следење и управување
со трговски транскации; рекламни услуги; услуги
на деловен менаџмент; услуги на деловна
администрација;
услуги
на
канцелариско
работење; услуги на помош при управување;
консултативни услуги при управување; управување
со складишта; обработка на документација за
увоз и извоз, услуги на директен маркетинг и
каталози за нарачка по пошта, вклучително но не
задолжително, работа со каталози за изложбени
салони и услуги при купување по пат на интернет
и телевизија
кл. 39 - услуги за брза достава на домашни и
меѓународни пратки; услуги за испраќање товар и
сите услуги вклучени во оваа класа, вклучително
испраќање пратки по воздух и вода, утврдување,
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складирање, царинење и услуги при разделување
на товар; услуги на директен маркетинг и
каталози за нарачка по пошта, вклучувајќи но
не задолжително на работа со каталози на
изложбени салони и услуги при купување по пат
на интернет и телевизија; услуги за транспорт по
земја; организационо управување; складирање,
управување со складишта (WMS) и управување
со продажба, купување и плаќања (inventiry
management)

(732) Друштво за продукција, маркетинг, трговија и
услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
ул.”Партизански одреди” бр.4/3-10,
1000 Скопје, MK
(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат
ул. Митрополит Теодисиј Гологанов, бр.59/1-6 кат,
1000 Скопје
(540)

РЕПУБЛИКА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, албуми, бележници, печатени
изданија, печатарски производи, брошури,
графички прикази, графички слики, графички
цртежи, етикети, знаменца, календари, каталози,
обвивки (хартиени производи), обрасци, кутии
(за хартиени производи), листови (хартиени
производи),
моливи,
обучување
(опрема
за обучување), папки за документи, папки
(канцелариски прибор), плакати (постери),
проспекти,
публикации,
разгледници,
фотографии, известување, книги, нотеси за
вметнување, нацрти, ознаки (натписи) од хартија,
прирачници
кл. 35 - дејности (професионални консултации),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), истражување на
дејностите, изложби, изнајмување рекламен
простор, изнајмување рекламен материјал, јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување на рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
(рекламирање),
организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели, пазар (проучување на пазарот),
пазар (побарувачка на пазарот), плакатирање
(огласување), пропагандни дејности, проучување
на пазарот (маркетинг), рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување рекламна
документација, рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи, ширење рекламен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
примероци)

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 38 - електронска пошта, организирање и
емитување телевизиски програми, кабелска
телевизија, емитување на интернет, комуникација
по пат на сметачки терминали, новинарски
агенции, подвижна радио телефонија, пораки
(пренос на пораки), радиофонски емисии,
телевизиски емисии, упатства за телекомуникации
(111) 17446

(151) 04/11/2010

(210) TM  2009/463

(220) 13/05/2009

		

(181) 13/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

17/6,

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje
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(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзеврирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и
призводи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет,
сосови (како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
скалдирање стока, организирање патувања

и

(111) 17444

(151) 04/11/2010

(210) TM  2009/465

(220) 13/05/2009

		

(181) 13/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)
(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзеврирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и
призводи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет,
сосови (како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
скалдирање стока, организирање патувања

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзеврирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

и

(111) 17445

(151) 04/11/2010

(210) TM  2009/464

(220) 13/05/2009

		

(181) 13/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(591) розова, виолетова, бела и црна

кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и
призводи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет,
сосови (како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
скалдирање стока, организирање патувања

и

(111) 17354

(151) 04/11/2010

(210) TM  2009/466

(220) 13/05/2009

		

(181) 13/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ
бул.”Јане Сандански” 86/4-23, 1000 Скопје, MK
(540)

INFUSE
(591) зелена и бела
(551) индивидуална

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање
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кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава, спортски и културни активности

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски
хардер и софтвер

(111) 17422

(151) 19/10/2010

(111) 17438

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/468

(220) 13/05/2009

(210) TM 2009/478

(220) 14/05/2009

		

(181) 13/05/2019

		

(181) 14/05/2019

		

(450) 31/12/2010

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, промет, услуги и
посредништво ЕМИ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Народен фронт бр.23/5-2, 1000 Скопје, MK

(732) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, MK
(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)
(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - производи од хартија, картон и производи
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, канцелариски материјал
кл. 24 - производи од текстил што не се опфатени
во другите класи

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со текстил, текстилни производи, рекламни
материјали, брендирање, дизајн, реклами
ИД картички, беџови, значки, хартиени кеси,
летоци, постери, налепници, плексиглас, чадори,
ароматизери, банери, фолија

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
трговија; трговија на големо и мало со компјутери
и компјутерска галантерија; увоз-извоз
кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски
хардер и софтвер

(111) 17406

(151) 10/11/2010

(111) 17423

(151) 19/10/2010

(210) TM 2009/479

(220) 14/05/2009

(210) TM  2009/469

(220) 13/05/2009

		

(181) 14/05/2019

		

(181) 13/05/2019

		

(450) 31/12/2010

		

(450) 31/12/2010

(732) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, MK

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЈУГОДИСК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Никола Тримпаре бр. 61, локал 2
1000 Скопје, MK

(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
трговија; трговија на големо и мало со компјутери
и компјутерска галантерија; увоз-извоз

17422

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со текстил, текстилни производи, рекламни
материјали, производи од хартија, брендирање,
дизајн, реклами, ИД картички, беџови, значки,
хартиени кеси, флаери, постери, налепници,
плексигласи, чадори, ароматизери, банери,
фолија, книжарски материјали, производи од гума

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje
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(111) 17439

(151) 10/11/2010

(111) 17455

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/480

(220) 14/05/2009

(210) TM  2009/512

(220) 26/05/2009

		

(181) 14/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(181) 26/05/2019
		

(450) 31/12/2010

(732) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, MK

(732) Стојанче Величковски
Конопница 101 1330 Крива Паланка, MK

(540)

(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - производи од хартија, картон и производи
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, канцелариски материјал
кл. 24 - производи од текстил што не се опфатени
во другите класи
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со текстил, текстилни производи, рекламни
материјали, брендирање, дизајн, реклами
ИД картички, беџови, значки, хартиени кеси,
летоци, постери, налепници, плексиглас, чадори,
ароматизери, банери, фолија
(111) 17558

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/504

(220) 22/05/2009

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, црно, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - oгласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - oбразовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни активности
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци
(111) 17366

(151) 14/10/2010

(210) TM  2009/515

(220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(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,
1000, Скопје
(540)

HMH
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) светло и темно жолта, бела, црна, виолетова,
кафена, портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - производ од жито-нишесте
кл. 35 - огласување, трговија, увоз-извоз

Trgovski marki

кл. 16 - списанија; месечни списанија;
фотографски и печатени работи; печатени работи;
печатени публикации; часописи; периодични
изданија;
печатени
периодични
изданија;
весници; книги; куповни картички; прирачници
наснимени на ЦД РОМ; печатени компјутерски
програми;
разгледници;
фотографии;
фотографски производи; карти за играње; нотни
тетратки; музика отпечатена во нотни тетратки
или нотни книги; музика во печатена форма;
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честитки; картички за свечени покани (vow
cards); налепници-ознаки; пластични налепнициознаки; пластични налепници, налепници за
нанесување слики врз некоја подлога; налепници
за нанесување слики со притискање направени
од синтетика; ќеси за отпад; ќеси за смет; ќеси
за отпад и смет направени од хартија или од
пластика; канцелариски материјал; артикли на
канцелариски материјал; адресари и телефонски
именици; тетратки; списанија, фолии; календари;
роковници; комплети со меморандуми; дневници;
пликоа; предмети од хартија за канцелариска
употреба; подлоги за подредување и броење пари;
немагнетни картички за идентификација; прибор
кој се поставува на работна маса; алатки за цртање
и пишување; секакви материјали и инструменти
за пишување (моливи, технички моливи, хемиски
пенкала, пенкала); кутии за моливи; инструменти
за пишување; притиснувачи за хартија; комплети
и прибор кои се поставуваат на работна маса
(метални инструменти за пишување, отворачи
за писма, притиснувачи за хартија, држачи за
моливи и кожни подлошки за работна маса);
пенкала, хемиски пенкала и друг прибор, апарати,
уреди и предмети за пишување; пенкала од
неблагороден метал; комплети од неблагороден
метал кои се поставуваат на работна маса;
канцелариски предмети вклучително и прибор кој
се поставува на работна маса, од неблагороден
метал; хартиени крпчиња; хартиени предмети
кои спаѓаат во класа 16; подлошки за чаши за
пиво; подлошки за коктели од хартија или картон;
крпчиња за коктели; премази за валутни банкноти;
рекламен материјал за управување и закупување
угостителски и слични објекти, канцеларии
резервации за хотели и спортски настани, фирми
за рекламирање, агенции и студија за звучно
снимање; рекламен материјал за управување,
изнајмување и закупување хотели, ресторани и
кафулиња и слични дејности, агенции   хотелски  
резервации за спортски настани, рекламни фирми,
агенции кои нудат изведба, модели и манекени
и за студија за звучно снимање; материјал за
маркетинг; производи од хартија; материјали за
уметници и скулптори; хартија; картон и производи
направени од овие материјали, кои не спаѓаат
во други класи; книговезен материјал; лепила за
канцелариски или домашни потреби; материјали
за уметници; четкички за сликање; машини за
пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел), упатствен и наставен материјал (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(коишто не спаѓаат во другите класи); печатарски
букви; печатарски подлоги; вклучително и
неелектрични канцелариски машини (кои спаѓаат
во оваа класа); упатствен материјал кој се состои
од печатени материјали или во вид на игри;
производи од хартија или картон; ќеси и торби
направени од синтетички материјали; носачи на
звук   на база на хартија, производи од хартија
и картон; канцелариски реквизити; печатарски
производи, знаци, букви, печатарски подлоги
и предмети кои имаат уметничка вредност;
притиснувачи за хартија, отворачи за писма,
инструменти за пишување, при што сите овие
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производи се направени од нескапоцени метали и
нивни легури; подлошки за ситни пари; корици за
книги; кутии за прибор за пишување; папки кои се
затвораат со помош на механизам за затворање
во вид на прстен (т.н. прстенести врски); џебни
секретарки
кл. 34 - пепелници; тутун за џвакање; тутун, пури,
кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи
за пури; држачи за пури (муштикла); запалки
за пури; запалки за луле; пакувања за цигари
(доза за цигари); табакери за цигари; држачи за
цигари (муштикла); запалки за цигари; хартија
за цигари; цигари; држач за пакување за цигари
и за запалка; држачи за пури; држачи за цигари;
контејнери за одржување на влагата на цигарите;
кутии за ќибритни стапчиња; ќибритни стапчиња;
држачи за ќибрити; бездимен тутун; лулиња за
пушење, прибор за пушачи; лулиња за тутун;
прибор за лулиња; стативи за лулиња; ќеси за
тутун; лулиња за тутун; контејнери за тутун; туби
за пакување на пури „Etui/Tube”; контејнери за
одржување на влагата пурите; навлажнувачи за
пури; контејнери за одржување на влагата на
пурите кои се поставуваат на маса; контејнери
за одржување на влагата на пурите во услови на
патување; режачи за пури; направи за пробивање  
пури; ножички за пури; запалки на плин;
апсорпциона хартија за лулиња за тутун; филтри
за цигари; држачи за запалки за цигари; држачи
за запалки за пури; држачи за пури и за запалки;
туби за цигари; хартија за цигари; машини за
виткање цигари; хартија за виткање цигари; мали
цигари; штипки за прикачување на запалките за
цигари и за пури, за објекти; прибор за полирање;
прибор за чистење лулиња; урни за пушење;
филтри за тутун; тегли за тутун; замена за тутун;
лимени кутии за тутун
кл. 41 - образование, обезбедување обука,
забава, имено организирање и реализација на
концерти; организирање и реализација на забави
(прослави) во ноќни клубови; организирање и
реализација на забавни настани во ноќни клубови;
организирање и реализација на специјални
настани; организирање резервации на билети за
шоу претстави и други забавни настани; услуги
за аудио и видео наснимување; резервирање на
сали за забава; кабареа; реализација на програми
за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа
(сали) за пушачи; кинематографски студија; кино
театри; реализација и обезбедување објекти
за специјални настани од видот на натпревари
и турнири во разни игри карактеристични за
казино; реализација на забавни изложби; услуги
за објавување по пат на дигитално видео, аудио
и мултимедиски средства; давање насоки за
изработка на радио или телевизиски програми;
дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција
на радио програми за други; дистрибуција на
телевизиски програми преку системи на кабелска
телевизија; забава од областа на телевизиски
програми во живо; забава од областа на визуелна
и аудио изведба, како и музички, вариететсли,
новински и хумористични шоу претстави;
информации за забава; услуги за забава,
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имено, обезбедување на „онлајн” компјутерски
игри; услуги за забава, имено, реализирање на
забави; услуги за забава, имено, обезбедување
на музички изведби, музички видео содржини,
соодветни филмски клипови, фотографии и
други мултимедиски материјали соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, обезбедување  „он лајн” ревии; услуги за
забава, имено, обезбедување на фотографски,
аудио, видео и прозни презентации соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, звуци за дојава, претходно наснимена
музика, видео и графички содржини кои не може
да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со
помош на уреди за мрбилна комуникација преку
глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи;
услуги за забава од областа на телевизиски
програми засновани на шоу претстави во живо;
услуги за забава, имено, емитување преку уред
- лично помагало; услуги за забава, имено,
емитување преку веб сајтови; услуги за забава од
областа на хумористични шоу претстави; филмска
продукција; услуги за коцкање; публикација на
часописи; продукција на кино-филмови; услуги
за забава со помош на мултимедиски средства,
од областа на наснимување, производство
и постпродукциски услуги во областа на
музиката, видео содржините и филмот; ноќни
клубови; електронска „он лајн” публикација
на книги и билтени; „он лајн” публикација на
часописи; управување со работата на дискотеки;
организирање на турнири во голф; организирање
на спортски натпревари; организирање на настани
од областа на танцувањето; организирање на
шоу претстави од областа на модата; услуги
за фотографија; производство и дистрибуција
на телевизиски шоу претстави и филмови;
производство и дистрибуција на радио програми;
производство на програми за кабелска телевизија;
производство на ДВД, видео ленти и телевизиски
програми; производство на звучни и музички
видео снимки; обезбедување на простории за
билијард; обезбедување на објекти за казино;
обезбедување сали.за танцување; обезбедување
на објекти за голф; обезбедување упатства со
информации за покер; обезбедување на игри со
карти „он лајн”; обезбедување на игри на покер
„он лајн”; обезбедување   „он лајн” публикација
од областа на забавата; обезбедување на
салони за „pachinko”; обезбедување на базени
за капење; обезбедување  услуги за „theme park”
(забавен парк со одредени содржини за забава);
обезбедување на филмови и телевизиски
програми кои не може да се преземат од мрежа,
преку услуги за „видео по избор”; публикација
на часописи; публикација на книги, ревии;
публикација на електронски часописи; изработка
на радио програми; телевизиска продуќција;
изработка на телевизиски програми; распоред
на телевизиските проѓрами; продукција на
телевизиски шоу програми, како и програми за
спортски и културни настани
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(111) 17443

(151) 04/11/2010

(210) TM  2009/517

(220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD
2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 17367

(151) 14/10/2010

(210) TM  2009/518

(220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SONALIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 17368

(151) 14/10/2010

(210) TM  2009/519

(220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LARONA
(551) индивидуална
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(732) KIA MOTORS CORPORATION
231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 17369

(151) 14/10/2010

(210) TM  2009/520

(220) 26/05/2009

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 26/05/2019
		

ЕCO DYNAMICS

(450) 31/12/2010

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, камиони, автобуси,
минибуси, комбиња,   мини комбиња, омнибуси,
превозни средства на четири тркала, возила со
две тркала

(540)

VALORA
(551) индивидуална
(510, 511)

(151) 19/10/2010

(210) TM  2009/523

(220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019

кл. 5 - фармацевтски производи

		

(111) 17424

(151) 19/10/2010

(210) TM  2009/521

(220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019

		

(111) 17425

(450) 31/12/2010

(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(450) 31/12/2010

(732) BALKANPHARMA DUPNITSA AD
3 Samokovsko Chaussee Str., 2600 Dupnitsa, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ZIVOT BEZ BOLKA!
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
кл. 35 - огласување, рекламирање, водење
на работење, управување со работи, трговски
дејности и пружање услуги на трети лица при
продажба на фармацевтски производи, увозизвоз

(540)

(111) 17427

(151) 19/10/2010

(210) TM 2009/525

(220) 27/05/2009

		

(181) 27/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Tрговец поединец за услуги Олгица Милан
Мирчевска Агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ ТП Охрид
бул. Туристичка бр. 104/1-15, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

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

(540)

(510, 511)
кл. 29 - млеко
(111) 17504

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/522

(220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019
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(450) 31/12/2010

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

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. 39 - патувања (организирање на патувања);
резервирање места за патувања; автобуски
превоз; превоз со автомобили; изнајмување
возила; превезување патници; резервации;
разгледување на културни знаменитости и
обиколки [туризам]
(111) 17429

(151) 19/10/2010

(210) TM 2009/527

(220) 27/05/2009

		

(181) 27/05/2019

		

(450) 31/12/2010

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите кпаси, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(732) Друштво за производство, промет на големо и
мало, угостителство и услуги ДАР МИР ДООЕЛ
Скопје
ул.Тиранска бр.9, 1000 Скопје, MK

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

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

(540)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(591) црна, црвена и бела

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) 17447

(151) 04/11/2010

(210) TM 2009/529

(220) 27/05/2009

		

(181) 27/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(111) 17506

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/528

(220) 27/05/2009

(732) Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО
ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK

		

(181) 27/05/2019

(540)

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО
ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, бела, сива и црна
(551) индивидуална

Trgovski marki

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
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кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети

мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите кпаси, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи

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

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 17507

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/530

(220) 27/05/2009

		

(181) 27/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО
ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK

(111) 17370

(151) 14/10/2010

(210) TM 2009/532

(220) 28/05/2009

		

(181) 28/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб 1000 Скопје , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) бордо - циклама, бела и златно-жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

TIM POINT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(111) 17375

(151) 15/10/2010

(210) TM 2009/533

(220) 28/05/2009

		

(181) 28/05/2019

		

(450) 31/12/2010

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети

(732) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб 1000 Скопје , MK

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите кпаси, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;

17507

Trgovski marki

Glasnik,

(591) сина, бела и златно-жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
(111) 17376

(151) 15/10/2010

(210) TM 2009/535

(220) 29/05/2009

		

(181) 29/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

17/6,
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(111) 17458

(151) 08/11/2010

(210) TM 2009/538

(220) 29/05/2009

		

(181) 29/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ТДУТУ „Спиритим” ДООЕЛ
ул. Иво Лола Рибар бр. 34, Скопје , MK
(540)

КАФЕ ХЕМИНГВАЈ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 17378

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/540

(220) 01/06/2009
(181) 01/06/2019

		

АLLI

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за маркетинг и пропаганда ЕПП
Комјуникејшенс ДОО Скопје
ул. Коце Металец бр. 1а/19, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и субстанци за
губење на тежината, контролирање на тежината,
управување со режим на исхрана, исхрана и
фитнес; диететска храна и субстанци адаптирани
за медицинска употреба; витамини, минерали и
додатоци за храна
(111) 17377

(151) 15/10/2010

(210) TM 2009/537

(220) 29/05/2009

		

(181) 29/05/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Прехранбена индустрија А.Д. ВИТАМИНКА Прилеп
ул.’Пеце Котески’ б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

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

(591) бела, жолта, светло и темно кафена, сина, зелена,
црвена, златно-жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чајно пециво прелиено со чоколада

Trgovski marki

(111) 17379

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/545

(220) 02/06/2009
(181) 02/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Вижн Борд ДОО
ул. Франце Прешерн 197 1000 Скопје, MK
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(540)

(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(591) зелена, сива и црна
(551) индивидуална

(111) 17414

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/555

(220) 03/06/2009
(181) 03/06/2019

(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

и

		

(450) 31/12/2010

(732) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, MK
(540)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 17408

(151) 18/10/2010

(210) TM  2009/552

(220) 02/06/2009
(181) 02/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Associazione Radio Maria
Via Turati 7 22036 Erba CO, IT

(591) златна, зелена, црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

РАДИО МАРИА
(551) индивидуална

(111) 17405

(151) 18/10/2010

(210) TM  2009/556

(220) 03/06/2009
(181) 03/06/2019

(510, 511)

		

кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образование, обезбедување обуки, забава,
спортски и културни активности
(111) 17413

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/554

(220) 03/06/2009

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(181) 03/06/2019
		

(450) 31/12/2010

(732) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
ул. „Цане Кузмановски” бр. 1, 7500 Прилеп, MK

(450) 31/12/2010

(732) Приватна
здраствена
установа
специјалистичка ординација по интерна
медицина МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА Скопје
ул. Максим Горки бр. 25, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(591) темни и светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи
кл. 44 - медицински услуги
(591) златна, зелена, црна, црвена и бела
(551) индивидуална

(111) 17362

(151) 13/10/2010

(210) TM  2009/559

(220) 03/06/2009
(181) 03/06/2019

		

17408

(450) 31/12/2010

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street, Bradford,
Pennsylvania 16701, US

17/6,

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje
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(111) 17512

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/573

(220) 09/06/2009

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(181) 09/06/2019

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

		

(450) 31/12/2010

(732) Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ
ул. Моша Пијаде бр. 230 Прилеп, MK
(540)

ZIPPO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфимерија, козметика
(111) 17407

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/562

(220) 08/06/2009
(181) 08/06/2019

		

(450) 31/12/2010

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

(732) ДОО ВИПС
ул. Марко Цепенков бр. 1 Охрид, MK

кл. 35 - издавање на документи

(540)

кл. 42 - технички преглед и испитување на
возилата

кл. 41 - обука на кандидати за возачи (авто школа)

(111) 17530

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/575

(220) 10/06/2009
(181) 10/06/2019

		

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE

(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со прехранбени продукти, козметички продукти,
школски прибор, продукти за домаќинство,
текстил, средства за хигиена

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

КАМБИО

(111) 17529

(151) 09/11/2010

(551) индивидуална

(210) TM  2009/572

(220) 09/06/2009

(510, 511)

(181) 09/06/2019
		

(450) 31/12/2010

(450) 31/12/2010

(732) С енд Б Трејд Скопје
ул. Владимир Комаров број 18а 1/16
1000 Скопје, MK
(540)

кл. 1 - хемикалии што се користат во земјоделието,
хортикултура и шумарство, посебно препарати
за садење растенија; препарати за регулирање
на растењето на растенија, хемиски препарати
за нега на семиња, сурфакти, природни или
вештачки хемикалии како сексуални замки или
агенти за забуна на инсекти
кл. 5 - препарати за уништување бактерии;
фунгициди, хербициди, пестициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минералнa 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. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

Trgovski marki

(111) 17496

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/585

(220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, MK
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(540)

(540)

(591) жолта, бела, сина и црвена

(591) бела, сина, жолта и кафена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - ориз

кл. 30 - гриз

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
ориз

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со гриз

(111) 17501

(151) 09/11/2010

(111) 17493

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/586

(220) 12/06/2009

(210) TM  2009/588

(220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019
		

(450) 31/12/2010

(181) 12/06/2019
		

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, MK

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, MK

(540)

(540)

(591) бела, зелена, жолта, црвена, кафена, портокалова
и црна

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

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 - био мирудија
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
био мирудија
(111) 17494
(210) TM  2009/587

(151) 09/11/2010
(220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019
		
(450) 31/12/2010
(732) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, MK

17501

(551) индивидуална
кл. 30 - црвен пипер
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
црвен пипер
(111) 17498

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/589

(220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, MK

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

(540)

(540)

(591) бела, жолта, кафена, зелена и црна

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
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кл. 30 - какао

кл. 30 - кокос

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
какао

кл. 35 - услуги при продажба на малo и големо со
кокос

(111) 17513

(151) 09/11/2010

(111) 17518

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/590

(220) 12/06/2009

(210) TM  2009/592

(220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019
		

(450) 31/12/2010

(181) 12/06/2019
		

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, MK

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

(540)

(540)

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 - шеќер во прав

(510, 511)
кл. 30 - презла - лебни трошки
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
презла - лебни трошки
(111) 17495

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/591

(220) 12/06/2009

		

(111) 17484

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/593

(220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019

(181) 12/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

Trgovski marki

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
шеќер во прав

(450) 31/12/2010

17484
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(540)

(540)

(591) бела, жолта, сина и црвена
(551) индивидуална
(591) бела, жолта, црвена, црна и сина

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29 - суво грозје

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
суво грозје

кл. 30 - нишесте - скроб
кл. 35 - услуги при продажба на малo и големо со
нишесте- скроб

(111) 17516

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/596

(220) 12/06/2009

(111) 17511

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/594

(220) 12/06/2009

		

(181) 12/06/2019

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

		

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

(181) 12/06/2019
(450) 31/12/2010

(540)

(540)

(591) бела, жолта, црвена и сина
(551) индивидуална

(591) бела, жолта, зелена и црна

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 31 - сусам

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
сусам

кл. 30 - мелен бибер
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
мелен бибер

(111) 17500

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/595

(220) 12/06/2009

(111) 17519

(151) 09/11/2010

(181) 12/06/2019

(210) TM  2009/597

(220) 12/06/2009

		

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

17511

(181) 12/06/2019
		

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/6,
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str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, жолта, црвена, црна, кафена, портокалова
и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 17372

(151) 14/10/2010

(210) TM  2009/601

(220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019

кл. 30 - ванилин шеќер
кл. 35 - услуги при продажба на малo и големо со
ванилин шеќер
(111) 17517

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/598

(220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019

		

кл. 29 - млеко, сирење и млечни производи, масла
за јадење и масти

		

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО
ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

(450) 31/12/2010

(732) AstraZeneca UK Limited
15 Stanhope Gate, London W1K 1LN, GB

SEROQUEL XR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции,
фармацевтски производи

(540)

(111) 17371

(151) 14/10/2010

(210) TM  2009/602

(220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) HB BODY S.A.
570 22 Sindos Industrial Area Thessaloniki, GR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, жолта, црвена, црна, кафена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - прашок за печење

(591) виолетова, сина и бела

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
прашок за печење

(510, 511)

(111) 17346

(151) 13/10/2010

(210) TM  2009/600

(220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Bongrain SA (a French societe anonyme)
42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

Trgovski marki

(551) индивидуална
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубива, смеси за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
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кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

на радио и ТВ програми, електронски дисплеј
услуги
(телекомуникации),
пренос
преку
сателит, кабелска телевизија, услуги на
организирање телеконференции, пренос преку
радио,
информации
за
телекомуникации,
изнајмување   телекомуникациска опрема,
изнајмување телефони, телеграфски услуги,
телекомуникациски излезни услуги

кл. 3 - средства за белење и други супстанци за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите

кл. 41 - образовни обуки, забавни услуги, спортски
и културни активности, организирање лотарии,
услуги на организирање на он-лај компјутерски
игри, услуги на обезбедување електронски игри
преку глобална компјутерска мрежа, забавни
услуги, имено обезбедување интерактивни
клубски игри преку глобална комуникациска
мрежа, преку телевизија, преку жични и безжични
апарати и преку телекомуникациски мрежи и
други медиуми, обезбедување интерактивни
игри кои вклучуваат решенија на проблеми
преку глобална комуникациска мрежа, преку
телевизија, преку жични и безжични апарати
и преку телекомуникациски мрежи и други
медиуми, обезбадување интерактивни игри за
наоѓање на скриено богатство и игри за ловење
на скитници на и преку безжични апарати и преку
глобална телекомиуникациска мрежа преку
телевизија, преку жични и безжични апарати и
преку телекомуникациски мрежи и други медиуми,
он-лајн објавување на електронски книги и
списанија, организирање забавни игри и шоуа
(услуги на импресарија), забавни информации,
изведби во живо, производство на телевизиска
програма (шоу програма), производство на шоу
програми, музички сали, електронско деск топ
објавување, изнајмување видео ленти, ноќни
клубови, услуги на организирање игри преку
телефон, играње, клубски услуги (забава или
образование), организирање натпревари (забава
или образование), услуги на преведувачи,
изнајмување видео ленти, ноќни клубови, комар,
он-лајн услуги за организирање игри (преку
компјуерска мрежа), презентација на претстави во
живо, услуги на новински извастувачи, уредување
радио и ТВ програми, деск- топ објавување,
обезбедување простории за казина, забавни
паркови

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, што се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки
(111) 17343

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/603

(220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Ventzislav Stoyanov IVANOV
48, Naum Str., 1415, Sofia, BG
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

ЗЛАТНА ТРЕСКА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламни услуги, он-лајн рекламирање
на компјутерска мрежа, деловно истражување,
изложби
(организирање
изложби
)
во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен
простор,
изнајмување
рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на јавното
мислење), манекени (манекенски услуги) во
рекламни и промовирачки цели на продажбата,
промоција на продажба за други, објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
пазар (проучување на пазарот), плакатирање /
огласување/, помош во управување со индустриски
или трговски претпријатија, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање
по пат на телевизија, компилација на податоци во
кокпјутерска база на податоци, систематизација
на информации во компјутерска база на податоци,
консултации за ефикасност, рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
соопштувања за дејноста, телефонско одговарање
(служби за телефонско одговарање)/за отсутни
претплатници/ бизнис менаџмент
кл. 38 - телекомуникации, поврзување и
обезбедување   телекомуникациски врски на
глобална компјутерска мрежа, електорнски
пораки, електронска пошта, електронски билтени
(телекомуникациони услуги), новински агенции,
пренос на пораки и слики по пат на компјутер,
комуникација по пат на телефон, комуникација
по пат на мобилен телефон, емитување на радио
и телевизики програми, емитување кабелска
телевизија, телефонски услуги, дисеменација

17343

(111) 17398

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/606

(220) 16/06/2009
(181) 16/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ДЦ ГРУП ДОО Скопје
50 Дивизија, 34-2/15 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци
(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/616

(220) 17/06/2009
(181) 17/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за деловни и менаџмент услуги
КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО
ул. Водњанска бр. 15/5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 17400

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/617

(220) 17/06/2009
(181) 17/06/2019

		

(591) виолетова, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување /рекламирање/, рекламни
агенции, ширење   рекламен материјал,
пропагандни дејности, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна хроника, рекламни огласи (ширење
на рекламни огласи), ширење рекламен
материјал, служби за давање совети за водење
дејности, консултации за водење дејности,
помош во водење на дејности, дејности
(професионални консултации), професионална
деловна консултација, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламни агенции, маркетинг
агенции, ширење рекламен материјал (трактати,
проспекти, печатени примероци), изнајмување на
рекламен простор, организирање на изложби за
комерцијални или рекламни цели, надворешно
рекламирање, изнајмување на рекламен простор
на медиумите за комуникација, компилација на
податоци во бази на податоци, информатички
агенции, маркетинг истражување, маркетинг
студии, услуги на клипинг на вести, односи со
јавност, агенции за трговски информации, анализа
на производна цена, служби за давање совети
за водење дејности, консултации за водење на
дејности, помош во водење на дејности, дејности
(професионални консултации), истражувања за
дејностите, организирање дејности (советување
за организирање дејности), пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
истражувања на пазарот, производни цени
(анализа на производни цени), промоција /
продажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, деловни проценки, помош за деловен
менаџмент, персонална менаџмент консултација,
развој на информатичка технологија, потрошувачи
(совети за потрошувачи, клиенти, цена),
демонстрација на производи, човечки ресурси

Trgovski marki
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кл. 38 - телекомуникации, компјутерски пренос на
пораки и слики, електронска пошта, информации
за
телекомуникации,
електронски
пораки,
новинарски агенции, обезбедување пристап до
бази на податоци
кл. 41 - објавување книги, разонода, разонода по
пат на радио, разонода по пат на телевизија,  онлајн разонода, услуги врзани за исполнување на
слободно време, услуги на дигитално снимање,
културни активности, електронско десктоп
објавување, услуги на новински репортери,
обезбедување он-лајн електронски публикации,
објавување он-лајн книги, објавување он-лајн
весници, пишување и објавување текстови

(551) индивидуална

(111) 17399

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за деловни и менаџмент услуги
КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО
ул. Водњанска бр. 15/5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) виолетова, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување /рекламирање/, рекламни
агенции,
ширење
рекламен
материјал,
пропагандни дејности, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна хроника, рекламни огласи (ширење
на рекламни огласи), ширење рекламен
материјал, служби за давање совети за водење
дејности, консултации за водење дејности,
помош во водење на дејности, дејности
(професионални консултации), професионална
деловна консултација, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламни агенции, маркетинг
агенции, ширење рекламен материјал (трактати,
проспекти, печатени примероци), изнајмување на
рекламен простор, организирање на изложби за
комерцијални или рекламни цели, надворешно
рекламирање, изнајмување на рекламен простор
на медиумите за комуникација, компилација на
податоци во бази на податоци, информатички
агенции, маркетинг истражување, маркетинг
студии, услуги на клипинг на вести, односи со
јавност, агенции за трговски информации, анализа
на производна цена, служби за давање совети
за водење дејности, консултации за водење на
дејности, помош во водење на дејности, дејности
(професионални консултации), истражувања за
дејностите, организирање дејности (советување
за организирање дејности), пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
истражувања на пазарот, производни цени
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(анализа на производни цени), промоција /
продажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, деловни проценки, помош за деловен
менаџмент, персонална менаџмент консултација,
развој на информатичка технологија, потрошувачи
(совети за потрошувачи, клиенти, цена),
демонстрација на производи, човечки ресурси
кл. 38 - телекомуникации, компјутерски пренос на
пораки и слики, електронска пошта, информации
за
телекомуникации,
електронски
пораки,
новинарски агенции, обезбедување пристап до
бази на податоци
кл. 41 - објавување книги, разонода, разонода по
пат на радио, разонода по пат на телевизија,  онлајн разонода, услуги врзани за исполнување на
слободно време, услуги на дигитално снимање,
културни активности, електронско десктоп
објавување, услуги на новински репортери,
обезбедување он-лајн електронски публикации,
објавување он-лајн книги, објавување он-лајн
весници, пишување и објавување текстови
(111) 17342

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/620

(220) 19/06/2009

(510, 511)
кл. 6 - метални, сигуеносни и противпожарни каси,
сефови, ормари и врати, трезорски врати, брави,
оков за дрво и метал
(111) 17426

(151) 19/10/2010

(210) TM  2009/634

(220) 23/06/2009
(181) 23/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул. „Трифун Хаџи Јанев” бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 19/06/2019
		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за дизајн на ентериери МОНТИМПЕКС
ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
ул. Димитрије Туцовиќ бр. 38, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, портокалова, жолта и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино

(591) бела, црна, сива, сина, виолетова и темно розова
(551) индивидуална

(111) 17523

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/636

(220) 23/06/2009
(181) 23/06/2019

(510, 511)
кл. 42 - архитектура, внатрешно уредување
(декорација), дизајн, инженерски нацрти, изградба
(изработка на нацрти и дизајни за изградба),
совети за градежништво
(111) 17580

(151) 22/11/2010

(210) TM  2009/629

(220) 16/06/2009

		

(450) 31/12/2010

(732) Imperial Tobacco Limited
PO Box 244, Southville Bristol BS99 7UJ, UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(181) 16/06/2019
		

(450) 31/12/2010

(732) ДПТУ БИРОСЕФ ДООЛ
ул.Дебарска бр.29, 2400 Струмица, MK
(540)

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

17342

(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 34 - преработен или суров тутун; производи од
тутун; цигари, цигарилоси, замени за тутун што
не се за медицински намени и не се наменети за
терапија; кибрит и артикли за пушачи
(111) 17360

(151) 13/10/2010

(210) TM  2009/645

(220) 29/06/2009
(181) 29/06/2019

		

17/6,

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

263

(111) 17409

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/651

(220) 30/06/2009
(181) 30/06/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ЖИ-ДА 07
ул. Максим Горки бр. 20 Скопје, MK
(540)

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство услуги и трговија
КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп
ул. Орде Тодороски - Шемко бр. 43,
Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) црна, жолта, бела

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(591) бела, светло и темно сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - неметални градежни материјали,
неметални преносни конструкции, споменици што
не се од метал, мермер, камен, камен (предмети
направени од камен), камен за градба, биста од
камен, бетон или мермер, сечење, обликување
и обработка на камен, вештачки камен, гранит,
гробници /неметални/, ѕидни и подни облоги /
неметални/, капаци /штитници/ неметални,
керамика (суровиии за керамика), мозаици за
градба, надгробен камен, надгробни плочи /
неметални/, надгробни споменици /неметални/,
неметални
плочници,
ниски
столпчиња,
огноотпорен камен, огради /неметални/, плочи
за градба /неметални/, плочи за поплочување /
неметални/, плочи од вештачки материјал за
обложување патишта, под од камени плочи,
подови /неметални/, прагови /неметални/, скали
/неметални/, скулптури од камен, бетон или
мермер, спомен плочи /неметални/, столбови
на скали /неметални/, столбови /надгробни
столбови/ неметални, столбови /неметални/,
уметнички предмети од камен, бетон или мермер,
фигури од камен, бетон или мермер
кл. 35 - улсуги при продажба на големо и мало
со мермер, камен, гранит и предмети од мермер,
камен и грани, вадење руди
кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, каменоломи (вадење
камен)
кл. 40 - обработка на материјали, сечење блокови
и плочи по најразлични димензии, калибрирање,
полирање до давање висок сјај, попречно сечење
и оборување на рабови, завршна обработка на
рабови (кантирање), составување градба по
нарачка /за трето лице/

Trgovski marki

(111) 17410

(151) 19/10/2010

(210) TM  2009/652

(220) 01/07/2009

		

(181) 01/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Дрита Комерц ДООЕЛ
с. Палчиште, Тетово, MK
(540)

ALFA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфинерија и
етерична масла
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерична масла
(111) 17361

(151) 13/10/2010

(210) TM  2009/658

(220) 02/07/2009

		

(181) 02/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Akita, Inc.
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
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(540)

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

CHARTIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурителни и финансиски услуги
(111) 17380

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/671

(220) 06/07/2009
(181) 06/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) темно сина, светло сина, сребрена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одделно од тутун што не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класа 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за
цигари и кибрити

(591) темно виолетова, светло вилетова, сребрена и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одделно од тутун што не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класа 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за
цигари и кибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење
на работење и водење   комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(111) 17381

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/672

(220) 06/07/2009
(181) 06/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR

17380

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење
на работење и водење   комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(111) 17430

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/678

(220) 08/07/2009

		

(181) 08/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за вработување на инвалидни лица,
производство, трговија и услуги ЈУГОИМПЕКС
ДОО извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб.,
Индустриска зона Визбегово, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКСА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.66/1-3а,
1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
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 (не се
рачни), инкубатор за јајца

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 17457

(151) 08/11/2010

(210) TM  2009/679

(220) 08/07/2009

		

(181) 08/07/2019

		

(450) 31/12/2010

17/6,

(591) бела, жолта, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација
на
производи,
објавување
рекламни текстови, огласување (рекламирање),
информации за дејноста, изнајмување рекламен
простор, изнајмување рекламен материјал, јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, обработка на
текстови, пазар (побарувачка на пазарот), пазар
(проучување на пазарот), персонал (вработување
персонал), производни цени, промоција /
продажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламна хроника,
рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламна документација
(уредување
на
рекламна
документација),
рекламни агенции, трговски дејности, увозизвоз, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/

(732) АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз, Друштво за
производство на препарати за нега на кожата
и трговија
Стефка Тасева 25, 2300 Кочани, MK
(540)

(591) виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи/препарати
кл. 35 - услуги при продажба на фармацевтски
производи на мало и големо
(111) 17442

(151) 04/11/2010

(210) TM  2009/681

(220) 08/07/2009

		

(181) 08/07/2019

		

(450) 31/12/2010
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кл. 38 - организирање и емитување телевизиски
емисии, кабелска телевизија, комуникација,
пораки (пренос на пораки од една на друга
личност), новинарски агенции, подвижна радио
телевизија, упатства за телекомуникации

(732) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

кл. 41 - изложби /организирање изложби/ во
културни или воспитни цели, клубови, услуги
на клубови /забава или одгледување/, книги
(издавање на книгите), книги (изнајмување на
книгите), конференции (организирање и водење  
конференции), конгреси (организирање и водење
конгреси), натпревари (организирање натпревари)
/обука, забава/, приредби (одржување приредби),
семинари (организирање и водење семинари),
клубови со средби, стручни консултации (не се
однесуваат на водење на работите)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

ПЕНМЕЈТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - медицински апарати и инструменти
(111) 17431

(151) 19/10/2010

(111) 17382

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/682

(220) 08/07/2009

(210) TM  2009/685

(220) 09/07/2009

		

(181) 08/07/2019

		

(181) 09/07/2019

		

(450) 31/12/2010

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за маркетинг трговија и услуги ИЗИ
МЕДИА ДООЕЛ
Велес, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(732) Друштво за промет на големо и мало
угостителство и туризам АУРОРА ТУРС Славчо
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански ДТЦ 13 лик.4 Кисела Вода
1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ПАТУВАМЕ СОНУВАМЕ СО АУРОРА
(551) индивидуална

Trgovski marki

17382
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(591) црвена, бела, златна, кафена и црна

(510, 511)
кл. 39 патувања

транспортни

услуги,

организирање

кл. 41 - образовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; билки (тревки); јајца; млечни
производи, желеа, џемови, компоти, млеко и
млечни пијалаци, производи подготвувани за
конзумирање што се состајат првенствено од
гореспоменатите стоки

кл. 43 - услуги на обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 17383

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/686

(220) 09/07/2009

		

(181) 09/07/2019

		

(450) 31/12/2010

кл. 30 - кафе и замени за кафе, чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго;
брашно и подготовки направени од жита; леб,
бисквити, торти, слатки (производи од тесто),
чоколада и слатки; сладолед; мраз, овошни
сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет; сосови;
песто, сосови; сосови како мирудии; мирудии;
билки (тревки), мирудии, производи подготвени
за конзумирање   што се првенствено составени
од горе споменатите производи

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CERELINO

(111) 17385

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/692

(220) 10/07/2009

(551) индивидуална

		

(181) 10/07/2019

(510, 511)

		

(450) 31/12/2010

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз
(111) 17384

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/691

(220) 10/07/2009

		

(181) 10/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

17383

(732) ZAHARNI IZDELIA - VARNA OOD
Zapadna Promishlena Zona, 9000 Varna, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз; бисквити; колач; бисквити со чоколада

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 17432
(151) 10/11/2010
(210) TM  2009/696
(220) 14/07/2009
		
(181) 14/07/2019
		
(450) 31/12/2010
(732) Печатење, текстил-трукерај Трговец поединец
ФЛЕКСО ПРИНТ ТП
ул. Алексо Демниевски бр. 27/1-б,
1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

17/6,
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(732) Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

RESFLOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба

(540)

FLEXOPRINT
(551) индивидуална

(111) 17561

(151) 10/11/2010

(510, 511)

(210) TM  2009/718

(220) 16/07/2009

кл. 16 - хартија, картони производите од нив што
не се опфаатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал
кл. 17 - каучук, гума,  полуфабрикати од пластични
материјали
кл. 35 - канцелариски работи, трговија на големо
и мало со хартија, картони производи од нив,
печатени работи, трговија на големо и мало со
кожа, имитација на кожа, и производи од нив што
не се опфатени со другите класи
(111) 17509
(151) 09/11/2010
(210) TM  2009/697
(220) 14/07/2009
		
(181) 14/07/2019
		
(450) 31/12/2010
(732) Друштво за трговија, транспорт, инженеринг и
производство СЕТ-УНИОН ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Поп Богомил бр. 10 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

СЕТ-УНИОН

(181) 16/07/2019
		

(540)

ALKAKAPS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 17560

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/719

(220) 16/07/2009
(181) 16/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Фармацевтска,
хемиска,
козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

(551) индивидуална

АЛКАКАПС

(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи; прекривки за кревети
и маси, трикотажа
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани;
растегливи ленти за ракавици, прерамки,
позамантерија
кл. 35 - канцелариски работи; трговија на големо
и мало со текстил и текстилни производи,
трикотажа и позамантерија
(111) 17386

(151) 15/10/2010

(210) TM 2009/710

(220) 15/07/2009

		

(181) 15/07/2019

		

(450) 31/12/2010

Trgovski marki

(450) 31/12/2010

(732) Фармацевтска,
хемиска,
козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12
Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 17594

(151) 23/11/2010

(210) TM 2009/733

(220) 21/07/2009

		

(181) 21/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ
бул.Климент Охридски бр.68 а
1000 Скопје, MK

17594
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - производи со лиофилизиран матичен
млеч, прополис, полен, пчелин восок и други
пчелини производи; антиоксиданси, минерали,
екстрати од лековити билки; функционална
храна-’ркулци од мешунки; соја, азуки, мунг, наут,
лека, оцет од дива јаболка со лековити билки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - информатички програми, мемории за
сметачи, менувачи на дискови (информатика),
монитори (програми за сметачи), обработка на
податоци, печатачи за компјутери, процесори
(централни единици за обработка), сметачи
(помошни мемории за сметачи), сметачи (работни
програми за сметачи), сметачи (снимени програми
за сметачи)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација на производи, пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
персонал (вработување персонал), производни
цени, промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот /
маркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер, издавање софтвер, изработка
(концепирање) на софтвери, други консултации
и понуда на софтвер, консултации во врска со
сметачи, компјутерски хардвер, консултации
во врска со хардвер, литографско печатење,
офсет печатење, печатарство, професионална
ориентација, сметачи (изнајмување сметачи),
сметачи (програмирање на сметачите), стручни
консултации ( не се однесуваат на водење
на работите), уредување и одржување на
веб -страници, централна база на податоци
(изнајмување време за пристап до базите на
податоци), обработка на податоци, компјутерски
активности
(111) 17374

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/747

(220) 24/07/2009

		

(181) 24/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје
ул.Партизански одреди бб, Реонски центар
Карпош III, трговски дел, секција IV/8,
Скопје, MK

(111) 17373

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/748

(220) 24/07/2009

		

(181) 24/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје
ул.Партизански одреди бб, Реонски центар
Карпош III, трговски дел, секција IV/8,
Скопје, MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, сива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи со природни
липозони изолирани од лецитин од соја, пчелини
производи матичен млеч, прополис, жен-шен,
лековити билки, витамини, алоја, етерични масла,
мед, глина, каолин и други природни супстанции
кл. 30 - производи со лиофилизиран матичен
млеч, прополис, полен, пчелин восок и други
пчелини производи; антиоксиданси, минерали,
екстрати од лековити билки; функционална
храна-’ркулци од мешунки; соја, азуки, мунг, наут,
лека, оцет од дива јаболка со лековити билки
(111) 17549

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/754

(220) 27/07/2009

		

(181) 27/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ДПТУ СТАДИОН-МАК ДОО Струмица
ул. Киро Абрашев, бр. 61 Струмица, MK
(540)

(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје
(540)
(591) кафена, зелена, жолта и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) зелна, сива и жолта

17374

кл. 29 - конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи
(111) 17401

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/759

(220) 28/07/2009

		

(181) 28/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Здружение на граѓани Центар за промоција на
оддржливи земјоделски практики и рурален
развој ЦеПроСАРД Скопје
1000 Скопје ул. Орце Николов 155/5-2, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
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кл. 38 - телекомуникации
(111) 17412

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/771

(220) 31/07/2009

		

(181) 31/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ДИПЛОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Даме Груев бр. 28, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) сина, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, што не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки

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

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови
коски, школки, килибар, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирање што се однесуваат на истите, услуги
за индустриски анализи и истражувања
кл. 44 - услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(111) 17556

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/769

(220) 31/07/2009

		

(181) 31/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
ул.” Кузман Јосифовски Питу” бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

LIBERO
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
(111) 17555

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/772

(220) 31/07/2009

		

(181) 31/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје, Ц.О.
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

кл. 9 - апарати и инсгрументи: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регисгар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
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(591) бела, црна, црвена, жолта, портокалова, кафена и
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски производи, додатоци во исхраната
(111) 17554

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/773

(220) 31/07/2009

		

(181) 31/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(111) 17552

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/775

(220) 31/07/2009

		

(181) 31/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

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

жолта,

розова,

сина,

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

жолта,

кафена,

кл. 5 - диететски производи, додатоци во
исхраната

сина,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски производи, додатоци во исхраната
(111) 17550

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/774

(220) 31/07/2009

		

(181) 31/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK

(111) 17551

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/776

(220) 31/07/2009

		

(181) 31/07/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

(540)

(591) бела, црвена, жолта, сина, портокалова, зелена,
кафена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски производи, додатоци во
исхраната
(591) бела, црна, црвена, жолта, розова, сина и
портокалова

(111) 17477

(151) 09/11/2010

(551) индивидуална

(210) TM 2009/781

(220) 31/07/2009

(510, 511)

		

(181) 31/07/2019

		

(450) 31/12/2010

кл. 5 - диететски производи, додатоци во исхраната

17554
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(111) 17363

(151) 13/10/2010

(210) TM 2009/789

(220) 04/08/2009

		

(181) 04/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - куфери и патни торби, чадори за дожд и
сонце; школски торби
кл. 24 - покривки за кревети и маси
кл. 25 - облека; обувки и капи; маици, елеци,
блузи, фустани, здолништа, тренерки, куси
панталони, јакни, шамии, кошули, дресови,
ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава,
патики, чевли, чизми, влечки за плажа, влечки,
сандали, кломпи, копачки, ролерки
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце;
школски торби, покривки за кревети и маси,
облека; обувки и капи; маици, елеци, блузи,
фустани, здолништа, тренерки, куси панталони,
јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи,
стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли,
чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, кломпи,
копачки, ролерки
(111) 17482
(151)
(210) TM 2009/782
(220)
		
(181)
		
(450)
(732) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
ул. Дојранска 14, Струмица, MK

09/11/2010
31/07/2009
31/07/2019
31/12/2010

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

NATRELLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - силиконски вметоци за гради; вметоци за
гради што се состојат од вештачки материјали и
делови и компоненти за истите
(111) 17505

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/808

(220) 10/08/2009

		

(181) 10/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - куфери и патни торби, чадори за дожд и
сонце; школски торби
кл. 25 - облека; обувки и капи; маици, елеци,
блузи, фустани, здолништа, тренерки, куси
панталони, јакни, шамии, кошули, дресови,
ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава,
патики, чевли, чизми, влечки за плажа, влечки,
сандали, кломпи, копачки, ролерки
кл. 28 - производи за гимнастика и спорт
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце;
школски торби, производи за гимнастика и спорт;
обувки и капи; маици, елеци, блузи, фустани,
здолништа, тренерки, куси панталони, јакни,
шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи,
стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли,
чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, кломпи,
копачки, ролерки
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(591) црна, црвена, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци
(111) 17404

(151) 18/10/2010

(210) TM 2009/811

(220) 11/08/2009

		

(181) 11/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Alokozay FZE
(a Free Zone Company incorporated under the
laws of U.A.E.)
P.O.Box 18165, Dubai, AE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

17404
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(540)

и мало со обични метали и нивните легури,
производи од обичен метал што не се вклучени
во другите класи, алуминиум и калапи од обичен
метал
кл. 41 - образовни услуги, обука, организирање
и водење семинари, организирање изложби за
културни и образовни цели, професионално
насочување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, јогурт, масла и
масти за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, тапиока, саго,
замена на кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови, мирудии; мраз, чоколади и кечап
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 17403

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/814

(220) 12/08/2009

		

(181) 12/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(111) 17411

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/817

(220) 13/08/2009

		

(181) 13/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Трговско радиодифузно друштво ТВ Скопје
ДОО Скопје
ул. Качанички пат б.б. 1000 Скопје , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ЗАЈДИ, ЗАЈДИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации, емитување кабелска
телевизија, емитување телевизиски програми,
пренесување преку сателит, телекомуникациски
канали
кл. 41 - забава, услуги на естрадни уметници,
услуги на оркестри, продукција на радио и
телевизиски програми, продукција на шоу
програми, услуги на студија за снимање, сценски
декор, монтажирање видео ленти, услуги на
пишување сценарија

(732) Друштво за производство услуги и трговија
БРЕГЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 42/23
мезанин 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(111) 17557

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/822

(220) 14/08/2009

		

(181) 14/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) АСАНИ РИЗАХ
ул. 171 бр. 33 Скопје, MK
(591) црна, зелена, жолта, портокалова, црвена, сина и
бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, мали
метални предмети, метални цевки, каси,
производи од обичен метал што не се вклучени
во другите класи; алуминиум; калапи од обичен
метал
кл. 35 - управување со работата, канцелариски
работи; трговија на мало и големо со хемиски
производи за индустријата; трговија на големо
и мало со бои, фирнајзи и лакови, метали во
листови и во прав за сликарите, декоратерите,
печатарите и уметниците; трговија на големо

17403

(591) сива, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со
текстилни производи, покривки за кревети и маси,
облека, обувки и капи
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(111) 17356

(151) 13/10/2010

(210) TM 2009/830

(220) 18/08/2009

		

(181) 18/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(300) 008122004  24/02/2009  EM
(732) JIL B.V.
Rivium Quadrant 173, 15th Floor, NL-2909 LC
Capelle aan den IJssel , NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

JIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за примена во
науката, наутиката, премер, фотографирање,
кинематографија, оптика, тежинско мерење,
мерење, сигнализација, проверка (надзор),
спасување и едукација; апарати и инструменти за
спроведување, пренесување, трансформирање,
акумулирање, регулација и контрола на
електрична енергија; апарати за наснимување,
пренесување или репродукција на звук или
слики; магнетски носачи на податоци, дискови за
наснимување; машини за автоматско продавање
и механизми за апарати што се активираат со
помош на парички; регистер каси, машини за
сметање, опрема и компјутери за обработка на
податоци; противпожарни апарати; мобилни
телефони; телефонски апарат; безжични уреди;
компјутерски хардвер; компјутерски софтвер;
софтвер во областа на мобилната телефонија
и системите за деловен менаџмент, апарати за
мобилна телефонија; апарати за наснимување,
пренос или репродукција на звук или слики;
магнетни носачи на податоци, микрокомпјутерски
игри, видео игри; публикации во електронски
формат; електронски публикации кои може да
се преземат од мрежа; компјутерски софтвер за
употреба во софтверските апликации за сервер
и клиент, наменет за безжични уреди за прием,
синхронизација,
натрупување,
складирање
и управување со аудио-визуелни интернет
и екстранет документи кои потекнуваат од
глобални компјутерски и комуникациски мрежи;
компјутерски софтвер наменет за пренесување на
аудио-визуелни интернет и екстранет документи
кои потекнуваат од глобални компјутерски и
комуникациски мрежи, преку безжични мрежи
кл.
38
телекомуникации;
мобилни
телекомуникации, апликации и системи за
мобилна
телефонија;
телекомуникации,
комуникации преку компјутерски терминали,
радиоемитување, комуникации преку телеграф,
комуникации
преку
телефон,
дигитални
комуникации за дигитална или интерактивна
телевизија; телекомуникации преку интернет,
интранет; интернет за и со помош на мобилни
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телефони, со помош на дигитални, сателитски,
кабелски и земни мрежи; пренос на податоци;
пренос на информации, услуги со кои им се
овозможува на лицата праќање и/или примање
компјутерски информации, програми, документи
или податоци; услуги што овозможуваат или
нудат учество во радио или телевизиски емисии,
како интерактивни така и неинтерактивни;
безжична телефонија, емитување и пренесување
видео игри кон и од мобилен телефон, дигитално
персонално
помагало
(организатор)
или
компјутер, дигитални или аналогни декодери
кои обезбедуваат пристап до сајт или портал
по извршеното поврзување на интернет;
поврзување со телекомуникациска мрежа
заради преземање на видео игри, интерактивни
текстови за снимање филмови и видеографски
записи
преку
телекомуникациски
мрежи,
електронска пошта; услуги за комуникација;
услуги за телекомуникација; електронски пренос
на компјутерски софтвер преку интернет и
други мрежи за компјутерска и електронска
комуникација; услуги за обезбедување врска и
пристап до мрежи за електронска комуникација,
заради пренос или прием на компјутерски
софтвер; обезбедување „он-лајн” услуги за
комуникација; комуникација преку глобална
компјутерска мрежа или преку интернет; услуги
за електронска пошта, праќање и примање
пораки; услуги за емитување; обезбедување
пристап до веб-страници; пренос и дистрибуција
на податоци или аудио-визуелни слики преку
глобална компјутерска мрежа или преку интернет;
обезбедување пристап до МПЗ веб-страници на
интернет; испраќање на дигитална музика по пат
на телекомуникации; обезбедување пристап до
веб-страници за дигитална музика на интернет;
изнајмување (давање под наем) време за
пристап до компјутерски датотеки; советодавни,
консултациски и информациски услуги кои се
однесуваат на горенаведените позиции
кл. 42 - научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање во врска со тоа;
услуги за индустриска анализа и истражување;
проектирање
и
создавање
компјутерски
хардвер и софтвер; проектантски услуги што се
однесуваат на компјутерски софтвер; одржување,
поправка и ажурирање на компјутерски софтвер,
софтвер за компјутерски оперативен систем,
софтвер за компјутерски услужни програми;
обезбедување информации за компјутерски
софтвер преку интернет и други мрежи за
компјутерска и електронска комуникација;
обезбедување консултантски услуги и техничка
поддршка за решавање проблеми што се
однесуваат на компјутерски софтвер и за рачни
мобилни дигитални електронски уреди и други
електронски уреди за широка потрошувачка;
обезбедување машини за пребарување заради
прибирање податоци преку комуникациски
мрежи; обезбедување привремена употреба
на компјутерски софтвер и „он-лајн” алатки
со кои на корисниците им се овозможува
пристап и преземање на компјутерски софтвер;
консултантски услуги за компјутерски хардвер

17356

274 Glasnik, 17/6, str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

и софтвер; изнајмување апарати и опрема за
компјутерски хардвер и софтвер; консултантски
услуги за софтвер за мултимедијални и аудиовизуелни записи; компјутерско програмирање;
услуги за поддршка и консултација заради развој
на компјутерски системи и датотеки; графички
дизајн за уредување на веб-страници на интернет;
информации кои се однесуваат на компјутерски
хардвер или софтвер, кои се достапни „он-лајн”
преку глобална компјутерска мрежа или преку
интернет; создавање и одржување на вебстраници; проектирање и создавање на вебстраници кои содржат мултимедијални материјали;
хостирање на веб-страници за други лица;
информациски, советодавни и консултациски
услуги што се однесуваат на горенаведените
позиции; пристап и давање под наем време за
пристап кон видео игри преку телекомуникациска
мрежа или сервер, вклучително и интернет и
кабелски, сателитски или земни телевизиски
мрежи; давање под наем време за пристап кон
телекомуникациски мрежи и интернет страници
и дигитална или аналогна или интерактивна
телевизија;
компјутерско
програмирање
и
компјутерски програми, периферна опрема,
интелигентни картички, интернет, интернет и
интернет за мобилни телефони, компјутери и
декодери за дигитална или аналогна телевизија;
проектирање и производство на игри за декодери
на дигитална или аналогна телевизија, за
мобилни телефони, за дигитални лични помагала
(организатори) или за компјутери; работење
со компјутерски сервери заради хостирање
адреси на клиенти и компјутерски софтвер кој
овозможува и обезбедува еднонасочен и/или
двонасочен проток на аудио-визуелни интернет
и екстранет документи што потекнуваат од
глобални компјутерски и комуникациски мрежи
помеѓу софтверот на серверот и на клиентот
којшто е инсталиран на безжични уреди;
работење со компјутерски софтвер и сервери
наменети за прием, синхронизација, складирање
и управување со аудио-визуелни интернет и
екстранет документи што потекнуваат од глобални
компјутерски и комуникациски мрежи наменети за
праќање содржини кон адресите на клиентите;
консултација во областа на компјутерскиот
софтвер, хардвер, друга опрема за обработка на
податоци; компјутерски софтвер, проектирање и
создавање на компјутерски системи, програми
и мрежи, веб-страници; создавање софтвер
за мобилни уреди; датотеки, архивирање на
компјутерски датотеки, одржување на датотеки;
обезбедување софтвер, обновување на податоци
од компјутерски датотеки, ажурирање на софтвер;
удвојување на компјутерски програми; вообичаено
програмирање; советодавни, консултантски и
информациски услуги што се однесуваат на
горенаведените позиции
(111) 17387

(151) 15/10/2010

(210) TM 2009/831

(220) 18/08/2009

		

(181) 18/08/2019

		

(450) 31/12/2010
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(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минералнa и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 17388

(151) 15/10/2010

(210) TM 2009/832

(220) 18/08/2009

		

(181) 18/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
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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 no пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување на сите видови аудио и
видео лрограми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои создваат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување 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 web-страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
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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, webцентри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 17514

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/836

(220) 21/08/2009

		

(181) 21/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ДТУ НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ
ул. Жегљане 23 б 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, проверка
(контрола), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување и
исклучување,трансформирање,
акумулирање,
регулирање или контролирање на струја, апарати
заснимање, пренос или репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци,дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со парички,
регистарски каси, машини за сметање, опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар
кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 38 - телекомуникации
кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирањето поврзано со нив; индустриски
анализи и истражувачки услуги, изработка и
развој на комјутерски хардвер и софтвер
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(111) 17441

(151) 04/11/2010

(210) TM 2009/839

(220) 21/08/2009

		

(181) 21/08/2019

		

(450) 31/12/2010

метал, за врати; градежно дрво; декоративни
елементи што не се од метал, за градба; облоги
што не се од метал, за градби; шперплочи
кл. 20 - мебел, производи кои не се вклучени
во другите класи од дрво, плута, трска, прачки,
рогозина; опрема што не е од метал, за мебел;
опрема што не е од метал, за прозорци; прегради
од дрво за мебел

(732) МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт Куманово
нас. Карпош - Индустриска зона б.б.
1300 Куманово , MK

кл. 35 - рекламирање; канцелариски работи;
трговија на големо и мало со неметални градежни
материјали, градежни табли, панел штици,
шперплочи; трговија на големо и мало со мебел,
производи од дрво, трска, со опрема што не е од
метал, со прегради од дрво за мебел

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

MIKROTIM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - неметални градежни материјали;
неметални преносни конструкции; градежни табли
што не се од метал; панел штици што не се од
метал, за врати; градежно дрво; декоративни
елементи што не се од метал, за градба; облоги
што не се од метал, за градби; шперплоча
кл. 20 - мебел, производи кои не се вклучени
во другите класи од дрво, плута, трска, прачки,
рогозина; опрема што не е од метал, за мебел;
опрема што не е од метал, за прозорци; прегради
од дрво за мебел
кл. 35 - рекламирање; канцелариски работи;
трговија на големо и мало со неметални градежни
материјали, градежни табли, панел штици,
шперплочи; трговија на големо и мало со мебел,
производи од дрво, трска, со опрема што не е од
метал, со прегради од дрво за мебел

(111) 17433

(151) 19/10/2010

(210) TM  2009/846

(220) 25/08/2009

		

(181) 25/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BE THERE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци
(111) 17434

(151) 19/10/2010

(111) 17440

(151) 04/11/2010

(210) TM 2009/847

(220) 25/08/2009

(210) TM 2009/840

(220) 21/08/2009

		

(181) 25/08/2019

		

(181) 21/08/2019

		

(450) 31/12/2010

		

(450) 31/12/2010

(732) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US

(732) МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт Куманово
нас. Карпош - Индустриска зона б.б.
1300 Куманово , MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) портокалова, сива, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - неметални градежни материјали;
неметални преносни конструкции; градежни табли
што не се од метал; панел штици што не се од

17441

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци

Trgovski marki
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17/6,
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(111) 17435

(151) 19/10/2010

(111) 17437

(151) 04/11/2010

(210) TM  2009/850

(220) 26/08/2009

(210) TM  2009/852

(220) 26/08/2009

(181) 26/08/2019
		

(450) 31/12/2010

(181) 26/08/2019
		

(450) 31/12/2010

(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Sudirman plaza, Indofood Tower, 27th Floor, JI.
Jend. Sudirman Kav. 76-78,
12910 Jakarta Selatan, ID

(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Sudirman plaza, indofood, Tower, 27th Floor, JI.
Jend. Sudirman Kav. 76-78,
12910 Jakarta Selatan, ID

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

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

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

(540)

(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиокa,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед; мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз;  макарони,
тестенини, паста (тесто),   фиде (тесто), овесно
брашно
(111) 17436
(210) TM  2009/851

(151) 04/11/2010
(220) 26/08/2009
(181) 26/08/2019
		
(450) 31/12/2010
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Sudirman plaza, indofood Tower, 27th Floor, JI.
Jend. Sudirman Kav. 76-78,
12910 Jakarta Selatan, ID
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиокa,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед; мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз;  макарони,
тестенини, паста (тесто),   фиде (тесто), овесно
брашно
(111) 17542

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/853

(220) 27/08/2009

		

(181) 27/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
бул.”Александар Македонски” бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

AL-SKUMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - алкален течен детергент

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиокa,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед; мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (зачини); зачини; мраз;   макарони,
тестенини, паста (тесто),   фиде (тесто), овесно
брашно

Trgovski marki

(111) 17539

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/856

(220) 27/08/2009

		

(181) 27/08/2019

		
(450) 31/12/2010
(732) Concept Foundation Limited
Room 1502, 15th Floor, 135 Bonha Strand Road,
Shueng Wan, HK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

17539
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(540)

MEDABON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекарства за здравје (health medicines),
абортивни средства и орални контрацептиви
(111) 17389

(151) 15/10/2010

(210) TM 2009/857

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(111) 17392

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/860

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

HENDRIO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(540)

BOVZUTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати
(111) 17390

(151) 15/10/2010

(210) TM 2009/858

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(111) 17393

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/862

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ARAZOG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

BIXSUTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати
(111) 17391

(151) 15/10/2010

(210) TM 2009/859

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BOSULIF

(111) 17394

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/863

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BRYNDIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

17389
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(111) 17395

(151) 15/10/2010

(111) 17574

(151) 18/11/2010

(210) TM  2009/865

(220) 31/08/2009

(210) TM  2009/868

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

		

(181) 31/08/2019

		

(450) 31/12/2010

		

(450) 31/12/2010

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци
ГРОЗД
2400 СТРУМИЦА ,Стадион бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

LYMPZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати
(111) 17396

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/866

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (вино)
(111) 17573

(151) 18/11/2010

(210) TM  2009/869

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

		

(450) 31/12/2010

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

(732) ЕУРОБРЕНД Д.О.О.
ул.Солидарност бр. 108 2000 Штип, MK

(540)

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

LYMZAVA

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати
(111) 17397

(151) 15/10/2010

(210) TM  2009/867

(220) 31/08/2009

		

(181) 31/08/2019

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

		

(450) 31/12/2010

(551) индивидуална

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење, чипс (пржени компири)

TAMLIAY

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

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билко и природно цвеќе, храна
за животни, пивски склад

(551) индивидуална
(510, 511)

Trgovski marki
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(111) 17456

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/870

(220) 01/09/2009

		

(181) 01/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ПРОАРТ ДОО Скопје
ул.Јуриј Гагарин бр. 73 а 1000 Скопје , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; посредување за шпедиција;
испорачување стоки; транспортирање стоки;
превоз на скапоцености со блиндирано возило
кл. 40 - обработка на материјали; услуги
на
составување
фотографии;
развивање
фотографски филм; фотографско печатење;
фотографирање;
печатење;
литографско
печатење; офсет печатење; ласерско пишување
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирањето поврзано со нив; индустриски
анализи и истражувачки услуги; индустриски
дизајн; дизајнирање графика; истражување и
развој за други; внатрешно уредување; услуги за
нацрт на амбалажи; проекти
(111) 17532

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/871

(220) 01/09/2009

		

(181) 01/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

JOHNSONDIVERSEY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сенаменски препарати за чистење,
одмастување, полирање и завршно чистење
и препарати за чистење со дезинфекциски
својства за употреба врз неоргански површини;
имено, препарати за чистење под, препарати за
полирање под, препарати за завршно чистење

17456

на подови, препарати за стругање на подови;
политури за мебел; препарати за чистење и
полирање стакло; препарати за чистење на
не’рѓосувачки челик; препарати за чистење
за употреба во внатрешно и надворешно
чистење и одржување на сите видови возила;
чистачи за мијалници, тоалети, тушеви и кади;
препарати за чистење на керамика; раствори
и отстранувачи на дамки за килими; препарати
за чистење на текстил, тапацир и килими, со
или без дезодорирачки својства; производи
за перење за комерцијална употреба, имено,
детергенти, белило, омекнувачи за ткаенини,
неутрализирачки средства за перење, штирак, и
отстранувачи на дамки; бактерицидни детергенти
за комерцијално перење; производи за миење,
имено, детергенти и адитиви за плакнење за
машини за миење на садови, детергенти за рачно
миење на садови, детергенти за накиснување на
прибор за јадење, препарати за отстранување
на дамки за садови, киселински чистачи за
употреба во машини за миење садови, чистачи на
резервоари за киснење; препарати за чистење на
рерни; препарати за чистење на цевки и одводни
канали; сето горенаведено за комерцијална,
индустриска и институционална употреба
кл. 5 - санитарни, бактерицидни и дезодорирачки
препарати за употреба врз неорганеки површини;
средства за дезинфекција; освежувачи на воздух
и собни дезодоратори; дезодоратори за килими,
текстил и тапацир; фунгициди; инсектициди;
хербициди; сето горенаведено за комерцијална,
индустриска и институционална упореба
кл. 21 - распрскувачи за препарати за чистење и
дезинфекција; инструменти за чистење, имено,
четки за триење, крпи, сунѓери и ткаенини за
чистење
кл. 37 - услуги на тековно одржување; услуги за
одржување на хиегиена, чистење, полирање,
дезодорирање, дезинфекција и санитарни
услуги; услуги на одржување на подови; услуги
за одржување на хиегиена во кујна, чистење и
миење на кујнски апарати; услуги за одржување
на хиегиена и чистење на бањи; услуги на перење
и пеглање на постелнина; инсталација, поправки
и одржување на машини за миење на садови,
за миење на стакло, за сушење на садови и за
сушење на стакло; инсталација, полравка и
одржување на автомати; поправка и оддржување
на апарати и механизми за чистење, полирање и
санитација; изнајмување на опрема за чистење;
услуги на чистење возила; услуги за контрола на
штетници
кл. 41 - образовни и консултантски услуги, имено,
подготвување на обуки, семинари, работилници и
информативни материјали кои се однесуваат на
хигиена, чистење, одржување на подови и перење
и што се однесуваат на правилни практики и
процедури за безбедност на храната во поглед на
чистење на кујни и опрема за работа со храна,
правилно одржување на подови за комерцијални,
индустриски и институционални установи, и
соодветни хигиенски процедури за храна

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 17534

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/873

(220) 02/09/2009

		

(181) 02/09/2019

		

(450) 31/12/2010
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(591) црвена, сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(732) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(111) 17568

(151) 18/11/2010

(540)

(210) TM 2009/898

(220) 11/09/2009

		

(181) 11/09/2019

		

(450) 31/12/2010

MULTI-K

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company
1007 Market Street, Wilmington,
Delaware 19898, US

(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(510, 511)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 1 - вештачки ѓубрива

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(111) 17565

(151) 11/11/2010

(210) TM 2009/879

(220) 03/09/2009

		

(181) 03/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Никола Лазовски
ул. Боро Арсов 3/1 2000 Штип, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

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

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ARIGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - хербициди
(111) 17569

(151) 18/11/2010

(210) TM 2009/901

(220) 14/09/2009

		

(181) 14/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, трговија и
меѓународен
транспорт
и
шпедиција
АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Нил Армстронг бр. 17-а, 7500 Прилеп, MK

кл. 14 - часовници, електрични часовници,
механизми за часовници, раце (рачни часовници),
(часовничарство)

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
увоз-извоз со часовници, трговија на големо и
мало со часовници

(540)

(111) 17536

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/884

(220) 07/09/2009

		

(181) 07/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Vienna Insurance Group
Schottering 30, 1010 Vienna , AT
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

TERRAVIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи;
административна обработка на нарачки за
купување; презентација на стоки на комуникациски
медиуми за малопродажба; услуги на набавки
за трети лица; трговија на големо и мало со
брашно и производи од жито; трговија на големо
и мало со земјоделски, градинарски и зрнени
ироизводи што не се опфатени со другите класи;
трговија т големо и мало со храна за животни и
за домашни галеничиња; трговија на големо и
мало со возила, автомобили, камиони, шлепери,
мопеди, велосипеди, мотори и резервни делови
за автомобили, камиони, шлепери, мопеди и
велосипеди
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кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање
стока; транспортарање стоки; испорачување
стоки; превезување со камиони; посредување за
шпедиција, шпедитерски услуги
(111) 17570

(151) 18/11/2010

(210) TM 2009/902

(220) 14/09/2009

		

(181) 14/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(111) 17538

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/906

(220) 15/09/2009

		

(181) 15/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Макпрогрес ДОО
ул.Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(732) Друштво за производство, трговија и
меѓународен
транспорт
и
шпедиција
АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Нил Армстронг бр. 17-а, 7500 Прилеп, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолто-зелена, кафена и сива
(551) индивидуална

AGROINVEST

(510, 511)
кл. 30 - тортички (полнети бисквити)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жито; јачмен
(дробен јачмен); јачмен (лупен јачмен); брашно
од јачмен; брашно од грав; пченкарни снегулки;
пченкарно брашно; пченка мелена; лченка печена;
подготовки од жита; мелничарски производи; храна
од овес; овесно брашно; овес (дробен овес); овес
(лупен овес); излуштено жито за исхрана; брашно
од компири за исхрана; брашно од соја; скроб за
храна; пченично брашно
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, храна за
животни; додатоци на сточна храна што не се
за медицинска употреба; алги за човечка или
животинска исхрана; алгаробила за животинска
исхрана; коска од сипа за птици; отпадоци од
дестилерија за животинска исхрана; бисквити
за кучиња; сточна храна (вар за сточна храна);
помија; храна за животни за џвакање; препарати
за дебелење на животни; јачмен; ленено брашно
(добиточна храна); храна за добиток; храна
за птици; трици; крма од трици за животинска
исхрана; храна за домашни галеничиња; остатоци
од производство на жита за храна за животни;
зрнеста храна за исхрана на животни (жита);
погачи за животаи; погачи за добиток
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи;
административна обработка на нарачки за
купување; презентација на стоки на комуникациски
медиуми за малопродажба; услуги на набавки за
трети лица; трговија на големо и мало со брашно
и производи од жито; трговија на големо и мало
со земјоделски, градинарски и зрнести производи
што не се опфатени со другите класи; трговија на
големо и мало со храна за животни и за домашни
галеничиња

17570

(111) 17564

(151) 11/11/2010

(210) TM 2009/909

(220) 15/09/2009

		

(181) 15/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Gambro Lundia AB
P.O. Box 10101, SE-220 10 LUND, SE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

HEMOSOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - раствори што се користат во третман на
бубрежни заболувања, имено хемодијализа,
хемофилтрација или хемодијафилтрација
(111) 17544

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/913

(220) 17/09/2009

		

(181) 17/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(300) M2009 04079 09/04/2009 UA
(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/6,
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(111) 17596

(151) 23/11/2010

(210) TM 2009/940

(220) 23/09/2009

		

(181) 23/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ИТАЛИ-МАК ДООЕЛ Скопје
ул. 11-ти Октомври бр. 2, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(591) црна и бела

(540)

(551) индивидуална

ДЕСТАН

(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, цигари, пури,
цигарилоси; субстанции за пушење што се
продаваат одделно или измешани со тутун, а не се
употребуваат за медицински цели или лекување;
тутун за шмркање; пушачки артикли опфатени во
класата 34; хартија за цигари, цевчиња за цигари
и кибрит
(111) 17537

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/938

(220) 22/09/2009

		

(181) 22/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за консалтинг, трговија и услуги НЕР
КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
ул. „Перо Наков” бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 17344

(151) 13/10/2010

(210) TM 2009/949

(220) 24/09/2009

		

(181) 24/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ
ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3,
1000 Скопје, MK
(551) индивидуална

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел):
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување кои не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња, весници, печатени изданија, печатарски
производи, публикации, брошури, фотографии,
известување, книги, нацрти
кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), изнајмување рекламен простор,
јавно мислење, објавување   јавни текстови,
пропагандни дејности, рекламна хроника
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

Trgovski marki

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трафики, услуги на продавници на големо,
услуги на продавници на мало, трговија
(111) 17475

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/953

(220) 28/09/2009

		

(181) 28/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK

17475
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

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

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење  
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

17474

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 17474

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/954

(220) 28/09/2009

		

(181) 28/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

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  
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/

Trgovski marki

285

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

(510, 511)

кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 17473

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/955

(220) 28/09/2009

		

(181) 28/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
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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   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,
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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 страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 17479

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/956

(220) 28/09/2009

		

(181) 28/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

Trgovski marki

287

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци

рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење  
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
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(111) 17575

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/957

(220) 29/09/2009

		

(181) 29/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија,услуги и производство
ВАК СТРУЖАНКА ДООЕЛ увоз извоз 1000
Скопје
Ул.Македонска преродба бр. 49, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - трикотажа и конфекциска облека
(111) 17577

(151) 22/11/2010

(210) TM  2009/965

(220) 30/09/2009

		

(181) 30/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Штедилница ФУЛМ доо, Скопје
Мито Хаџивасилев- Јасмин бр. 48, MK
(540)

17577
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(732) Airtac Enterprise Co., Ltd.
23, Tzu You Street, Tu Cheng City, Taipei Country,
Taiwan, Republic of China, CN

(591) темно црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски работи, монетарни работи
(111) 17345

(151) 13/10/2010

(210) TM  2009/967

(220) 30/09/2009

		

(181) 30/09/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ
ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3,
1000 Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - цилиндри што се активираат цо помош
на пневматска или хидраулична течност,
пневматични залистоци, пневматски филтри,
пневматски регулатори и пневматски лубрикатори,
ците како машински делови што се користат за
различни индустриски автоматизирани машини

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 17451

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/979

(220) 05/10/2009

(591) црвена, бела и црна

		

(181) 05/10/2019

(551) индивидуална

		

(450) 31/12/2010

(510, 511)

(732) Илиев Драган
ул.Љубашка бр: 11 Kавадарци, MK

кл. 35 - трафики, услуги на продавници на големо,
услуги на продавници на мало, трговија
(111) 17582

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/970

(220) 01/10/2009

		

(181) 01/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ
ДОО Скопје,
ул.Орце Николов бр. 96/3, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; и културни активности

(540)

(591) бела и црна

(111) 17472

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/980

(220) 05/10/2009

		

(181) 05/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) KOSS CORPORATION, а Delaware corporation
4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee,
Wisconsin 53212-1052, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - услуги со продажба на мало и големо со;
облека, обувки, капи, ташни

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 41 - образовни услуги, подготовување
настава,забава; спортски и културни активности
(111) 17576

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/977

(220) 05/10/2009

		

(181) 05/10/2019

		

(450) 31/12/2010

17345

PORTA PRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,

Trgovski marki

Glasnik,

контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар; преносливи носачи на звук; преносливи
снимачи на звук; компјутерски периферни
уреди; звучни микрофони; аудио слушалки за на
глава; аудио слушалки за во уши; микрофони;
мобилни телефони; сигурносна опрема за глава
за заштита на слух за употреба во индустријата;
дигитален аудио хардвер кој вклучува приемник
и предавател; дигитален видео хардвер кој
вклучува приемник и предавател; дигитални
уреди за стриминг /streaming/; софтвер; радио
часовници
(111) 17471

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/981

(220) 05/10/2009

		

(181) 05/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) KOSS CORPORATION, а Delaware corporation
4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee,
Wisconsin 53212-1052, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер; акустични истражувања; акустично
инжинерство; аудио истражувања; услуги за
управување on-line што им овозможуваат на
корисниците да ги управуваат и конфигурираат
видео уредите со помош на глобална компјутерска
мрежа; услуги за управување on-line што им
овозможуваат на корисниците да ги управуваат
и конфигурираат аудио уредите со помош на
глобална комјутерска мрежа; обезбедувајќи
веб сајтови што вклучуваат врски со страници,
вклучително и електронска испорака на ауидо и
видео содржини од други
(111) 17468

(151) 08/11/2010

(210) TM  2009/992

(220) 06/10/2009
(181) 06/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за транспорт и логистика ГЕБРУДЕР
ВАЈС ДООЕЛ Илинден Скопје
ул.24 бр. 39, нас. Илинден 1041 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова и бела
(551) индивидуална

STRIVA

(510, 511)
кл. 35 - огласување, рекламирање; водење на
работење; управување со работи; канцелариски
работи; книговодство; сметководство, увоз-извоз,
проучување на пазарот /маркетинг/

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар; преносливи носачи на звук; преносливи
снимачи на звук; компјутерски периферни
уреди; звучни микрофони; аудио слушалки за на
глава; аудио слушалки за во уши; микрофони;
мобилни телефони; сигурносна опрема за глава
за заштита на слух за употреба во индустријата;
дигитален аудио хардвер кој вклучува приемник
и предавател; дигитален видео хардвер кој
вклучува приемник и предавател; дигитални
уреди за стриминг /streaming/; софтвер; радио
часовници

Trgovski marki

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока, упатства за складирање;
упатства/информации за превоз; организирање
патувања, резервации за патувања, превоз на
патници, посредување при превоз, резервации за
превоз превознички/шпедиторски услуги
(111) 17459

(151) 08/11/2010

(210) TM 2009/995

(220) 07/10/2009

		

(181) 07/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Стопанска Банка АД-Скопје
ул.”11 Октомври” бр.7, Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

17459

290 Glasnik, 17/6, str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

(591) бела, жолта, сина и темно розова

(540)

(551) индивидуална

HERPCLAIR

(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски и монетарни
работи и работи врзани за недвижен имот
(111) 17460

(151) 08/11/2010

(210) TM  2009/996

(220) 07/10/2009

		

(181) 07/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички препарати за лекување херпес и
ранички на усните или околу устата предизвикани
од настинка; балсами за усни за третманот на
херпес и ранички на усните или околу устата
предизвикани од настинка; масти за лекување
херпес и ранички на усните или околу устата
предизвикани од настинка; креми за лекување
херпес и ранички на усните или околу устата
предизвикани од настинка.

(732) Стопанска Банка АД-Скопје
ул.”11 Октомври” бр.7, Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - медицински препарати за лекување
херпес и ранички на усните или околу устата
предизвикани од настинка; фармацевтски
препарати за лекување херпес и ранички на
усните или околу устата предизвикани од
настинка; медикаментозни балсами за  лекување
на херпес и ранички на усните или околу устата
предизвикани од настинка; медицински масти
за лекување   херпес и ранички на усните
или околу устата предизвикани од настинка;
медикаментозни креми за лекување херпес и
ранички на усните или околу устата предизвикани
од настинка

(591) бела, жолта, сина и темно розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски и монетарни
работи и работи врзани за недвижен имот
(111) 17566

(151) 11/11/2010

(111) 17590

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/997

(220) 08/10/2009

(210) TM 2009/1000

(220) 09/10/2009

		

(181) 08/10/2019

		

(181) 09/10/2019

		

(450) 31/12/2010

		

(450) 31/12/2010

(732) МЕДИА ХАУС ДОО
ул. Димитрије Туцовиќ бр. 20, MK
(540)

КОГА НАЈМНОГУ ВИ ТРЕБА

(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited
Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack
Way, Godalming, Surrey GU7 1XW,
United Kingdom, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работите,
управување со работи, канцелариски работи
(111) 17592

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/999

(220) 09/10/2009

		

(181) 09/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited
Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack
Way, Godalming, Surrey GU7 1XW,
United Kingdom, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

17460

(540)

ATOPICLAIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба,
храна
за
бебиња;
фластери,
материјали за завивање рани; материјали за
пломбирање заби, стоматолошки восок; средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди; фармацевтски
препарати и супстанции за лекување на кожни
болести кај луѓето; фармацевтски препарати и
супстанции за лекување алергиски дерматитис,
атописки дерматитис и/или контактен дерматитис
кај луѓето

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 17591

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/1001

(220) 09/10/2009

		

(181) 09/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited
Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack
Way, Godalming, Surrey GU7 1XW,
United Kingdom, UK
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(732) Друштво за трговија, угостителство и услуги
Викторија Л и В увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
ул.”Јанко Михајловски” бр.45, Кичево, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална

SINLICE

(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици
и сарачки производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за употреба при перење; препарати за чистење,
полирање, перење и абразивни препарати;
сапуни, парфимерија, етерични масла, козметика,
лосиони за коца; пасти за заби; медикаментозни
шампиони
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба, храна за бебиња, фластери, материјали
за завивање рани; материјал за пломбирање
на забите, стоматолошки восок, средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди, инсектициди;
медикаментозен третман за вошки; препарати за
уништување на вошките; третман за вошки
(111) 17470

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1003

(220) 09/10/2009

		

(181) 09/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Макпрогрес ДОО
ул.Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ARMONIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бисквити, брашно и производи од жита,
крекери, соленки, грицки, снек(snack) храна,
вафли, фино ситно печиво
(111) 17583

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/1004

(220) 09/10/2009

		

(181) 09/10/2019

		

(450) 31/12/2010
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кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - услуги за продажба на мало и големо со
облека, обувки, капи и кожна галатерија
(111) 17520

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/1006

(220) 13/10/2009

		

(181) 13/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TRIZONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - лубриканти; лубрикантни масла за
моторни возила; нехемиски адитиви за горива и
лубриканти
(111) 17466

(151) 08/11/2010

(210) TM 2009/1017

(220) 19/10/2009

		

(181) 19/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Tata Motors Limited
An Indian Company Manufacturers & Merchants
Bombay House, 24 Homi Mody Street, Hutatma
Chowk, Mumbai 400001, Maharashtra, India, IN
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(540)

INDIGO MANZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - возила за движење по земја и делови за
истите вклучени во класата 12
(111) 17464

(151) 08/11/2010

(210) TM 2009/1018

(220) 19/10/2009

		

(181) 19/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински намени;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери, материјали
за превивање (завои); материјали за пломбирање
заби, забарски смоли (восок); средства за
дезинфекција;
препарати
за
уништување
штеточини; фунгициди, хербициди
(111) 17462

(151) 08/11/2010

(210) TM 2009/1020

(220) 20/10/2009

		

(181) 20/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Vodafone Group Plc
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire, RG14 2FN, UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електрични и електронски апарати и
инструменти за телекомуникација и комуникација;
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апарати и инструменти за пренос на податоци;
апарати и инструменти за обработка, пренос,
зачувување, прием и пребарување на податоци
кои се во форма на кодирани податоци, текстови,
аудио, графики или видеа или во комбинација
на сите овие формати; апарати и инструменти
за обработка на слики; апарати и инструменти
за фотографирање; компјутерски софтвер,
имено, софтвер на оперативен систем, софтвер
за синхронизација на податоци и софтвер за
управување со податоци за телекомуникациски
и комуникациски апарати и инструменти;
електронски
публикации
(можат
да
се
даунлодираат) он-лине од компјутерските бази
на податоци, интернет или други електронски
мрежи; податоци, текст, аудио, графички сликиили
видео (кои можат да се даунлодираат) од бази на
податоци, интернет или други електронски мрежи;
апарати за даунлодирање на податоци, текст,
аудио, графики или видеа од компјутерски бази
на податоци, интернет или други електронски
мрежи; телевизиски апарати и инструменти;
радио и телевизиски предаватели и приемници
на пренос; апарати за пристап на преносот или
емитување на програми
кл. 35 - огласување, собирање и уредување
податоци во компјутерска дата база и онлине
пребарување на компјутерски бази; собирање
во корист на други, цел низ на услуги во областа
на детска забава, животен стил, музика, спорт,
вести, политика, работење, финансии, трговија,
технолигии, наука, природа, индустрија, превоз,
уметност, историја, патувања, култура, филм,
игри и игрички, и навигации овозможувајќи
им на корисниците да гледаат и да ги изберат
овие услуги; овозможување на комерцијални
информации во врска со давателите на услуги;
изнајмување на простор за огласување; ширење
на рекламен материјал; огласување; огласување
он-лине по пат на компјутерски бази на податоци,
на интернет и други електронски мрежи;
објавување на огласни текстови;  овозможување
услуги на пристап во бази; чување на податоци;
зачувување на електронски сочувани податоци,
текст; аудио, графика, или видеа за други;
компјутерско чување на податоци и услуги на
пребарување; овозможување достапност на
барање и пребарување податоци за компјутерски
бази; интернет и други електронски мрежи
кл. 38 - телекомуникациски и комуникациски
услуги; пренос, испорака и прием на податоци,
текст, аудио, графика или видеа; овозможување
пристап на интернет; телекомуникациски и
комуникациски услуги за лоцирање на личности
или објекти; услуги на пренос; услуги на пренос на
пораки, имено праќање, прием и повторно праќање
на пораки во вид на податоци, текст, аудио,
графика или видео или комбинација на сите овие
формати; услуги на електронска пошта; услуги на
пренос на глас преку интернет; овозможување на
телекомуникациски врски со компјутерски бази на
податоци, интернет или други електронски мрежи;
услуги на провајдер на интернет услуги; услуги
на вебсајт портал; овозможување на пристап на
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вебсајтови од компјутерски бази на податоци,
од   интернет или други електронски мрежи;
услуги на телекомуникациски и комуникациски
бази на податоци; имено овозможување на
корисникот да даунлодира дигитална содржина
од мрежа и сервер на индивидуална база на
податоци; овозможување и финансирање на
пристап на компјутерски бази на податоци,  
компјутерски датотеки,   компјутерски мрежи  
и интерактивни компјутерски комуникациски
мрежи; овозможување пристап во дискусии,
блог, чет и други услуги за;електронска размена
на информации од компјутерски бази на
податоци, интернет или други електронски
мрежи; овозможување на пристап на вебсајтови
и компјутерски бази на податоци овозможувајќи
пристап во адресари, календари и дневни услуги
кл. 41 - информации во врска со забава и услуги
достапни од компјутерски бази на податоци,
интернетот или други електронски мрежи;
услуги на играње со игрички достапни он-лајн
од компјутерски бази на податоци, интернет
или други електронски мрежи; услуги на онлајн објавување; услуги на овозможување
он-лајн електронски публикации; објавување
текстови (не само во смисол на огласување),
електронски книги и он-лајн списанија; услуги
на радио и телевизиски забави вклучувајќи и
она која е достапна он-лајн од компјутер, преку
интернeт или други електронски мрежи; услуги
на електронска библиотека за набавување
електронски податоци, текст, аудио, графички или
видео записи (вклучувајќи и архивски податоци);
овозможувајќи достапна музика (која не може да
се даунлодира) со компјутерски бази на податоци,
интернет или други електронски мрежи
кл. 42 - услуги на пребарувач; овозможување
софтверска размена за да се овозможи достапен
личен пристап до компјутерски бази на податоци,
интернет или други компјутерски мрежи; услуги
на овозможување достапен прилагоден дисплеј
на апарати и инструменти за телекомуникација
и комуникација, имено да се овозможи на
корисникот да прилагоди дисплеј на свои
посебни потреби; овозможување достапност до
софтверски апликации преку компјутерски бази
на податоци, интернет или други електронски
мрежи; услуги на постојано држење достапени
веб-сајтови и компјутерски бази на податоци
овозможувајќи достапен адресар, календар и
дневни услуги
кл. 45 - индивидуални и друштвени услуги кои
даваат други, поради задоволување потреба на
поединец овозможена по пат на компјутерска
мрежа на податоци, интернет или други
електронски мрежи;    друштвено поврзување
преку мрежа
(111) 17461

(151) 08/11/2010

(210) TM 2009/1021

(220) 21/10/2009

		

(181) 21/10/2019

		

(450) 31/12/2010
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(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Прохор Пчињски бр. 16, Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - сите видови обувки, вклучително спортски
обувки, сандали, чевли, чизми и патики
(111) 17579

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/1023

(220) 22/10/2009

		

(181) 22/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за услуги информации АМСМ
УСЛУГИ- СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ
ДОО -Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51
СКОПЈЕ, MK
(540)

(591) бела, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни и сервисни услуги
(111) 17525
(151) 09/11/2010
(210) TM 2009/1024
(220) 22/10/2009
		
(181) 22/10/2019
		
(450) 31/12/2010
(732) Tikkurila Oy
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

VIVACOLOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’ рѓа и гниење на дрвото; материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
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(111) 17483

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1025

(220) 22/10/2009

		

(181) 22/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Agan Chemical Manufacturers Ltd.
Northern Industrial Zone, P. O. Box 262,
Ashdod 77102, Israel, IL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CHASER-P
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - хербициди
(111) 17491

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1035

(220) 27/10/2009

		

(181) 27/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат,
1000 Скопје, MK

ВИП

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите),
демонстрација
на
производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
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рекламен материјал,
печатени примероци/

трактати,

проспекти,

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 емитување на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и 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
сообракајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање web-страници,
услуги
на
дизајнирање
webстраници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
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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   web-сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица, услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 17492

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/1036

(220) 27/10/2009

		

(181) 27/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат,
1000 Скопје, MK

ВИП

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал, трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
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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 емитување на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и 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
сообракајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање web-страници,
услуги
на
дизајнирање
webстраници,
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   web-сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
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податоци на трети лица, услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 17486
(151) 09/11/2010
(210) TM 2009/1037
(220) 27/10/2009
		
(181) 27/10/2019
		
(450) 31/12/2010
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите),
демонстрација
на
производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал,
трактати,
проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
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обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и 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
сообракајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање web-страници,
услуги
на
дизајнирање
webстраници,
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   web-сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица, услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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Glasnik,

(111) 17485

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1038

(220) 27/10/2009

		

(181) 27/10/2019

		
(450) 31/12/2010
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал, трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
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на асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување 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
сообракајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање web-страници,
услуги
на
дизајнирање
webстраници,
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   web-сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица, услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 17546
(210) TM 2009/1039
		
		

(151)
(220)
(181)
(450)

10/11/2010
28/10/2009
28/10/2019
31/12/2010
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(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK

(591) жолта, бела, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средство за миење садови

(540)

(111) 17545

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/1042

(220) 28/10/2009

		

(181) 28/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(591) портокалова, жолта, бела, сива, розова и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средство за миење садови
(111) 17553
(151) 10/11/2010
(210) TM 2009/1040
(220) 28/10/2009
		
(181) 28/10/2019
		
(450) 31/12/2010
(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

(540)

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

(540)

(591) портокалова, жолта, бела, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средство за миење садови
(111) 17548
(151) 10/11/2010
(210) TM 2009/1041
(220) 28/10/2009
		
(181) 28/10/2019
		
(450) 31/12/2010
(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

кл. 3 - средство за миење садови
(111) 17571

(151) 18/11/2010

(210) TM 2009/1059

(220) 30/10/2009

		

(181) 30/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за проектирање инженеринг и
трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Ленинова бр. 24, 1300 Куманово, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
обвивки од картон или хартија за шишиња,
печатари за компјутери (ленти натопени во
мастило за печатари за компјутери), апарати за
пластифицирање документи за канцелариска
употреба, машини за размножување, клишеа,
апарати за рачно етикетирање, етикета што не
се од текстил, хартија за амбалажа, апарати за
нумерирање, печатени материјали, рибони
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со машини за

17553

Trgovski marki

Glasnik,

ставање печати, машини за гравирање, машини
за етикетирање и маркирање, печатарски
цилиндри; трговија на големо и мало со апарати и
инструменти, сигнализација, компјутери; трговија
на големо и мало со детектори (детекгори за
метал) за воена или индустриска употреба, мерни
инструменти, оптички апарати и инструменти,
оптички
читачи
на
знаци,
фотокопири
(фотографски,
електростатички,
термички),
печатачи за употреба со компјутери, компјутерски
програми и кертриџи, мерни инструменти за
количина, телеметри, читачи на бар кодови,
оптички читачи на знаци, скенери (опрема
за обработаа на податоци), спектрографски
апарати, спектроскопи; трговија на големо и мало
со хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, обвивки од картон
или хартија за шишиња, печатари за компјутери
(ленти натопени во мастило за печатари за
компјутери),
апарати
за
пластифицирање
документи за канцелариска употреба, машини  
за размножување, клишеа, апарати   за рачно
етикетирање, етикети што не се од текстил,
хартија за амбалажа, апарата за нумерирање,
печатени материјали, рибони
(111) 17547

(151) 10/11/2010

(210) TM  2009/1060

(220) 30/10/2009

		

(181) 30/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ
ул. Максим Горки бр. 18 локал 8,
1000 Скопје, MK
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(732) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana 46285, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

EFIENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
кардиоваскуларни болести и крвни пореметувања
(111) 17487

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/1063

(220) 30/10/2009

		

(181) 30/10/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО Скопје,
ул. Орце Николов бр. 98/1-5 Скопје-Центар, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Иво Рибар Лола бр.32, 1000, Скопје
(540)

WATCH POINT
(551) колективна
(510, 511)
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со други класи, накит,
бижутерија, скапоцени камења, часовници и
хронометриски инструменти

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(111) 17489

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/1066

(220) 02/11/2009

(591) бела, сива, портокалова, зелена и кафена

		

(181) 02/11/2019

(551) индивидуална

		

(450) 31/12/2010

(510, 511)

(732) Макпрогрес ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(111) 17488

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/1061

(220) 30/10/2009

		

(181) 30/10/2019

		

(450) 31/12/2010

Trgovski marki
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(540)

(510, 511)
кл. 30 - бисквити, брашно и производи од жита,
крекери, соленки, грицки,   снек (snack) храна,
вафли, фино ситно печиво
(111) 17521

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/1067

(220) 03/11/2009

		

(181) 03/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(591) бела, жолта, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

(732) GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000,
United States of America, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CADILLAC CTX

кл. 25 - облека, чевли и капи
(111) 17478

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1074

(220) 04/11/2009

		

(181) 04/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за маркетинг, продукција и услуги
ПРОДУКЦИЈА СЦЕНА ДООЕЛ Скопје
ул. 29ти Ноември бр.5а 1000 Скопје,МК, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни земни возила
(111) 17448

(151) 03/11/2010

(210) TM 2009/1070

(220) 04/11/2009

		

(181) 04/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија и уметност ПАВИА ДОО
увоз извоз Скопје
бул. АСНОМ бр. 22/1-2, MK
(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, чевли и капи
(111) 17584

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/1071

(220) 04/11/2009

		

(181) 04/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија и уметност ПАВИА ДОО
увоз извоз Скопје
бул. АСНОМ бр. 22/1-2, MK
(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје

17521

(591) бела, црна, портокалова и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, рекламни огласи; водење на
работење; управување со работи
кл. 38 - емитување телевизиски програми,
телевизиски емисии, телевизиски емисии - talk
show, сателитски пренос
кл. 41 - разонода, разонода по пат на телевизија,
слободно време (услуги врзани за исполнување
на слободно време), приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење
на разговори), студио за снимање (услуги на
студио за снимање), театарски артисти (услуги
на театарските артисти), театарски претстави,
тонски снимки (изнајмување на тонски снимки),
видео ленти (изнајмување на видео ленти),
видео ленти (производство на филмови на
видео ленти), дискотеки (услуги на дискотеките),
изложби (организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски
апарати, изнајмување видео ленти, клубови
(услуги на клубови), книги (изнајмување на
книгите), конференции (организирање и водење
конференции), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
натпревари (организирање натпревари) /обука
или забава/, објавување текстови, организирање
и водење концерти, организирање и водење
конференции, организирање на натпревари за
убавина, планирање приеми /забава/, спортски

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

натпревари (организирање спортски натпревари),
упатства за рекреација, филмови (изнајмување и
производство на филмови)
(111) 17469

(151) 08/11/2010

(210) TM 2009/1075

(220) 04/11/2009

		

(181) 04/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

301

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 17581

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/1078

(220) 05/11/2009

		

(181) 05/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) АРТУРС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје
Ул. ДТЦ МАВРОВКА ЛАМЕЛА ц-кат 1/11
1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА, MK
(540)

PEKABELA
(551) индивидуална
(591) црвена и бела

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, млечни напивки
во кои преовладува млекото, јогурт, масла и масти
за јадење, овошна каша, овошни салати, павлака
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки (прашок
за слатки), слатки (тесто за сладолед), слаткарски
(средства за зацврстување на сладоледот); мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; превоз на стока, превознички,
шпедитерски услуги, испорака на производи,
изнајмување на ладилници, фрижидери, комори
за замрзната храна
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 17589

(151) 22/11/2010

(210) TM  2009/1076

(220) 05/11/2009

		

(181) 05/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици
и сарачки производи
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки, произвдои за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(111) 17480

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1094

(220) 09/11/2009

		

(181) 09/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE
CD.DEREBOYU
SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SANOVEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - средства за подмачкување
кл. 7 - машини за шиење; машини за везење;
носачи на машини за плетење; контролни кабли
за машини, мотори или направи;           контролни
механизми за машини, мотори или направи;
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машини за сечење; машини за крпење; мотори,
освен за копнени возила; ремени за ладење
на мотори и направи; вентилатори за мотори
и направи; опрема, освен за копнени возила;
штитници (делови од машини); прирачници
за машини; алати што можат да се држат со
рака, освен рачно управувани алатки; машини
за порабување; капаци (делови од машини);
куќишта (делови од машини); машини за пеглање;
машини за плетење; машини за правење чипки;
машини за обработка на кожа; разбои; пумпи
за подмачкување; подмачкувач (делови од
машина); машини што се користат во текстилната
индустрија; мотори, освен за копнени возила;
педали за машини за шиење; ротирачки преси
на пареа, преносливи, за ткаенини; ножици,
електрични; придушувачи за мотори и направи;
слајдови за машини за плетење, лизгачи за
машини за плетење; преси за мазнење; федери
(делови од машини); држачи за машини; стартери
за мотори и направи; машина за шевови; маси за
машини; машини за мотање предиво; машини за
обликување; разбој за ткаење; макари за машини
за шиење; педали за машини за шиење; педали
за машини за везење
кл. 9 - апарат за електронска контрола на
машините за шиење; мерки; лента со мерки;
електрични кабли; компакт дискови; компјутерски
софтвер; снимени компјутерски програми;
шивачки мерки; електронски публикации што
можат да се префрлат од еден на друг медиум за
запис; електрични рамни пегли; електрични преси
на пареа; електрични преси за пеглање
кл. 26 - игли за шиење на рака и на машини; чипка
и везови; панделки; плетенки; копчиња; напрстоци
за шиење; ченгели; уши на игли; топуски (освен
накит); прибори за шиење
(111) 17528

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1095

(220) 09/11/2009

		

(181) 09/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577-1444, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

CHEETOS SWEETOS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
грицки на база на брашно, пченка, житарки, ориз;
преботени семки од житарки

17528

(111) 17463

(151) 08/11/2010

(210) TM  2009/1096

(220) 09/11/2009

		

(181) 09/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BiH, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CEPHABOS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарцки смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 17535

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1098

(220) 10/11/2009

		

(181) 10/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Пап Мирослав
ул. ’’Руди Чајавец’’ бр.4/1-1 Скопје, MK
(540)

ПОТОЧИЊА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - реклами; водење на канцелариски работи
и управување со канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спорт и
културни активности
(111) 17515

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1100

(220) 10/11/2009

		

(181) 10/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија и услуги Тотал ТВ ДОО,
ул. Прашка бб Скопје, Карпош
1000 Скопје, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje
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(591) бела и сина

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал што не се опфатени со другите класи, руди

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

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

кл. 35 - огласување; водење на работење и
управување со работи

(111) 17578

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/1101

(220) 10/11/2009

		

(181) 10/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за графичка дејност, трговија и
услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул. Рајко Жинзифов бр. 50, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

поправки;

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - забава; спортски и културни активности

конструкции;

(111) 17586

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/1103

(220) 10/11/2009

		

(181) 10/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за проектирање, производство и
монтажа на челични конструкции и опрема,
увоз-извоз ФАКОМ АД- Скопје
и скратен назив на подносителот:
ФАКОМ АД - Скопје
Бул. Александар Македонски б.б.,
1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(551) индивидуална

(591) бела и сина
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезачки материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел):
материјали за обука и настава (освен апарати):
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи: печатарски букви,
клишиња
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 40 - обработка на материјали
(111) 17585

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/1102

(220) 10/11/2009

		

(181) 10/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за проектирање, производство и
монтажа на челични конструкции и опрема,
увоз-извоз ФАКОМ АД- Скопје

(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал што не се опфатени со другите класи, руди
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 40 - обработка на материјали
(111) 17533

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1112

(220) 10/11/2009

		

(181) 10/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577-1444, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)
(540)

REFRESH YOUR WORLD
Trgovski marki

17533
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(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

(510, 511)
кл. 32 - минерални и сода води и други
безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење пијалаци
(111) 17522

(151) 09/11/2010

(210) TM  2009/1132

(220) 16/11/2009
(181) 16/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
(111) 17467

(151) 08/11/2010

(210) TM 2009/1138

(220) 17/11/2009

		

(181) 17/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија и услуги СМАЈЛ КАФЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. ’’Џон Кенеди’’ бр. 27/2-14 Скопје - Чаир, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

ANDROID

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), помош (спасување) и
настава; електронски апарати и уреди опфатени
со класата 9; апарати и инструменти за
спроведување, прекинување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола на
електричната енергија, апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или слика;
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; автоматски продажни машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожар; софтвер,
вклучително софтвер за употреба во врска со
електронски апарати и уреди
(111) 17527

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1137

(220) 17/11/2009

		

(181) 17/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(591) црна, бела, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување, снек (snack) барови,
кафе барови, ресторани, ресторани за брза храна
(111) 17508

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1139

(220) 18/11/2009

		

(181) 18/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ’’ ДТПЗ Савана ДОО’’
ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(732) ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ
ул. 624 бб, 1000 Скопје, МК, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) темно сина, црвена, црна и бела

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 16 - хартија; печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; печатарски букви;
клишиња

(591) бела, светло и темно сина
(551) индивидуална

17522

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; организирање
патувања

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни активности

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1140

(220) 18/11/2009

		

(181) 18/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) ’’ ДТПЗ Савана ДОО’’
ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)
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кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
привремено сместување
(111) 17510

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

(111) 17524

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1142

(220) 18/11/2009

		

(181) 18/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

UROSAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(551) индивидуална

(111) 17526

(151) 09/11/2010

(510, 511)

(210) TM 2009/1143

(220) 18/11/2009

		

(181) 18/11/2019

		

(450) 31/12/2010

кл. 16 - хартија; печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; печатарски букви;
клишиња
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; организирање
патување
(111) 17595

(151) 23/11/2010

(210) TM 2009/1141

(220) 18/11/2009

		

(181) 18/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за менаџмент и услуги ТАРБСМАК
ДООЕЛ
Ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6-Центар
1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

УРОСАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 17572

(151) 18/11/2010

(210) TM 2009/1185

(220) 30/11/2009

		

(181) 30/11/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО Штип,
ул. Брегалничка б.б. 2000 Штип РМ, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно портокалова, сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски рабооти

Trgovski marki

(591) црна, сива, бела
(551) индивидуална

17572
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(510, 511)
кл. 25 - облека, бањарки, гаќички за капење,
облека за на плажа, женски маички, палта, јакни,
комбинезони, пењоари, фустани, капи, дресови,
трикотажна облека, хеланки, костуми, вратоврски,
наметки, пелерини, пуловери, пиџами, готова
облека (конфекциска облека), шамии, маици,
здолништа, чорапи, џемпери, боди, долна облека,
униформи, елеци, водоотпорни костуми за
скијање на вода, работниочки комбинезони
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со облека, бањарки,
гаќички за капење, облека за на плажа, женски
маички, палта, јакни, комбинезони, пењоари,
фустани, капи, дресови, трикотажна облека,
хеланки, костуми, вратоврски, наметки, пелерини,
пуловери, пиџами, готова облека (конфекциска
облека), шамии, маици, здолништа, чорапи,
џемпери боди, долна облека, униформи, елеци,
водоотпорни костуми за скијање на вода,
работниочки комбинезони
кл. 40 - обработка на материјали, доработка
на текстилот, избелување на текстил, сечење
платно, бојосување на платното, порабување на
платното брусење стакло, ласерско пишување,
везење, резбарство, печатење, печатење на
свила, кројачки услуги, обработка на текстил,
обработка на дрво, обработка на волна
(111) 17563

(151) 11/11/2010

(210) TM 2009/1225

(220) 09/12/2009

		

(181) 09/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
ул.,,Ген. Михајло Апостолски’’ бр. 34/5
2000 Штип, МК, MK

(111) 17562

(151) 11/11/2010

(210) TM  2009/1226

(220) 09/12/2009

		

(181) 09/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
ул.,,Ген. Михајло Апостолски’’ бр. 34/5
2000 Штип, МК, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

KAGOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци, вино
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
увоз-извоз
кл. 39 - транспортни
складирање стока
(111) 17559

услуги,

пакување

и

(151) 10/11/2010

(210) TM 2009/1234

(220) 11/12/2009

		

(181) 11/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Фармацевтска,
хемиска,
козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул.„Александар Македонски” бр.12,
1000 Скопје, MK
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции
кл. 30 - чаеви
кл. 35 - рекламирање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  вино

17563

(111) 17481

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1239

(220) 15/12/2009

		

(181) 15/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000,
United States of America, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни земни возила
(111) 17593

(151) 22/11/2010
(220) 18/12/2009

		

(181) 18/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство на индустриска
електроника СИЕТО Звонко и др.ДОО Скопје,
ул. Коце Металец бр. 2 лок.5 Гази Баба
1000 Скопје РМ, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)
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грејни тела на пареа; цевки за бојлери за грејни
инсталации; инсталации; инсталации за бањи;
елементи за греење; апарати на гас (помошни
делови за регулација и сигурност на апаратите на
гас); генератори на гас (инсталации); апарати за
напојување со вода на грејни бојлери; генератори;
котли за греење; плочи за греење; безбедносни
помошни уреди за апарати на вода или гас и
цевки; соларни колектори (греење); соларни
печки; апарати за греење вода

XTS

(210) TM 2009/1250

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски работи; монтарање и поправање
апарати за греење; хидроизолирање (градби);
монтирање и поправање електрични апарати;
поставување водоводни инсталации; обновување
машини што се амортазирани или делумно
уништени; антикорозивно заштитување
(111) 17476

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1251

(220) 18/12/2009

		

(181) 18/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK

(591) темно сина и бела
(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за мерење,
сигнализација, проверка; апарати и инструменти
за спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
и контролирање на струја; акумулатрори;
аерометри; апарати за вршење анализа на
воздухот; засилувачи; амперметри; анемометри;
разделни
кутии
(електрицитет);
блокади
против промени на струјата (импенданца);
калеми електрични; електромагнетни калеми;
спроводници електрични; електрични конектори;
прекинувачи за келии; кондензатори; автоматски
преклопник; затворачи за струјни кола; електрични
спојки; електрични инсталации за далечинско
управување во индустрија; индикатори за
загубена електрична енергија; мерачи на густина;
детектори; електрични потенциометри; цевки за
емисија на електрицитет; инструменти за анализа
на гасови; гасомери; мерни инструменти; апарати
за регулирање на топлина; високонапонски
батерии; громобрани; инвертори; електрични
апарати за надгледување; соларни батерии;
соленоидни ламби; инструменти за мерење
температура
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
создавање
пареа,
ладење,
сушење,
вентилација, снабдување со вода, санитарни
намени; акумулатори на топлина; апарати за
климатизација; апарати за дезодорирање на
воздухот; апарати за јонизирање на воздухот;
апарати и машини за проичистување на воздухот;
стерилизатори на воздухот; воздушни вентили за

Trgovski marki

(591) бела, жолта, светло и темно кафена, розова,
сина, зелена, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млечни производи
кл. 30 - какао, крем, чоколаден крем, вафли,
какао, какао (пијалаци врз база на какао), какао
(производи од какао), какао со млеко, пудинзи,
сладолед, сладолед (прашок за сладолед),
слаткарски производи, слатки, торти, чоколадни
пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада
(111) 17567

(151) 11/11/2010

(210) TM 2009/1252

(220) 18/12/2009

		

(181) 18/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) KOITO
MANUFACTURING
CO.,
LTD.
A
corporation, organized and existing under the
laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of
4-8-3, Takanawa, Minato-ku, Tokyo, Japan, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

17567
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(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - уреди и опрема за расветлување за
транспортни (превозни) средства вклучително
предна светилка, светилка за магла, задња
светилка, стоп светилка, сигнална светилка, собна
светилка, додатна (резервна) светилка, светилка
за автомобилски таблички, светилка за касети,
светилки на гасно празнење, неонски светилки,
халогени светилки, инкадесцентни (ужарени)
светилки и светлечки диодни светилки (LED) за
возила
(111) 17587

(151) 22/11/2010

(210) TM 2009/1258

(220) 21/12/2009

		

(181) 21/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) SHIMANO INC. A corporation, organized and
existing under the laws of Japan, Manufacturers
and Merchants, of
3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(111) 17531

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1271

(220) 24/12/2009

		

(181) 24/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Aiphone Co., Ltd.)
18, JINNO-CHO 2-CHOME, ATSUTA-KU, NAGOYASHI, AICHI-KEN, JAPAN, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - системи за внатрешна комуникација
(интеркомуникациски системи); системи за
внатрешна комуникација (интеркомуникациски
системи) со ТВ камери и монитори; безжични
системи
за
внатрешна
комуникација
(интеркомуникациски системи); системи за
внатрешна комуникација (интеркомуникациски
системи) за повикување   медицинска сестра;
уред и апарат за телекомуникации; електронски
машини, апарати и нивни делови

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

DYNA.SYS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - велосипеди, делови за велосипеди и
опрема за велосипеди, посебно предни ланчани
тркала, полуги, комплети полуги, седишта,
пречки, спојки за пречки, синџири, дефлектори
(померувачи) за синџири, сајли за преспојување,
држачи за управувачи на велосипеди, тркала,  
средишта, внатрешни средишта за брзини,
динамо средишта за велосипеди, полуги за брзо
отпуштање на средишта, полуги за отпуштање
на брзините, полуги за менување на брзините,
водила (затегнуачи) за синџири, ланчаници,
управувачи, држачи за управувачи, завршетоци на
палки, поддржувачи на седишта, слободно тркало
кај велосипед, велосипедски педали, држачи за
стапала, предни виљушки, предни делови за склоп
на рамка на виљушка, кругови, долни конзоли,
главни носачи на седишта, брзи отпуштачи на
главен носач на седиште, системи за пренос на
брзина контролирани компјутерски, индикатори
на позиции на брзина на велосипеди, торби за
велосипедски тркала; машински елементи за
велосипеди, посебно, тркала за велосипеди,
преден систем за пренос на брзина, заден
систем за пренос на брзини, менувачи на брзини,
трансмитори на јакост и запчаници, суспензори,
полуги за сопирање, предни сопирачки, задни
сопирачки, сајли за сопирачки, чевли за сопирање,
сопирачки, се за велосипеди

17587

(111) 17465

(151) 08/11/2010

(210) TM 2009/1272

(220) 24/12/2009

		

(181) 24/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Aiphone Co., Ltd.)
18, JINNO-CHO 2-CHOME, ATSUTA-KU, NAGOYASHI, AICHI-KEN, JAPAN, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - системи за внатрешна комуникација
(интеркомуникациски системи); системи за
внатрешна комуникација (интеркомуникациски
системи) со ТВ камери и монитори; безжични
системи
за
внатрешна
комуникација
(интеркомуникациски системи); системи за
внатрешна комуникација (интеркомуникациски

Trgovski marki

Glasnik,

17/6,

str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

309

системи) за повикување   медицинска сестра;
уред и апарат за телекомуникации; електронски
машини, апарати и нивни делови
(111) 17490

(151) 09/11/2010

(210) TM 2009/1292

(220) 29/12/2009

		

(181) 29/12/2019

		

(450) 31/12/2010

(732) Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LAMINAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - офталмолошки хируршки игли и врвови
кои се користат при операција на катаракта
(111) 17588

(151) 22/11/2010

(210) TM 2010/10

(220) 12/01/2010

		

(181) 12/01/2020

		

(450) 31/12/2010

(732) Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

Т-61
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба

Trgovski marki

17588
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot

(510)
кл. 1
17371
17530
17534
17542

(111)
17365

кл. 2
17525

17371

кл. 3

		
		
		
		
		

17347
17362
17365
17370
17371
17373
17375
17410
17447
17499
17502
17506
17507
17532
17540
17545
17546
17548
17553
17591
17592
17598

кл. 4
		

17480
17520

кл. 5
		
		

17332
17347
17348
17367
17368
17369
17372
17376
17383
17386
17389

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
Pregledi

(510)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		

(111)
17390
17391
17392
17393
17394
17395
17396
17397
17425
17443
17457
17463
17464
17483
17488
17524
17526
17530
17532
17539
17540
17550
17551
17552
17554
17555
17559
17560
17561
17564
17568
17588
17589
17590
17591
17592
17598

кл. 6
		
		

17403
17580
17585
17586

кл. 7
		

17430
17480
17576

(510)
кл. 8
		
кл. 9
		
		
		

(111)
17447
17506
17507

		
		

17340
17352
17354
17355
17356
17454
17462
17465
17471
17472
17480
17514
17522
17531
17556
17593
17594

кл. 10
		
		
		
		

17363
17442
17490
17598
17599

кл. 11
		

17567
17593

кл. 12
		
		
		
		

17466
17481
17504
17521
17587

кл. 14

17487
17565

кл. 15

17541

кл. 16
		

17340
17353
17366
17385

		
		
		
		
		
		
		

		

Trgovski marki

Glasnik,

(510)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

(111)
17432
17438
17439
17508
17510
17537
17540
17571
17578
17598

кл. 17
		
		

17371
17412
17432

кл. 18
		
		
		
		
		

17447
17477
17482
17506
17507
17581
17583

кл. 19
		
		

17360
17440
17441

кл. 20
		
		
		
		

17412
17420
17421
17440
17441

кл. 21
		
		

17412
17532
17598

кл. 23

17575

кл. 24
		
		
		
		
		

17438
17439
17447
17448
17452
17477
17506
17507
17509
17557
17575
17584

		
		
		
		
		
кл. 25
		
		
		
Trgovski marki

17340
17447
17448
17452
17461

(510)
		
		

17/6,

		
		
		
		
		
		
		
		

(111)
17477
17482
17506
17507
17557
17572
17575
17581
17582
17583
17584

кл. 26
		

17480
17509

кл. 28
		

17482
17581

кл. 29

17335
17336
17346
17357
17358
17359
17364
17383
17384
17385
17404
17416
17417
17418
17419
17424
17444
17445
17446
17469
17476
17500
17503
17527
17549
17573
17596
17597
17598
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17336
17338
17349
17364
17373
17374
17377
17383
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(111)
17384
17385
17404
17435
17436
17437
17444
17445
17446
17447
17469
17470
17476
17484
17489
17493
17494
17495
17496
17498
17501
17506
17507
17513
17516
17517
17518
17519
17528
17538
17558
17559
17570
17573
17596
17598
17335
17336
17511
17549
17570
17573
17335
17336
17337
17357
17358
17359
17364
17387
17402
17404
17413
17414
17447
Pregledi
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(510)
		
		
		
		
		
		
кл. 33
		

(111)
17495
17497
17506
17507
17529
17533
17598

		

17337
17402
17426
17433
17434
17447
17505
17506
17507
17529
17562
17563
17574

кл. 34
		
		
		
		
		
		

17366
17380
17381
17449
17523
17543
17544

кл. 35
		
		
		
		
		
		
		

17337
17341
17343
17344
17345
17351
17353
17355
17360
17378
17379
17380
17381
17388
17398
17399
17400
17403
17405
17406
17407
17410
17415
17420
17421
17422
17423

		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Pregledi

(510)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

(111)
17425
17427
17429
17431
17432
17438
17439
17440
17441
17447
17450
17454
17455
17457
17462
17468
17473
17474
17475
17477
17478
17479
17482
17484
17485
17486
17487
17491
17492
17493
17494
17495
17496
17498
17500
17501
17506
17507
17508
17509
17510
17511
17512
17513
17514
17515
17516
17517
17518
17519
17527
17535
17537
17541
17547
17557
17558

(510)
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
кл. 36
		
		
		
		
		
кл. 37
		
		
		
		
		
кл. 38
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

(111)
17559
17562
17565
17566
17569
17570
17571
17572
17578
17582
17583
17594
17595
17597
17598
17334
17339
17352
17361
17459
17460
17536
17547
17569
17577
17360
17454
17514
17532
17585
17586
17593
17343
17350
17352
17353
17355
17356
17388
17399
17400
17408
17411
17431
17454
17462
17473
17474
17475
17478
17479
17485
17486
17491
Trgovski marki

Glasnik,

(510)
		
		
		
		
кл. 39
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
кл. 40
		
		
		
		
кл. 41
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Trgovski marki

(111)
17492
17514
17515
17556
17595
17333
17337
17351
17379
17382
17420
17421
17427
17444
17445
17446
17456
17468
17469
17508
17510
17562
17569
17579
17360
17456
17514
17572
17578
17585
17586
17343
17354
17355
17366
17378
17379
17382
17399
17400
17403
17408
17411
17415
17429
17431
17451
17453
17455
17462
17478
17508
17512
17514

17/6,

(510)
		
		
		
		
		
		

(111)
17515
17532
17535
17537
17582
17598

кл. 42
		

17337
17342
17356
17378
17388
17401
17422
17423
17447
17454
17456
17462
17471
17473
17474
17475
17479
17485
17486
17491
17492
17506
17507
17512
17514
17594
17595
17598

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
кл. 43
		
		
		
		
		
		

		

17333
17337
17382
17398
17409
17429
17458
17467
17469
17508
17529
17596
17598

кл. 44
		
		
		
		
		
		

17337
17401
17405
17415
17428
17598
17599
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(111)
17333
17455
17462
17547

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) Abbott Medical Optics Inc.
(111) 17490
(210) MK/T/ 2009/1292

(732) Cadbury Ireland Limited
(111) 17338
(210) MK/T/ 2009/127

Agan Chemical Manufacturers
Ltd.
17483
MK/T/ 2009/1025

CASTROL LIMITED
17520
MK/T/ 2009/1006

AIPHONE KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Aiphone Co.,Ltd.)
17531
MK/T/ 2009/1271
17465
MK/T/ 2009/1272

MK/T/ 2008/1725

Airtac Enterprise Co., Ltd.
17576
MK/T/ 2009/977
Akita, Inc.
17361

MK/T/ 2009/658

Allergan, Inc.
17363

MK/T/ 2009/789

Alokozay FZE (a Free Zone
Company incorporated under the laws of
U.A.E.)
17404
MK/T/ 2009/811
Aramex International Ltd.
17351
MK/T/ 2009/460
Associazione Radio Maria
17408
MK/T/ 2009/552
AstraZeneca UK Limited
17372
MK/T/ 2009/601
BALKANPHARMA DUPNITSA AD
17425
MK/T/ 2009/523
BASF SE
17530

MK/T/ 2009/575

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
17524
MK/T/ 2009/1142
17526
MK/T/ 2009/1143
Bongrain SA (a French societe anonyme)
17346
MK/T/ 2009/600
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija, d.d.
17463
MK/T/ 2009/1096
17348
MK/T/ 2009/455
Pregledi

Ceragem Co., Ltd
17599

Concept Foundation Limited
17539
MK/T/ 2009/856
DANONE SERDIKA AD
17335
MK/T/ 2009/252
17336
MK/T/ 2009/253
Diageo North America, Inc.
17433
MK/T/ 2009/846
17434
MK/T/ 2009/847
Dr. Ing. h.c.F. Porsche 		
Aktiengesellschaft
17334
MK/T/ 2008/1552
E. I. du Pont de Nemours and
Company
17568
MK/T/ 2009/898
Eli Lilly and Company
17488
MK/T/ 2009/1061
Felix the Cat Productions, Inc.
17340
MK/T/ 2009/230
FRUTEX Sh.p.k.
17364

MK/T/ 2008/128

Gallaher Limited
17543
17544

MK/T/ 2009/288
MK/T/ 2009/913

Gambro Lundia AB
17564
MK/T/ 2009/909
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware,
17521
MK/T/ 2009/1067
17481
MK/T/ 2009/1239
GLAXO GROUP LIMITED
17376
MK/T/ 2009/535
Trgovski marki

Glasnik,

(732) Google Inc.
(111) 17522

(210) MK/T/ 2009/1132

Haifa Chemicals Ltd.
17534
MK/T/ 2009/873
HB BODY S.A.
17371

MK/T/ 2009/602

Imperial Tobacco Limited
17523
MK/T/ 2009/636
Intervet International B.V.
17386
MK/T/ 2009/710
17588
MK/T/ 2010/10
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
17332
MK/T/ 2008/1458
17367
MK/T/ 2009/518
17368
MK/T/ 2009/519
17369
MK/T/ 2009/520
JIL B.V.
17356

MK/T/ 2009/830

KIA MOTORS CORPORATION
17504
MK/T/ 2009/522
KOITO MANUFACTURING CO., LTD. A
corporation, organized and existing under the
laws of Japan, Manufacturers and Merchants,
17567
MK/T/ 2009/1252
KOSS CORPORATION,
а Delaware corporation		
17472
MK/T/ 2009/980
17471
MK/T/ 2009/981
KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
17480
MK/T/ 2009/1094
Ljupco Stojkoski
17541

MK/T/ 2009/456

Mars, Incorporated
17384
MK/T/ 2009/691
Novo Nordisk A/S
17442

MK/T/ 2009/681

NTP „LABERION”
17359
17357

MK/T/ 2007/973
MK/T/ 2007/974

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD
17443
MK/T/ 2009/517

Trgovski marki
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(732) PepsiCo, Inc.
(111) 17528
17533

315

(210) MK/T/ 2009/1095
MK/T/ 2009/1112

Pestova SH.P.K.
17358

MK/T/ 2007/975

Pfizer Inc.
17464

MK/T/ 2009/1018

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,
17366
MK/T/ 2009/515
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
17383
MK/T/ 2009/686
17387
MK/T/ 2009/831
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
17435
MK/T/ 2009/850
17436
MK/T/ 2009/851
17437
MK/T/ 2009/852
Pulse Network LLC, a limited liability
company incorporated under the laws of the
state of Delaware (U.S.A.)
17339
MK/T/ 2008/1831
S.C. Johnson & Son, Inc.
17532
MK/T/ 2009/871
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
17589
MK/T/ 2009/1076
Schering-Plough Health Care Products, Inc
17347
MK/T/ 2009/418
SHIMANO INC. A corporation, organized and
existing under the laws 		
of Japan, Manufacturers and Merchants
17587
MK/T/ 2009/1258
Sinclair Pharmaceuticals Limited
17592
MK/T/ 2009/999
17590
MK/T/ 2009/1000
17591
MK/T/ 2009/1001
Tata Motors Limited An Indian
Company Manufacturers & Merchants
17466
MK/T/ 2009/1017
TDR d.o.o.
17380
17381

MK/T/ 2009/671
MK/T/ 2009/672

Pregledi
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(732) The Procter & Gamble Company ,
a company organized 		
and existing under the laws of the
State of Ohio
(111) 17598
(210) MK/T/ 2003/324
Tikkurila Oy
17525

MK/T/ 2009/1024

Tрговец поединец за услуги Олгица
Милан Мирчевска Агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ
ТП Охрид
17427
MK/T/ 2009/525
Ventzislav Stoyanov IVANOV
17343
MK/T/ 2009/603
Vienna Insurance Group
17536
MK/T/ 2009/884
Vodafone Group Plc
17355
MK/T/ 2009/321
17352
MK/T/ 2009/323
17462
MK/T/ 2009/1020
Wm.WRIGLEY  Jr.Company
17349
MK/T/ 2009/457
WYETH  a Delaware corporation,
17389
MK/T/ 2009/857
17390
MK/T/ 2009/858
17391
MK/T/ 2009/859
17392
MK/T/ 2009/860
17393
MK/T/ 2009/862
17394
MK/T/ 2009/863
17395
MK/T/ 2009/865
17396
MK/T/ 2009/866
17397
MK/T/ 2009/867
ZAHARNI IZDELIA - VARNA OOD
17385
MK/T/ 2009/692
Zippo Manufacturing Company
17362
MK/T/ 2009/559
Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ
17512
MK/T/ 2009/573
Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ
17547
MK/T/ 2009/1060
Акционерско друштво за производство
и промет на алкохолни и безалкохолни
пијалаци ГРОЗД
17574
MK/T/ 2009/868

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД
Скопје
(111) 17426
(210) MK/T/ 2009/634
АНИМАЛ МЕДИКА
17428
MK/T/ 2009/231
АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз,
Друштво за производство
на препарати за нега на кожата и
трговија
17457
MK/T/ 2009/679
АРТУРС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје
17581
MK/T/ 2009/1078
АСАНИ РИЗАХ
17557

MK/T/ 2009/822

АТАНАСОВ Миле
17597

MK/T/ 2007/915

Вижн Борд ДОО
17379

MK/T/ 2009/545

Винарска визба ПОВАРДАРИЕ,
акционерско друштво
17402
MK/T/ 2009/339
Винарска Визба,, Имако Вино’’
Дооел
17563
MK/T/ 2009/1225
17562
MK/T/ 2009/1226
ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ
17354
MK/T/ 2009/466
ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ
17344
MK/T/ 2009/949
17345
MK/T/ 2009/967
Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
17477
MK/T/ 2009/781
17482
MK/T/ 2009/782
ДОО ВИПС
17407

MK/T/ 2009/562

ДПТУ БИРОСЕФ ДООЛ
17580
MK/T/ 2009/629
ДПТУ СТАДИОН-МАК ДОО Струмица
17549
MK/T/ 2009/754
Д-р Светослав Маџаров
17337
MK/T/ 2009/149

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,

Дрита Комерц ДООЕЛ
17410
MK/T/ 2009/652
Друштво за вработување на инвалидни
лица, производство, трговија и услуги
ЈУГОИМПЕКС ДОО извоз-увоз Скопје
17430
MK/T/ 2009/678
Друштво за графичка дејност, трговија и
услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
17578
MK/T/ 2009/1101
Друштво за деловни и менаџмент услуги
КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО
17399
MK/T/ 2009/616
17400
MK/T/ 2009/617
Друштво за дизајн на ентериери
МОНТИМПЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
17342
MK/T/ 2009/620
Друштво за информатика и
телекомуникации 		
МОБИКО ДООЕЛ Скопје
17454
MK/T/ 2009/459
Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
17388
MK/T/ 2009/832
17475
MK/T/ 2009/953
17474
MK/T/ 2009/954
17473
MK/T/ 2009/955
17479
MK/T/ 2009/956
17491
MK/T/ 2009/1035
17492
MK/T/ 2009/1036
17486
MK/T/ 2009/1037
17485
MK/T/ 2009/1038
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(732) Друштво за продукција, маркетинг,
трговија и услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ
Скопје
(111) 17353
(210) MK/T/ 2009/461
Друштво за проектирање инженеринг
и трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово
17571
MK/T/ 2009/1059
Друштво за проектирање, производство
и монтажа на челични конструкции и
опрема, увоз-извоз
ФАКОМ АД- Скопје
и скратен назив на подносителот:
ФАКОМ АД - Скопје and
Друштво за проектирање, производство
и монтажа на челични конструкции
и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД- Скопје
и скратен назив на подносителот:
ФАКОМ АД - Скопје
17585
MK/T/ 2009/1102
Друштво за проектирање, производство
и монтажа на челични конструкции
и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД- Скопје
и скратен назив на подносителот:
ФАКОМ АД - Скопје
17586
MK/T/ 2009/1103
Друштво за производство на индустриска
електроника СИЕТО Звонко и др.ДОО
Скопје,		
17593
MK/T/ 2009/1250
Друштво за производство услуги и трговија
БРЕГЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
17403
MK/T/ 2009/814

Друштво за консалтинг, трговија и услуги
НЕР КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
17537
MK/T/ 2009/938

Друштво за производство услуги и трговија
КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп
17360
MK/T/ 2009/645

Друштво за маркетинг и пропаганда
ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје
17378
MK/T/ 2009/540

Друштво за производство, промет и
услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО
Скопје		
17341
MK/T/ 2009/144

Друштво за маркетинг трговија и услуги
ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ
17431
MK/T/ 2009/682
Друштво за маркетинг, продукција
и услуги ПРОДУКЦИЈА СЦЕНА ДООЕЛ
Скопје		
17478
MK/T/ 2009/1074
Друштво за менаџмент и услуги
ТАРБСМАК ДООЕЛ
17595
MK/T/ 2009/1141
Trgovski marki

Друштво за производство, промет и услуги
ПРОАРТ ДОО Скопје
17456
MK/T/ 2009/870
Друштво за производство, промет на
големо и мало, угостителство и услуги
ДАР МИР ДООЕЛ Скопје
17429
MK/T/ 2009/527

Pregledi

318 Glasnik, 17/6, str. 227-320, dekemvri 2010 Skopje

Друштво за производство, промет, услуги
и посредништво ЕМИ МЕДИА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
17422
(210) MK/T/ 2009/468

(732) Друштво за трговија 		
и услуги ДИПЛОН ДООЕЛ
Скопје
(111) 17412
(210) MK/T/ 2009/771

Друштво за производство, трговија и
меѓународен транспорт 		
и шпедиција АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО
Прилеп
17569
MK/T/ 2009/901
17570
MK/T/ 2009/902

Друштво за трговија и услуги
Мое студио ДООЕЛ 		
Скопје
17415
MK/T/ 2009/440

Друштво за производство, трговија
и услуги „ГРАЦИА ТРЕНД” ДООЕЛ увозизвоз
17452
MK/T/ 2003/401
Друштво за производство, трговија
и услуги 		
ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО Штип,
17572
MK/T/ 2009/1185
Друштво за производство, трговија
и услуги ЈУГОДИСК ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
17423
MK/T/ 2009/469

Друштво за трговија и услуги
РИФЕНШТАЛ ДОО 			
Скопје,
17582
MK/T/ 2009/970
Друштво за трговија и услуги
СМАЈЛ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
17467
MK/T/ 2009/1138
Друштво за трговија и услуги Тотал ТВ
ДОО,
17515
MK/T/ 2009/1100
Друштво за трговија на големо и мало
Д-Г СТЕП увоз-извоз ДОО Скопје
17450
MK/T/ 2009/282

Друштво за производство, трговија и
услуги 		
ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
17461
MK/T/ 2009/1021

Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО
17506
MK/T/ 2009/528
17447
MK/T/ 2009/529
17507
MK/T/ 2009/530

Друштво за промет на големо и мало
угостителство и туризам
АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
17382
MK/T/ 2009/685

Друштво за трговија, производство и
услуги 		
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
17495
MK/T/ 2009/428
17497
MK/T/ 2009/432
17499
MK/T/ 2009/433
17502
MK/T/ 2009/435
17503
MK/T/ 2009/436

Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
17446
MK/T/ 2009/463
17445
MK/T/ 2009/464
17444
MK/T/ 2009/465
Друштво за транспорт и логистика
ГЕБРУДЕР ВАЈС ДООЕЛ Илинден
Скопје
17468
MK/T/ 2009/992
Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО
Скопје,
17487
MK/T/ 2009/1063
Друштво за трговија и уметност
ПАВИА ДОО увоз извоз 		
Скопје
17448
MK/T/ 2009/1070
17584
MK/T/ 2009/1071
Pregledi

Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
17469
MK/T/ 2009/1075
Друштво за трговија, транспорт,
инженеринг и производство
СЕТ-УНИОН ДООЕЛ увоз- извоз
Скопје
17509
MK/T/ 2009/697
Друштво за трговија, угостителство и
услуги Викторија Л и В увоз-извоз ДООЕЛ
Кичево
17583
MK/T/ 2009/1004

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Друштво за трговија,услуги и производство
ВАК СТРУЖАНКА ДООЕЛ увоз извоз 1000
Скопје
(111) 17575
(210) MK/T/ 2009/957
Друштво за туризам и услуги АТЛАС ПЛУС
ДОО увоз-извоз Скопје
17333
MK/T/ 2008/1290
Друштво за услуги информации
АМСМ УСЛУГИ- СЛУЖБА ЗА ПОМОШ
И ИНФОРМАЦИИ ДОО
-Скопје
17579
MK/T/ 2009/1023
ДТПЗ Савана ДОО
17508
17510
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(732) Здружение на граѓани
Центар за промоција на оддржливи
земјоделски практики и рурален развој
ЦеПроСАРД Скопје
(111) 17401
(210) MK/T/ 2009/759
ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје
17374
MK/T/ 2009/747
17373
MK/T/ 2009/748
Илиев Драган
17451

MK/T/ 2009/979

Империал Тобако ТКС a.д.
17449
MK/T/ 2009/292

ДЦ ГРУП ДОО Скопје
17398
MK/T/ 2009/606

Индустрија за млеко, млечни производи и
природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
17416
MK/T/ 2009/444
17417
MK/T/ 2009/445
17418
MK/T/ 2009/446
17419
MK/T/ 2009/447
17424
MK/T/ 2009/521

ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
17365
MK/T/ 2009/376

ИТАЛИ-МАК ДООЕЛ Скопје
17596
MK/T/ 2009/940

ЕУРОБРЕНД Д.О.О.
17573
MK/T/ 2009/869

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
17556
MK/T/ 2009/769

MK/T/ 2009/1139
MK/T/ 2009/1140

ДТУ НЕКСТ-ЕМ  ДООЕЛ
17514
MK/T/ 2009/836

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ
17594
MK/T/ 2009/733
ЖИ-ДА 07
17409

MK/T/ 2009/651

Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги
Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
17496
MK/T/ 2009/585
17501
MK/T/ 2009/586
17494
MK/T/ 2009/587
17493
MK/T/ 2009/588
17498
MK/T/ 2009/589
17513
MK/T/ 2009/590
17495
MK/T/ 2009/591
17518
MK/T/ 2009/592
17484
MK/T/ 2009/593
17511
MK/T/ 2009/594
17500
MK/T/ 2009/595
17516
MK/T/ 2009/596
17519
MK/T/ 2009/597
17517
MK/T/ 2009/598
Заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА
Охрид
17558
MK/T/ 2009/504
Trgovski marki

Македонски Телеком АД - Скопје
17350
MK/T/ 2009/258
Макпрогрес ДОО
17538
17470
17489
17476

MK/T/ 2009/906
MK/T/ 2009/1003
MK/T/ 2009/1066
MK/T/ 2009/1251

МЕДИА ДОО
17540

MK/T/ 2003/685

МЕДИА ХАУС ДОО
17566
MK/T/ 2009/997
МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт
Куманово
17441
MK/T/ 2009/839
17440
MK/T/ 2009/840
Никола Лазовски
17565

MK/T/ 2009/879

Пап Мирослав
17535

MK/T/ 2009/1098
Pregledi
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(732) Печатење, текстил-трукерај Трговец
поединец 		
ФЛЕКСО ПРИНТ ТП
(111) 17432
(210) MK/T/ 2009/696
ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје
17438
MK/T/ 2009/478
17406
MK/T/ 2009/479
17439
MK/T/ 2009/480
Прехранбена индустрија А.Д. ВИТАМИНКА Прилеп
17377
MK/T/ 2009/537
Приватна здраствена установа специјалистичка ординација по интерна
медицина МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА
Скопје
17405
MK/T/ 2009/556
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
17413
MK/T/ 2009/554
17414
MK/T/ 2009/555
С енд Б Трејд Скопје
17529
MK/T/ 2009/572
СКОВИН АД СКОПЈЕ
17505
MK/T/ 2009/808
Стојанче Величковски
17455
MK/T/ 2009/512

Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д.
- Скопје, Ц.О.		
17546
MK/T/ 2009/1039
17554
MK/T/ 2009/773
17550
MK/T/ 2009/774
17552
MK/T/ 2009/775
17551
MK/T/ 2009/776
17553
MK/T/ 2009/1040
17548
MK/T/ 2009/1041
17545
MK/T/ 2009/1042
17555
MK/T/ 2009/772
17542
MK/T/ 2009/853
17561
MK/T/ 2009/718
17560
MK/T/ 2009/719
17559
MK/T/ 2009/1234
Филиповски Стефан and
Филиповски Мартин
17453
MK/T/ 2009/451
ФИТОФАРМ
17370
17375

MK/T/ 2009/532
MK/T/ 2009/533

ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ
17527
MK/T/ 2009/1137
Штедилница ФУЛМ доо, Скопје
17577
MK/T/ 2009/965

Стопанска Банка АД-Скопје
17459
MK/T/ 2009/995
17460
MK/T/ 2009/996
ТДУТУ „Спиритим” ДООЕЛ
17458
MK/T/ 2009/538
Тони Божиновски and
Горн Божиновски
17420
MK/T/ 2009/449
17421
MK/T/ 2009/450
Трговско радиодифузно друштво
ТВ Скопје ДОО Скопје
17411
MK/T/ 2009/817

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,
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prodol@uvawa

Trgovski marki

(111)

(186)

06321
01459
01474
05447
05452
01733
06667
06277
06478
06897
02759
07771
07833
07885
08219
08220
08221
08187
08257
09331
08142
08121
08701
09429
10107
9914

15/02/2018
18/05/2017
05/06/2017
25/10/2014
06/06/2011
15/02/2018
30/03/2015
11/07/2015
06/09/2015
24/11/2015
01/11/2018
28/03/2017
22/10/2017
22/10/2017
28/01/2018
28/01/2018
28/01/2018
12/02/2018
26/02/2018
19/03/2018
19/05/2018
18/06/2018
04/03/2019
12/03/2019
04/04/2020
06/07/2020

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 08121

(111) 10952

(732) Carlsberg A/S
Ny Carlsberg Vej 100

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

1760 Copenhagen V, DK
(111) 08701
(732) VIVARTIA INDUSTRIAL & COMMERCIAL
COMPANY OF FOOD PRODUKTS &
CATERING SERVICES S.A.
10 Ziridi Str. 15123 Amaroussio, Attica, GR
(111) 09429
(732) Beecham Group plc
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 09914

(111) 12016
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 14686
(732) VIOTROS - Industry of Foodstuff Preparations & Treatment of Milk
Industrial and Commercial Societe
Anonyme” работи како „VIOTROS AVEE”
Block 31, Address: DA 13 Phase B 57022,
Industrial Area of Sindos Echedoros
Municipality - Thessaloniki, GR

(732) PFIZER CARIBE LIMITED
Ogier House, St. Julian’s Ave.St.Peters Port.
Guernsev. Channel Islands GY1 1WA, GB
(111) 10952
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

Trgovski marki

Glasnik,

17/6

str. 321-323 dekemvri 2010 Skopje

323

prenos
(111) 07833

(111) 12454

(732) GNLD International, LLC
3500 Gateway Blvd. Fremont, CA 94538, US

(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

(111) 07885
(732) GNLD International, LLC
3500 Gateway Blvd. Fremont, CA 94538, US
(111) 09429
(732) Beecham Group plc
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 10952
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

Trgovski marki

a Delaware Limited Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US
(111) 12016
(732) Glaxo Group Limited,
a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 14228
(732) ДЕКРА еВ
Хандерверкстер 15 7065 Штутгарт, DE

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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ZA[TITENI GEOGRAFSKI NAZIVI
OVLASTEN KORISNIK
Регистарски број на овластенот корисник: 13
Број и дата на решението: 13-8/5-2010ГН/2010/1ОК1/2010 од 24/09/2010
Дата на впишување во регистар:24/09/2010
Овластен корисник: Миле Величковски,
ул. „8-ми Октомври„ бр.85, Крива паланка, МК
Регистарски број на ознаката на потекло
за која се овластува корисникот: 51
Географскиот назив на ознаката на потеклото: “КРИВОПАЛАНЕЧКИ МЕД”
Видот на производот: МЕД
Територијална припадност на овластениот корисник:
Регион Крива Паланка
Дата до кога трае правото на овластен корисник: 24/09/2015
Регистарски број на овластен корисник: 14
Број и дата на решението: 13-11/4-2010ГН/1998/1ОК1/1 од 29/11/2010
Дата на впишување во регистар: 29/11/2010
Овластен корисник: КИНГ ТРЕЈД КО ДОО-Кочани,
ул. Раде Кончар бб., Кочани, МК
Регистарски број на ознаката на потекло
за која се овластува корисникот: 1
Географскиот назив на ознаката на потеклото: „КОЧАНСКИ ОРИЗ”,
Видот на производот: ОРИЗ
Територијална припадност на овластениот корисник:
Кочанска котлина
Дата до кога трае правото на овластен корисник: 29/11/2015

Ovlasten korisnik
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
VPI[ANI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

Reg.
br.

162. Стево Наумов, адвокат
ул. „Партизански одреди„ бр. 21/3-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 2700-711
моб. 389 070 206-295
e-mail: stefan@samarina.com.mk

164. Петро Јонура, адвокат
ул. „Орце Николов„ бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3223-214
моб. 389 070 228-619
e-mail: janura@gmail.com

163. ЗС ФЕНИКС ДООЕЛ, увоз-извоз Тетово
ул. „Борис Кидрич„ бр. 72
Тетово
Република Македонија
тел/факс: 389 044 336-714
моб. 389 071 240-989
e-mail: zsfeniks@gmail.com

165. АЦТ! ДОО, Скопје
Друштво за консултантски услуги
бул. „Маркс и Енгелс„ бр. 3/8-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 23 224-131
e-mail: info@act.com.mk

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

Reg.
br.

153. Фросина Поповска, адвокат
ул. „29-ти Ноември„ бр. 15 локал 4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 551-1835
факс: 389 02 551-1836
e-mail: popovskafrosina@gmail.com

155. Љупчо Илиев, адвокат
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ Б7 лам. 1 мез.
лок.15
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 2465-050
факс: 389 02 2465-050
e-mail: lawyer_ljupcoiliev@hotmail.com

Zastapnici
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ISPRAVKI
- Namesto vo Glasnik br. 5 od 2010 Регистарски број на овластенот корисник: 13 e objaven vo Glasnik
br. 6 od 2010.
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II manifestacii
Патент на годината 2010
На 21 и 22 декември 2010 се одржа традиционалната свеченост по повод доделувањето
на наградата Патент на годината 2010. Оваа година прославата ја одбележа уште еден
настан а тоа е научниот собир кој се одржа на 21 декември. На собирот учествуваа видни
професори и други познавачи на меѓународните и европските стандарди за спроведување
на правата од интелектуална сопственост.
Патентот на годината на 22 деќември му беше доделен на патентот ЗАСИЛУВАЧ ЗА
50/60Hz на пронајдувачот Владимир Филевски.
Во таа пригода беа врачени и добиените награди на двете мегународни изложби што
се одржаа претходно.

Меѓународната изложба “Иновации на жени пронајдувачи ”KIWIE 2010, Сеул, Јужна
Кореја се одржа од 4 до 9 мај 2010.
Република Македонија оваа година учествуваше по втор пат и се претстави со два
пронајдока од областа на фармацијата.
Освоени награди за македонските пронајдоци беа:
Награди од Стручната комисија:
ЗЛАТЕН МЕДАЛ со диплома за пронајдокот “ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ
КОМБИНАЦИЈА НА ЦИНК СУЛФАТ И ЕТЕРИЧНО МАСЛО НА АЈДУЧКА ТРЕВА ЗА ТРЕТМАН
НА ВИРУС HERPES SIPMLEX”, Г-ѓа Ленче Аџиска и
БРОНЗЕН МЕДАЛ со диплома, за пронајдокот “ФОРМУЛАЦИЈА И ПОДГОТОВКА
НА АЛГИНАТНИ-СА-МИКРОСФЕРИ СО ПОСТАПКА НА СУШЕЊЕ СО РАСПРСКУВАЊЕ“ од
пронајдувачот Г-ѓа Катерина Горачинова.
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Специјални награди беа доделени за пронајдокот:
“ФОРМУЛАЦИЈА И ПОДГОТОВКА НА АЛГИНАТНИ-СА-МИКРОСФЕРИ СО ПОСТАПКА
НА СУШЕЊЕ СО РАСПРСКУВАЊЕ“ од пронајдувачот Г-ѓа Катерина Горачинова -Пехар со
диплома од претседателот на Првиот институт за пронајдуваштво и испитување на Иран;
“ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ КОМБИНАЦИЈА НА ЦИНК СУЛФАТ И ЕТЕРИЧНО
МАСЛО НА АЈДУЧКА ТРЕВА ЗА ТРЕТМАН НА ВИРУС HERPES SIPMLEX”, Г-ѓа Ленче
Аџиска - СРЕБРЕН МЕДАЛ со диплома од Полската асоцијација на пронајдувачи.
Македонскиот штанд привлече големо влијание не само на Меѓунродното жири туку
и на останатите учесници на саемот, како и на посетителите.
Меѓународната изложба на “Идеи-Пронајдоци-Нови Производи” IENA 2010, Нирнберг,
Германија се одржа од 28 до 31 октомври 2010. На изложбата зедоа учество 31 земја, кои се
претставија со повеќе од 700 пронајдоци.
На изложбата беа презентирани пет пронајдоци при што уште еднаш се потврди
дека пронајдоците од македонските иноватори кои се предмет на заштита со правата од
индустриска сопственост се вредни за комерцијализација и трансвер на технологии на
национално и меѓународно ниво.
Стручното меѓународно жири ги додели следниве награди:
ЗЛАТЕН МЕДАЛ – на пронајдувачот Владимир Филевски, за пронајдокот “ЗАСИЛУВАЧ
ЗА 50/60 HZ”;
СРЕБРЕН МЕДАЛ – на пронајдувачот Димитар Рибески, за пронајдокот “ДРЕНАЖНА
ПРЕГРАДА”.
Беа доделени и следниве специјални награди:
-ЗЛАТЕН ПЕХАР со диплома од Министерството за образование, истражување,
млади и спорт на Романија на пронајдувачoт Андреј Тасев, за пронајдокот “ЕДНОСМЕРЕН
ХИДРАУЛИЧЕН ТЕЛЕСКОПСКИ АМОРТИЗЕР”;
-Специјална награда од Првиот институт на пронајдувачи и истражувачи на Исламската
Република Иран на пронајдувачот
Димитар Рибески, за пронајдокот “ДРЕНАЖНА
ПРЕГРАДА”;
-ПЕХАР со диплома од Турскиот патентен завод на пронајдувачот Звонко Кузмановски,
за пронајдокот “ДВОТАКТЕН ДИЗЕЛ МОТОР СО ПРОДОЛЖЕНА ЕКСПАНЗИЈА”;
-ЗЛАТЕН МЕДАЛ со диплома од Руската асоцијација за меѓународна научна и техничка
соработка на пронајдувачот Владимир Филевски, за пронајдокот “ЗАСИЛУВАЧ ЗА 50/60
HZ”;
-СРЕБРЕН МЕДАЛ со диплома од Здружението на пронајдувачи на Полска на
пронајдувачот: Мојсов Кочо , за пронајдокот ” Држач на запалки со можност за
закачување на кутија од цигари”.
Државниот завод за индустриска сопственост за своето учество и придонес во
промовирањето на пронаоѓаштвото доби Диплома од Турскиот патентен завод.

Glasnik,

I.

17/6

str. 327-329 dekemvri 2010 Skopje

III izvestuvawa

На 08 септември 2010 година, Владата на Република Азербејџан депонираше
инструмент за пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува
на меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02 јули
1999 (“Женевски Акт“).
Женевскиот Акт, за територијата на Република Азербејџан ќе стапи во сила на 08
декември 2010 година.
На 20 септември 2010 година, Владата на Република Франција депонираше
инструмент за прифаќање на престанокот на Лондонскиот Акт на Хашкиот Договор
кој се однесува на меѓународниот депосит на индустриски дизајни од 06 ноември 1925,
ревидиран во Лондон на 02 јуни 1934,  и дополнителниот акт од Монако од 18 ноември
1961, од наведениот договор.
Влегувањето  во сила на престанокот ќе се изврши кога ќе биде достигнат бараниот
број на прифаќања.
На 09 септември 2008 година, Владата на Кралството Данска депонираше
инструмент за ратификација на Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува
на меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02 јули
1999 (“Женевски Акт“). Наведениот инструмент содржеше декларација дека “согласно
подоцнежна одлука, Женевскиот Акт нема да се применува  на Фарските Острови или на
Гренланд“.
На 11 октомври 2010 година, Владата на Кралството Данска депонираше инструмент
за декларација според кој повлекува една направена по ратификацијата од наведениот
Акт “дека согласно дополнителни информации, Актот нема да се применува на Гренланд“.
Наведената декларација, ќе стапи во сила на 11 јануари 2011 година.
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