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EE - Estonija
EG - Egipet
EH - Zapadna Sahara
ER - Eritreja
ES - [panija
ET - Etiopija
FI - Finska
FJ - Fixi
FK - Foklandski Ostrovi
FO - Ov~i Ostrovi
FR - Francija
GA - Gabon
GB - Velika Britanija
GD - Granada
GE - Gruzija
GH - Gana
GI - Gibraltar
GL - Grenland
GM - Gambija
GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR - Grcija
GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi
na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - Hrvatska
HT - Haiti
HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
IR - Iran
IS - Island
IT - Italija
JM - Jamajka
JO - Jordan
JP - Japonija
KE - Kenija
KG - Kirgizija
KH - Kamboxa
KI - Kiribati
KM - Komorski Ostrovi
KN - Sv. Kitis i Nevis
KP - Demokratska
Republika Korea
KR - Republika Korea
KW - Kuvajt
KY - Kajmanski Ostrovi
KZ - Kazakstan
LA - Laos

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
DM - Dominika
DO - Dominikanska
Republika
DZ - Al`ir
EC - Ekvador

LB - Liban
LC - Sveta Lucija
LI - Lihten{tajn
LK - [ri Lanka
LR - Liberija
LS - Lesoto
LT - Litvanija
LU - Luksenburg
LV - Latvija
LY - Libija
MA - Maroko
MC - Monako
MD - Moldavija
ME - Crna Gora
MG - Madagaskar
MK - Makedonija
ML - Mali
MM - Burma
MN - Mongolija
MO - Makao
MP - Severni Marijanski
Ostrovi
MR - Mavritanija
MS - Monserato
MT - Malta
MU - Mavricius
MV - Maldivi
MW- Malavi
MX - Meksiko
MY - Malezija
MZ - Mozambik
NA - Namibija
NE - Niger
NG - Nigerija
NI - Nikaragva
NL - Holandija
NO - Norve{ka
NP - Nepal
NR - Neru
NZ - Nov Zeland
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Nova Gvinea
PH - Filipini
PK - Pakistan
PL - Polska
PR - Portoriko
PT - Portugalija
PY - Paragvaj
QA - Katar
RO - Romanija
RS - Srbija
RU - Ruska Federacija
RW - Ruanda

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII
AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US

- Saudiska Arabija
- Solomonski Ostrovi
- Sej{elski Ostrovi
- Sudan
- [vedska
- Singapur
- Sveta Elena
- Slovenija
- Slova~ka
- Siera Leone
- San Marino
- Senegal
- Somalija
- Surinam
- Sao Tome i Principe
- Salvador
- Sirija
- Svazilend
- Turki
- ^ad
- Togo
- Tajland
- Taxikistan
- Turkmenija
- Tunis
- Tonga
- Isto~ni Timor
- Turcija
- Trinidad i Tobago
- Tuvalu
- Tajvan
- Tanzanija
- Ukraina
- Uganda
- Soedineti Amerikanski
Dr`avi
UY - Urugvaj
UZ - Uzbekistan
VA - Vatikan
VC - Sv. Vinsent i Grenadin
VE - Venecuela
VG - Britanski Devstveni
Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
YU - Jugoslavija
ZA - Ju`noafri~ka Repubika
ZM - Zambija
ZR - Zair
ZW - Zimbabve
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I 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 69 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva podatocite
od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 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 66 i ~lenot 69 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
21/09) 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 na bilten)

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51) F 16H 1/00
(11)
903846
		
(13)
А
(21) 2007/364
(22) 25/09/2007
		
(45) 31/12/2011
(30) П- 2007/364 25/09/2007 MK
(73) Панев Павле
с.Таринци Штип, MK
(54) МЕХАНИЗАМ ЗА ИНЕРТНО ДВИЖЕЊЕ
(57) Иновацијата претставува механизам за
инертно движење на телата и истото е од
областа на механиката.

Patenti
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Овој механизам ќе најде примена во сите
форми на движење (копно, вода, воздух)
и ќе придонесе за заштеда на енергија и
значително поголеми брзини на движење во
однос на познатите преносни механизми.
Сегашните форми, за одржување на
постигнатото движење, трошат непотребно
енергија за следење на инерцијата, а со
новиот пристап се додава сила само за
совладување на факторите кои го успоруват
движењето

903846

4
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(51) B 60Q 1/00
(11)
903839
		
(13)
А
(21) 2009/140
(22) 05/05/2009
		
(45) 31/12/2011
(73) Смилески Мирко
Ул.Маршал Тито бр.3,
Македонски Брод, MK
(72) Смилески Мирко
(54) АВТОМАТСКО ИНЕРЦИОНО ПРЕДУПРЕ–
ДУВАЧКО СТОП СВЕТЛО ЗА ПАТНИ
МОТОРНИ ВОЗИЛА

903839

(57) АВТОМАТСКОТО-ИНЕРЦИОНО
ПРЕДУ–
ПРЕДУВАЧКО СТОП СВЕТЛО за патни
моторни возила со своето сигурно и
навремено
известително
дејство
на
учесниците во сообраќајот ги известува за
намалувањето на брзината на возилата
кои се пред нив со што во голем процент
ќе бидат намалени сообрајќајните незгоди
по патиштата ширум светот со намалени
загуби на човечки животи и со намалена
материјална штета.

Patenti
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(51) B 60R 27/00,
(11)
903840
B 62D 53/00
(13)
А
(21) 2009/258
(22) 20/08/2009
		
(45) 31/12/2011
(30) П- 2009/258 20/08/2009 MK
(73) СМИЛЕСКИ МИРКО
Ул.Маршал Тито бр.3,
Македонски Брод, MK
(72) СМИЛЕСКИ МИРКО
(54) МИНИ ФРЕЗА ЗА ПЛУГ
(57) МИНИ
ФРЕЗИТЕ-ПЛУГОФРЕЗАЧКИТЕпретставуваат комбинација на плуг и МИНИ
ФРЕЗИ и истите ги движи карданско вратило
кое е поврзано на работното вратило од
земјоделските машини-трактори и по потреба
со помошни рачки. МИНИ ФРЕЗИТЕ можат

Patenti
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да се подигнуваат и спуштаат над штицата
од плугот и да ја обавуваат онаа операција
на орање која нам ни е потребна.Така на
пример,ако сакаме да извршиме обично
орање како за засејување на житни или
индустриски растенија, тогаш со помошните
рачки ги подигнуваме МИНИ ФРЕЗИТЕ над
штицата од плугот и тој обавува обично
орање без ситнење на ораната земја.
Кога сакаме да обавиме орање со
истовремено ситнење на почвата, тогаш
со помошните рачки ги спуштаме МИНИ
ФРЕЗИТЕ над штицата од плугот и сега
покрај орањето имаме и истовремено
ситнење на почвата, кога имаме потреба од
засадување на пролетни култури и сл.

903840

6
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(51) H 03F 3/00
(11)
903848
		
(13)
А
(21) 2009/311
(22) 07/10/2009
		
(45) 31/12/2011
(30) П- 2009/311 07/10/2009 MK
(73) Филевски Владимир
„ Вељко Влаховиќ „ 18/10 Скопје, MK
(54) ЗАСИЛУВАЧ ЗА 50/60 HZ
(57) Пронајдокот Засилувач за 50/60 Нz е
засилувач на електрични аудиосигнали
наменет
за
нискотонски
звучници
(сабвуфери), кој засилувач е од видот на
фреквенциски мапиран засилувач (frequency
mapped аmplifier). Пронајдокот Засилувач
за 50/60 Нz работи во класата Б (Сlass В)
и има конструкција на излезниот степен

903848

на засилувачот на моќност иста како и
секој класичен засилувач, но се разликува
во напојувачката секција на засилувачот,
бидејќи не е потребен еднонасочен напон
на напојување, туку синусоиден, односно
директно мрежен напон, по потреба
намален преку мрежен трансформатор.
Ако пронајдокот Засилувач за 50/60 Нz се
користи во оние земји кои користат понизок
напон во мрежното напојување (типично 110
V до 120 V) и ако се користат транзистори кои
можат да го издржат тој мрежен напон и при
тоа да дадат доволно голема струја, тогаш
не е потребен ниту мрежен трансформатор,
што драстично ја намалува цената на целиот
засилувач.

Patenti
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(51) F 01B 1/00
(11)
903847
		
(13)
А
(21) 2010/90
(22) 26/03/2010
		
(45) 31/12/2011
(30) 20100090 26/03/2010 MK
(73) Звонко Кузмановски
бу.АВНОЈ бр.24/I-14 Скопје, MK
(72) Звонко Кузмановски
(54) ДВОТАКТЕН ДИЗЕЛ МОТОР СО ПРОДОЛ–
ЖЕНА ЕКСПАНЗИЈА
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(57) На двотактен дизел мотор со продолжена
експанзија на
гасовите
се основна
карактеризира со тоа што клипот (1) и
цилиндерот (3) се сврзани со кривајни
механизми (2) и (4), така што при нивно
осцилаторно
движење и релативно
движење помеѓу себе,
зафатнината на
цилиндерот во тактот на екепанзија е
двојно поголема од зафатнината на тактот
на компресија.

903847

8
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(51) A 4100 00/00
(11)
903841
		
(13)
А
(21) 2010/118
(22) 04/05/2010
		
(45) 31/12/2011
(30) П20100118 04/05/2010 MK
(73) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75,
1000, Скопје, MK
(74) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(72) Гуржанова-Милева Татјана and
Петков-Стојановиќ Јасна
(54) ПОСТПОРОДИЛНА ДОЛНА ОБЛЕКА
(57) Пронајдокот се состои од
сипортивен
постпородилен
појас
со
хигиенско
апликативен додаток со дупло дно со кој
се решаваат повеќе технички проблеми.

903841

Како прво се постигнува заштита од
протекување на телесните течности и
исцедоци после породувањето, исто така
се овозможува забрзана репарацијавраќање на првобитниот тонус на меките
ткива, се зголемува тонусот на матката, се
овозможува побрзо исфрлување на крвните
угрушоци од неа, се зголемува тонусот на
бешиката и истата се враќа многу брзо во
нормална работа на уринарните патишта
и исфрлување на вишокот течности преку
урината.
Употребата на пронајдокот е лесна и
едноставна и подразбира само едно движење
на раката,а со тоа лесно облекување и
соблекување без додатно свиткување и
наведнување кое е доста отежнато и болно
во постпородилниот период кај жената.

Patenti
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(51) E 02B 9/00,
(11)
903852
F 03B 13/00
(13)
А
(21) 2010/201
(22) 19/07/2010
		
(45) 31/12/2011
(30) П- 2010/201 19/07/2010 MK
(73) Камбери Бајрам
ул.Дижонска бр.36 Скопје, MK
(72) Камбери Бајрам
(54) ХИДРО ЕЛЕКТРО СИСТЕМ
(57) ХИДРО ЕЛЕКТРО СИСТЕМОТ содржи
бетонски
армиран
базен
кој
служи
за собирање вода за напојување на
цевоводниот систем, бетонскиот базен се
полни преку напојни пумпи од местото каде
што е лоцирано водата за напојување.
Пумпите кои совладуваат притисок од 100
бари имаат можност водата да ја пренесуваат
на височина од 1000 метри преку цевки
со пречник од 25cm. Потрошувачката на
електрична енергија на овие пумпи при вакво
дејство изнесува 500kw електрична енергија
за 1 час.

Patenti
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По бетонскиот базен се спојува пречник на
цевки од 80cm.
После секој 50m должинска разлика и 10m
висинска разлика се монтира првиот сегмент
(динамизер со придружни елементи) кој има
можност за производство на 1mw ел.енергија.
во системот кој е должина од над 3km се
монтираат околу 60 вакви сегменти и после
првомонтираниот сегмент секој нареден е
со можност да го зголеми созадавањето на
ел.енергија за по 1mw електрична енергија.
Последните монтирани сегменти се со
од прилика исто производство на сила. И
добиената ел.енергија е со иста бројка на
kw.
На крајот од системот постапката може да ја
повториме и да се изгради нов систем кој
ќе биде со исто или слична производство
на ел.енергија, во зависност од земјишната
конфигурација на која завршува системот.
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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)

F16H1/00
B60Q1/00
B60R27/00
B62D53/00
H03F3/00

(51) osnoven

(11,13)

F16H1/00
B60Q1/00
B60R27/00
B60R27/00
H03F3/00

903846 A
903839 A
903840 A
903840 A
903848 A

(51)

(51) osnoven

F01B1/00
A410000/00
E02B9/00
F03B13/00

(11,13)

F01B1/00
A410000/00
E02B9/00
E02B9/00

903847 A
903841 A
903852 A
903852 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) Звонко Кузмановски
(51) F 01B 1/00

(11,13) 903847 A

(73) Смилески Мирко
(51) B 60Q 1/00

(11,13) 903839 A

903852 A

СМИЛЕСКИ МИРКО
B 60R 27/00,
B 62D 53/00		

903840 A

МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
A 4100 00/00		
903841 A

Филевски Владимир
H 03F 3/00		

903848 A

Камбери Бајрам
E 02B 9/00,
F 03B 13/00		

Панев Павле
F 16H 1/00		

Pregledi

903846 A

Patenti

Glasnik

(11)
903856
(51) C 07K 16/18
		
(13)
Т1
(21) 2011/79
(22) 15/03/2011
		
(45) 31/12/2011
(30) 01830834 28/12/2001 EP
(96) 30/12/2002 EP02799075.3
(97) 12/01/2011 EP1465927
(73) Biouniversa S.r.l.
Pharmaceutical Science Department of
Universita degli Studi di Salerno Via Ponte
don Melillo Fisciano, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LEONE, Arturo and
TURCO, Maria Caterina
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(54) БАГ3 АНТИТЕЛА КОИ ЌЕ СЕ КОРИСТАТ
ВО ИСТРАЖУВАЊЕ, ДИЈАГНОСТИКА И
ТЕРАПИЈА ЗА ЗАБОЛУВАЊА ВО КОИ СЕ
ИНВОЛВИРАНИ ИЗУМРЕНИ КЛЕТКИ
(57) 1. Антитело AC-1 излачено од клонот на
мајката хибридома n° PD02009 депониран
на 17.12.2002 година се карактеризира со
тоа што претставува антитело специфично
за најмалку една пептидна низа на човеков
BAG-3 протеин селектиран во групата
којашто се состои од: низа IDNO:15, 16, 17,
18.
Има уште 5 патентни барања.
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(51) B 42D 15/10
(11)
903843
		
(13)
Т1
(21) 2011/90
(22) 23/03/2011
		
(45) 31/12/2011
(30) 102006021961 10/05/2006 DE
(96) 26/04/2007 EP07724621.3
(97) 09/02/2011 EP2018277
(73) Giesecke & Devrient GmbH
Prinzregentenstrasse 159,
D-81677 Munchen, DE
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(72) DORFLER Walter and BAUER Michael
(54) СИГУРНОСЕН ЕЛЕМЕНТ СО ЛАСЕРСКО
ОЗНАЧУВАЊЕ

903843

(57) 1. Сигурносен елемент за сигурносни
хартии, вредносни докумнети и такви кои
имаат ласерски препознатлив транспарент
или проѕирен слој за означување кој, со
дејство на ласерска радијација, визуелно
видливи идентификатори се претставени во
ворма на шаблон, букви, бројки или слики,
карактеризирани во тоа што секој од
идентификаторите покажува ламеларна
структура составена од повеќе суштествено
паралелни ламели кои продолжуваат во
длабочината на слојот за маркирање и кои
се карактеризирани со параметрите боја,
широчина, височина, странична ориентација,
агол на навалување и просторност.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 311/30,
A 61K 31/352, 31/7012,
A 61P 9/00, 9/10, 9/12,
C 07D 407/12,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)

(11)
903842
(13)
Т1
(22) 30/03/2011
(45) 31/12/2011

C 07H 15/26
2011/95
0801779 01/04/2008 FR
31/03/2009 EP09290237.8
16/03/2011 EP2107055
LES LABORATOIRES SERVIER
35, rue de Verdun,
92284 Suresnes Cedex, FR
ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
Rupin, Alain;
Lefoulon, Francois;
Wierzbicki, Michel;
Verbeuren, Tony;
Boussard, Marie;
Sansilvestri-Morel and
Paysant, Jerome
ДЕРИВАТИ ОД ДИОСМЕТИН, ПРОЦЕС ЗА
НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
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(57) 1 Соединение на формулата (I):

каде што R1, R2 и R3, кои може да бидат исти
или различни, секое од нив претставува
водороден атом или група од формула (А):

Има уште 7 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395, 31/7088,
38/20, 39/17,
A 61P 1/16, 11/00,

(11)
903844
(13)
Т1
(22) 15/04/2011

17/02, 43/00
(45) 31/12/2011
2011/113
20050649287P 01/02/2005 US
01/02/2006 EP06720055.0
30/03/2011 EP1843789
Amgen Inc
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) COMEAU, Michael, R. and
FITZPATRICK, David, R.
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

903844

(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
ФИБРОИДНИ ПОРЕМЕТУВАЊА
(57) 1. Антагонист на тимусниот стромален
лимфопоиетин (TSLP) за употреба за
намалување или спречување на фиброза
кај субјект којшто страда од фиброзно
заболување, при што антагонистот:
a) се врзува за тимусниот стромален
лимфопоиетин или се врзува за рецепторот
на тимусниот стромален лимфопоиетин; и
б) е селектиран од групата којашто се
состои од едно антитело, еден пептид или
полипептид.
Има уште 10 патентни барања.

Patenti
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(51) A 01N 43/56
(11)
903845
		
(13)
Т1
(21) 2011/115
(22) 19/04/2011
		
(45) 31/12/2011
(30) 20070008370 25/04/2007 EP
(96) 23/04/2008 EP10157580.1
(97) 16/03/2011 EP2196089
(73) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Tobler, Hans;
Walter, Harald and
Haas, Ulrich Johannes
(54) ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ
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(57) 1. Состав погоден за контрола на заболувања
предизвикани од фитопатогени кој содржи
(А) соединение со формулата I

каде што R1 е дифлуорометил или
трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или
бромо; и
(Б) соединението хлороталонил.
Има уште 11 патентни барања.
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903851

G 01N 33/577, 33/68
(13)
Т1
(21) 2011/117
(22) 20/04/2011
		
(45) 31/12/2011
(30) 0674082P 22/04/2005 US
(96) 20/04/2006 EP06750860.6
(97) 13/04/2011 EP1874818
(73) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MARQUIS, David, Matthew;
TANG, Ying;
WATKINS, Jeffry, Dean;
DAVIES, Julian;
DICKINSON, Craig, Duane;
HUANG, Lihua;
JONES, Bryan, Edward;
ROWLINSON, Scott, William and
VAILLANCOURT, Peter, Edward
(54) TGF БЕТА 1 СПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА
(57) 1. Антитело или негов антиген-врзувачки
фрагмент кој што неутрализира човечки
TGF-β1 и има Kd од помалку од 40pM за
човечки TGF-β1, којшто содржи тешка
низа на варијабилен регион и лесна низа
на варијабилен регион избран од групата
составена од:

903851

i)

ii)

iii)

iv)

тешка низа на варијабилен регион која
што ја содржи аминокиселинска секвенца
прикажана во SEQ ID NO: 90 и лесна низа
на варијабилен регион која што ја содржи
аминокиселинската секвенца прикажана во
SEQ ID NO:43;
тешка низа на варијабилен регион која што
ја содржи аминокиселинската секвенца
прикажана во SEQ ID NO:92 и лесна низа
на варијабилен регион која што ја содржи
аминокиселинската секвенца прикажана во
SEQ ID NO:42;
тешка низа на варијабилен регион која што
ја содржи аминокиселинската секвенца
прикажана во SEQ ID NO:107 и лесна низа
на варијабилен регион која што ја содржи
аминокиселинската секвенца прикажана во
SEQ ID NO:57 и
тешка низа на варијабилен регион која што
ја содржи аминокиселинската секвенца
прикажана во SEQ ID NO:119 и лесна низа
на варијабилен регион која што ја содржи
аминокиселинската секвенца прикажана во
SEQ ID NO:73.
Има уште 9 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) B 65D 17/50, 43/18, 47/26
(11)
903855
		
(13)
Т1
(21) 2011/118
(22) 21/04/2011
		
(45) 31/12/2011
(30) 38089606 23/10/2006 PL
(96) 19/10/2007 EP07834898.4
(97) 26/01/2011 EP2081839
(73) Invento Sp. z.o.o.
ul.E.Plater 28 00-688 Warszawa, PL
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) MILKOWSKI, Bogumil;
LEWANDOWSKI, Dariusz and
TOBOROWICZ, Andrej
(54) ЗАТВОРАЧ ПОСТАВЕН НА ГЛАВАТА НА
КОНТЕЈНЕР КОЈШТО Е ПРВЕНСТВЕНО
НАМЕНЕТ ЗА ПИЈАЛАЦИ
(57) 1. Затворач поставен на главата на
контејнер којшто е првенствено наменет
за пијалоци, којшто се состои од тело кое
е цврсто закачено за контејнерот и уред за
отворање кој може додатно да се употреби
за затворање (поклопување) на отворот,
каде што телото (1) има монтажна дупка
(4) како и дупка „внатре-надвор” (3), при

Patenti

18/6,

str. 1-33, dekemvri 2011 Skopje

17

што наведената дупка „внатре-надвор”
(3) е цврсто затворена си додека не се
отвори за првпат со помош на вентилот
(5), кој има дупка околу која, суштински
нормално на површината на дупката, се
поставени најмалку две резиња (7) кои се
ротационо поставени во монтажната дупка
(4) од внатрешната страна на затворачот на
главата и вршат заемно дејство со кваката
(6) која има рачка (13) која завршува со
цилиндричен елемент (9) кој има најмалку
еден носач (10) на својата бочна страна и
е ротационо поставен во монтажната дупка
(4) од надворешната страна на затворачот
на главата, назначен со тоа што
вентилот (5) и кваката (6) се запечатени и се
имобилизирани од внатрешната страна на
затворачот на главата со помош на пластична
фолија (11) во која има дупка (12), при
што површината на наведената пластична
фолија (11) е помала од површината на
основата на цилиндричниот елемент (9) и
која е закачена за внатрешната површина на
затворачот на главата по должина на работ
на вентилот (5) и за површината на основата
на цилиндричниот елемент (9) по должина
на работ на дупката (12) во фолијата (11).
Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07K 16/30,
A 61K 47/48,
A 61P 35/00,
C 07K 16/00, 16/46,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54)

903857

(11)
903857
(13)
Т1
(22) 21/04/2011
(45) 31/12/2011

C 12N 15/13, 15/85
2011/119
4888447 P 21/07/2003 US
21/07/2004 EP04778714.8
26/01/2011 EP1660513
ImmunoGen, Inc
830 Winter Street Waltham, MA 02451, US
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
PAYNE, Gillian;
CHUN, Philip and
TAVARES, Daniel, J.
ЦА6
ЦИТОТКСИЧЕН
КОЊУГАТ
СПЕЦИФИЧЕН ЗА АНТИГЕНИ И МЕТОДИ
ЗА НЕГОВА УПОТРЕБА

(57) 1. Хуманизирано антитело или дел кој што
го врзува неговиот епитоп, кое што содржи
барем еден варијабилен регион на тешкиот
синџир барем 98 % идентичен на една
аминокиселинска низа НИЗА ИД БР.: 10
или 11 и барем еден варијабилен регион
на лесниот синџир барем 98 % идентичен
на една аминокиселинска низа НИЗА ИД
БР: 8, при што споменатиот барем еден
варијабилен регион на тешкиот синџир
или негов дел содржи три последователни
комплементарни - одредувачки регион кои
што имаат аминокиселински низи коишто
се претставени со НИЗА ИД БР.: 1, 21 и 3,
посебно, и каде што споменатиот барем
еден варијабилен регион на лесниот синџир
или негов дел содржи три последователни
комплементарни - одредувачки региони кои
што имаат аминокиселински низи кои што
се претставени со НИЗА ИД БР.: 4, 5 и 6
посебно.
Има уште 70 патентни барања.

Patenti
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(51) C 07D 207/48,
A 61K 31/40,
A 61P 1/04,

(11)
903850
(13)
Т1
(22) 26/04/2011

C 07D 401/04, 409/04
(45) 31/12/2011
(21) 2011/120
(30) 100626 31/03/2006 JP and
250356 30/08/2008 JP
(96) 29/08/2006 EP06797335.4
(97) 06/04/2011 EP1919865
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) KAJINO, Masahiro;
HASUOKA, Atsushi and
NISHIDA, Haruyuki
(54) ДЕРИВАТИ
НА
1-Н-ПИРОЛ
СУПСТИТУИРАНИ
СО
1-ХЕТЕРО–
ЦИКЛИЛСУЛФОНИЛ,
2-АМИНОМЕТИЛ,
5-(ХЕТЕРО-)АРИЛНА
ГРУПА,
КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ЛАЧЕЊЕТО КИСЕЛИНИ
(57) 1. Соединение претставено со формулата (I):

назначено со тоа што:
R1 е ароматска, или заситена или незаситена
неароматска
моноциклична
или
хетероциклична група која содржи азот, во
вид на атом кој формира прстен, и тоа
најмалку еден атом на азот кој може да се
кондензира со бензенски прстен, или
ароматски или неароматски хетероциклик,
при што наведената моноциклична, односно
хетероциклична група која содржи азот може
да се кондензира со бензенски прстен или
хетероциклик кој може да има 1 до 5
супституенти одбрани од групата која се
состои од (1) атом на халоген, (2) нитро, (3)
цијано, (4) хидрокси, (5) C1-6 алкокси кој може
да има 1 до 3 атоми на халоген, (6) C6-14
арилокси, (7) C7-16 аралкилокси, (8) меркапто,
(9) C1-5 алкилтио кој може да има 1 до 3 атоми
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на халоген, (10) C6-14 арилтио, (11) C7-16
аралкилтио, (12) амино, (13) моно-C1-6
алкиламино, (14) моно-C6-14 ариламино, (15)
моно-C7-16 аралкиламино, (16) ди-C1-6
алкиламино, (17) ди-C6-14 ариламино, (18)
ди-C7-16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6
алкил-карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил,
(22) карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил,
(24) C6-14 арилокси-карбонил, (25) карбамоил,
(26) тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкилкарбамоил, (28) ди-C1-6 алкил-карбамоил,
(29) C6-14 арил-карбамоил, (30) C1-6
алкилсулфонил, (31) C6-14 арилсулфонил,
(32)
C1-6
алкилсулфинил,
(33)
C6-14
арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6
алкил-карбониламино, (36) C6-14 арилкарбониламино,
(37)
C1-5
алкоксикарбониламино,
(38)
C1-5
алкилсулфониламино,
(39)
C6-14
арилсулфониламино, (40) C1-6 алкилкарбонилокси, (41) C6-14 арил-карбонилокси,
(42) C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6
алкил-карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкилкарбамоилокси,
(45)
C6-14
арилкарбамоилокси, (46) 5- до 7-член заситен
цикличен амино кој може да содржи, покрај
еден азотен и еден јаглероден атом, уште 1
или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми одбрани од
атом на азот, атом на сулфур и атом на
кислород, (47) 5- до 10-члена ароматска
хетероциклична група која содржи, покрај
јаглероден атом, уште 1 или 2 вида на 1 до 4
хетероатоми одбрани од атом на азот, атом
на сулфур и атом на кислород, (48) C1-3
алкилендиокси, (49) C3-7 циклоалкил, (50) C1-6
алкилна група која може да содржи 1 до 3
атоми на халоген, (51) C2-6 алкенилна група
која може да содржи 1 до 3 атоми на халоген,
(52) C2-6 алкинилна група и (53) C1-6 алкилна
група супституирана со 1 до 3 хидрокси, R2 е
(i) C6-14 арилна група која може да има 1 до 5
супституенти одбрани од групата која се
состои од (1) атом на халоген, (2) нитро, (3)
цијано, (4) хидрокси, (5) C1-6 алкокси кој може
да содржи 1 до 3 атоми на халоген, (6) C6-14
арилокси, (7) C7-16 аралкилокси, (8) меркапто,
(9) C1-6 алкилтио кој може да содржи 1 до 3
атоми на халоген, (10) C6-14 арилтио, (11) C7-16
аралкилтио, (12) амино, (13) моно-C1-6
алкиламино, (14) моно-C6-14 ариламино, (15)
моно-C7-16 аралкиламино, (16) ди-C1-6
алкиламино, (17) ди-C6-14 ариламино, (18)
ди-C7-16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6
алкил-карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил,
(22) карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил,
(24) C6-14 арилокси-карбонил, (25) карбамоил,
(26) тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкилкарбамоил, (28) ди-C1-6 алкил-карбамоил,
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(29) C6-14 арил-карбамоил, (30) C1-6
алкилсулфонил, (31) C6-14 арилсулфонил,
(32)
C1-6
алкилсулфинил,
(33)
C6-14
арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6
алкил-карбониламино, (36) C6-14 арилкарбониламино,
(37)
C1-6
алкоксикарбониламино,
(38)
C1-6
алкилсулфониламино,
(39)
C6-14
арилсулфониламино, (40) C1-6 алкилкарбонилокси, (41) C6-14 арил-карбонилокси,
(42) C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6
алкил-карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкилкарбамоилокси,
(45)
C6-14
арилкарбамоилокси, (46) 5- до 7-член заситен
цикличен амино кој може да содржи, покрај
еден азотен и еден јаглероден атом, уште 1
или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми одбрани од
атом на азот, атом на сулфур и атом на
кислород, (47) 5- до 10-члена ароматска
хетероциклична група која содржи, покрај
јаглероден атом, уште 1 или 2 вида на 1 до 4
хетероатоми одбрани од атом на азот, атом
на сулфур и атом на кислород, (48) C1-3
алкилендиокси, (49) C3-7 циклоалкил, (50) C1-6
алкилна група која може да содржи 1 до 3
атоми на халоген, (51) C2-6 алкенилна група
која може да содржи 1 до 3 атоми на халоген,
(52) C2-6 алкинилна група и (53) C1-6 алкилна
група супституирана со 1 до 3 хидрокси, (ii)
тиенилна група која може да има 1 до 4
супституенти одбрани од групата која се
состои од (1) атом на халоген, (2) нитро, (3)
цијано, (4) хидрокси, (5) C1-6 алкокси кој може
да содржи 1 до 3 атоми на халоген, (6) C6-14
арилокси, (7) C7-16 аралкилокси, (8) меркапто,
(9) C1-6 алкилтио кој може да содржи 1 до 3
атоми на халоген, (10) C6-14 арилтио, (11) C7-16
аралкилтио, (12) амино, (13) моно-C1-6
алкиламино, (14) моно-C6-14 ариламино, (15)
моно-C7-16 аралкиламино, (16) ди-C1-6
алкиламино, (17) ди-C6-14 ариламино, (18)
ди-C7-16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6
алкил-карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил,
(22) карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил,
(24) C6-14 арилокси-карбонил, (25) карбамоил,
(26) тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкилкарбамоил, (28) ди-C1-6 алкил-карбамоил,
(29) C6-14 арил-карбамоил, (30) C1-6
алкилсулфонил, (31) C6-14 арилсулфонил,
(32)
C1-6
алкилсулфинил,
(33)
C6-14
арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6
алкил-карбониламино, (36) C6-14 арилкарбониламино,
(37)
C1-6
алкоксикарбониламино,
(38)
C1-6
алкилсулфониламино,
(39)
C6-14
арилсулфониламино, (40) C1-6 алкилкарбонилокси, (41) C6-14 арил-карбонилокси,
(42) C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6
903850

алкил-карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкилкарбамоилокси,
(45)
C6-14
арилкарбамоилокси, (46) 5- до 7-член заситен
цикличен амино кој може да содржи, покрај
еден азотен и еден јаглероден атом, уште 1
или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми одбрани од
атом на азот, атом на сулфур и атом на
кислород, (47) 5- до 10-члена ароматска
хетероциклична група која содржи, покрај
јаглероден атом, уште 1 или 2 вида на 1 до 4
хетероатоми одбрани од атом на азот, атом
на сулфур и атом на кислород, (48) C1-3
алкилендиокси, (49) C3-7 циклоалкил, (50) C1-6
алкилна група која може да содржи 1 до 3
атоми на халоген, (51) C2-6 алкенилна група
која може да содржи 1 до 3 атоми на халоген,
(52) C2-6 алкинилна група и (53) C1-6 алкилна
група супституирана со 1 до 3 хидрокси, или
(iii) пиридилна група која може да има 1 до 4
супституенти одбрани од групата која се
состои од (1) атом на халоген, (2) нитро, (3)
цијано, (4) хидрокси, (5) C1-6 алкокси кој може
да содржи 1 до 3 атоми на халоген, (6) C6-14
арилокси, (7) C7-16 аралкилокси, (8) меркапто,
(9) C1-6 алкилтио кој може да содржи 1 до 3
атоми на халоген, (10) C6-14 арилтио, (11) C7-16
аралкилтио, (12) амино, (13) моно-C1-6
алкиламино, (14) моно-C6-14 ариламино, (15)
моно-C7-16 аралкиламино, (16) ди-C1-6
алкиламино, (17) ди-C6-14 ариламино, (18)
ди-C7-16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6
алкил-карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил,
(22) карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил,
(24) C6-14 арилокси-карбонил, (25) карбамоил,
(26) тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкилкарбамоил, (28) ди-C1-6 алкил-карбамоил,
(29) C6-14 арил-карбамоил, (30) C1-6
алкилсулфонил, (31) C6-14 арилсулфонил,
(32)
C1-6
алкилсулфинил,
(33)
C6-14
арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6
алкил-карбониламино, (36) C6-14 арилкарбониламино,
(37)
C1-6
алкоксикарбониламино,
(38)
C1-6
алкилсулфониламино,
(39)
C6-14
арилсулфониламино, (40) C1-6 алкилкарбонилокси, (41) C6-14 арил-карбонилокси,
(42) C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6
алкил-карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкилкарбамоилокси,
(45)
C6-14
арилкарбамоилокси, (46) 5- до 7-член заситен
цикличен амино кој може да содржи, покрај
еден азотен и еден јаглероден атом, уште 1
или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми одбрани од
атом на азот, атом на сулфур и атом на
кислород, (47) 5- до 10-члена ароматска
хетероциклична група која содржи, покрај
јаглероден атом, уште 1 или 2 вида на 1 до 4
хетероатоми одбрани од атом на азот, атом
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на сулфур и атом на кислород, (48) C1-3
алкилендиокси, (49) C3-7 циклоалкил, (50) C1-6
алкилна група која може да содржи 1 до 3
атоми на халоген, (51) C2-6 алкенилна група
која може да содржи 1 до 3 атоми на халоген,
(52) C2-6 алкинилна група и (53) C1-6 алкилна
група супституирана со 1 до 3 хидрокси, R3 и
R4 се обата атом на водород, или едниот од
R3 и R4 е атом на водород, а другиот е (i) C1-4
алкилна група која може да има 1 до 3
супституенти одбрани од групата која се
состои од (1) атом на халоген, (2) нитро, (3)
цијано, (4) хидрокси, (5) C1-6 алкокси кој може
да содржи 1 до 3 атоми на халоген, (6) C6-14
арилокси, (7) C7-16 аралкилокси, (8) меркапто,
(9) C1-6 алкилтио кој може да содржи 1 до 3
атоми на халоген, (10) C6-14 арилтио, (11) C7-16
аралкилтио, (12) амино, (13) моно-C1-6
алкиламино, (14) моно-C6-14 ариламино, (15)
моно-C7-16 аралкиламино, (16) ди-C1-6
алкиламино, (17) ди- C6-14 ариламино, (18)
ди-C7-16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6
алкил-карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил,
(22) карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил,
(24) C6-14 арилокси-карбонил, (25) карбамоил,
(26) тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкилкарбамоил, (28) ди-C1-6 алкил-карбамоил,
(29) C6-14 арил-карбамоил, (30) C1-6
алкилсулфонил, (31) C6-14 арилсулфонил,
(32)
C1-6
алкилсулфинил,
(33)
C6-14
арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6
алкил-карбониламино, (36) C6-14 арилкарбониламино,
(37)
C1-6
алкоксикарбониламино,
(38)
C1-6
алкилсулфониламино,
(39)
C6-14
арилсулфониламино, (40) C1-6 алкилкарбонилокси, (41) C6-14 арил-карбонилокси,
(42) C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6
алкил-карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкилкарбамоилокси,
(45)
C6-14
арилкарбамоилокси, (46) 5- до 7-член заситен
цикличен амино кој може да содржи, покрај
еден азотен и еден јаглероден атом, уште 1
или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми одбрани од
атом на азот, атом на сулфур и атом на
кислород, (47) 5- до 10-члена ароматска
хетероциклична група која содржи, покрај
јаглероден атом, уште 1 или 2 вида на 1 до 4
хетероатоми одбрани од атом на азот, атом
на сулфур и атом на кислород, (48) C1-3
алкилендиокси и (49) C3-7 циклоалкил, (ii)
ацилна група одбрана од групата која се
состои од C1-7 алканоилна група, C6-14 арилкарбонилна група, C1-6 алкокси-карбонилна
група, C6-14 арилокси-карбонилна група, C7-19
аралкил-карбонилна
група,
C7-19
аралкилокси-карбонилна група, 5- или
6-члена хетероциклично-карбонилна група
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или негова кондензирана хетероцикличнокарбонилна група и 5- или 6-члена
хетероциклично-ацетилна група, при што
кога ацилната група е C1-7 алканоилна група
или C1-6 алкокси-карбонилна група, ацилната
група може да биде супституирана со 1 до 3
C1-4 алкилтио групи, халоген, C1-6 алкокси
групи, нитро група, C1-6 алкокси-карбонилни
групи, моно- или ди-C1-6 алкиламино групи,
C1-6 алкоксиимино групи или хидроксиимино,
при што кога ацилната група е C6-14 арилкарбонилна група, C6-14 арилокси-карбонилна
група, C7-19 аралкил-карбонилна група, C7-19
аралкилоксикарбонилна група, 5- или
6-члена хетероциклично-карбонилна група
или 5- или 6-члена хетероциклично-ацетилна
група, ацилната група може да биде
супституирана со 1 до 5 C1-6 алкилни групи,
C3-6 циклоалкилни групи, C2-6 алкенилни
групи, C2-6 алкинилни групи, C1-6 алкокси
групи, C1-7 алканоилни групи, C6-14 арилкарбонилни групи, C1-6 алкокси-карбонилни
групи, C6-14 арилокси-карбонилни групи, C7-19
аралкил-карбонилни
групи,
C7-19
аралкилокси-карбонилни
групи,
нитро,
амино, хидрокси, цијано, сулфамоилни,
меркапто, халогени, или C1-4 алкилтио групи,
(iii) атом на халоген, (iv) цијано група или (v)
нитро група, а R5 е C1-6 алкилна група, или
негова сол.
Има уште 19 патентни барања.
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(51) C 07D 239/42
(11)
903849
		
(13)
Т1
(21) 2011/121
(22) 27/04/2011
		
(45) 31/12/2011
(30) 0218781 13/08/2002 GB
(96) 07/08/2003 EP03784274.7
(97) 09/03/2011 EP1539711
(73) AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street, London W2 6BD, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) HORBURY, John and
TAYLOR, Nigel, Philip
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА КАЛЦИ–
УМОВАТА СОЛ НА РОСУВАСТАТИН

903849

(57) 1. Постапка за производство на калциумова
сол
на
(E)-7-[4-(4-флуорофенил)-6и зо п р о п и л - 2 - [ м ет и л ( м ет и л с ул ф о н и л )
амино]пиримидин-5-ил](3R,5S)-3,5дихидрокси-хепт-6-енска киселина, која
постапка опфаќа мешање на воден или
супстанцијално воден раствор од калциум
хлорид со воден или супстанцијално воден
раствор од водо-растворлива сол на (E)7-[4-(4-флуорофенил)-6-изопропил-2[метил(метилсулфонил)-амино]пиримидин5-ил]
(3R,5S)-3,5-дихидроксихепт-6енска киселина, назначена со тоа, што
растворот од калциум хлорид е додаден
на растворот од водо-растворлива сол на
(E)-7-[4-(4-флуорофенил)-6-изопропил-2[метил(метилсулфонил)-амино]пиримидин5-ил](3R,5S)-3,5-дихидроксихепт-6-енска
киселина, на температура од 30-45°C.
Има уште 13 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61M 15/00
(11)
903853
		
(13)
Т1
(21) 2011/160
(22) 27/05/2011
		
(45) 31/12/2011
(30) П- 2011/160 27/05/2011 MK
(96) 31/07/2002 EP06003929.4
(97) 30/03/2011 EP1658872
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
43100 Parma, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Shirgaonkar, Sameer;
Smith, Christopher James;
Burge, Simon;
Middleton, Max William;
Ahern, david;
Sarkar, Matthew Neil;
Arlett, Ben;
Lye, Emma Lesley and
Smith, Simon
(54) ИНХАЛАТОР ЗА ПРАШОК
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(57) 1. Дизајн на деагломератор (16) за растурање
на лек во вид на прашок, кој што опфаќа:
турбулентна комора (73),
најмалку два отвори за воздух (75) за
насочување на воздухот тангенцијално во
турбулентната комора (73), и
испуст (74) испуштање на воздух со лекот
во вид на растурен прашок, при што
испустот (74) е одвоен од отворите за воздух
(75) во аксијален правец од дизајнот на
деагломераторот (16),
што се карактеризира со тоа што
турбулентната комора (73) има отвор за
довод на лекот во прашок, надворешниот
ѕид на секој отвор за воздух (75) е поврзан
со соодветниот отвор за воздух (75) со
полукружен или заоблен ѕиден дел (79) од
турбулентната комора (73), при што секој
полукружен или заоблен ѕиден дел (79) е
позициониран неконцентрично во однос
на базниот круг (77) дефинирајќи еден
дијаметар d на турбулентната комора (73), а
турбулентната комора (73) има дијаметар d
од 6mm ≤d ≤10mm.
Има уште 15 патентни барања.
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(51) C 07K 16/00,
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C 12N 5/12,
(21)
(30)
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(73)
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(11)
903854
(13)
Т1
(22) 30/05/2011
(45) 31/12/2011

G 01N 33/53
2011/161
418828 P 16/10/2002 US and
485986 P 10/07/2003 US
15/10/2003 EP03789713.9
16/03/2011 EP1551876
Purdue Pharma L.P.
One Stamford Forum , 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901-3431, US
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
ALBONE, Earl, F. and
SOLTIS, Daniel, A.

(54) АНТИТЕЛА ШТО ВРЗУВААТ КЛЕТОЧНОПОВРЗАНИ СА 125/0722Р И МЕТОДИ ЗА
УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ
(57) 1. Изолирано моноклонално антитело, или
фрагмент од антитело што врзува антиген,
што, во ELISA Натпреварувачка анализа,
покажува помалку од 25±2.5% инхибирање
на врзување за пептидот на повторувачкиот
регион претставен од амино киселини 14452 во рамките на SEQ ID NO:1 во присуство
на 25-набор (тежина/тежина) вишок од
растурен CA 125/0772P долж пептидот од
повторувачкиот регион претставен од амино
киселини 14-152 во рамките на SEQ ID
NO:1, каде што антителото, или фрагментот
од антитело што врзува антиген врзува
повторувачки регион присутен во рамките на
SEQ ID NO:1.
Има уште 61 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)

C07K16/18
B42D15/10
C07D311/30
C07D407/12
A61K31/352
A61K31/7012
C07H15/26
A61P9/00
A61P9/10
A61P9/12
A61K39/395
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A61P11/00
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A61P1/16
A61K31/7088
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B65D47/26
B65D43/18
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C07K16/46
C12N15/13
C12N15/85
A61K47/48
A61P35/00
C07D207/48
A61K31/40
A61P1/04
C07D401/04
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C07D239/42
A61M15/00
C07K16/00
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C07K16/30
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C07D207/48
C07D207/48
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903851 T1
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903857 T1
903857 T1
903857 T1
903857 T1
903857 T1
903857 T1
903857 T1
903850 T1
903850 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) Amgen Inc
(51) A 61K 39/395, 31/7088,
38/20, 39/17,
A 61P 1/16, 11/00,
17/02, 43/00
(11,13) 903844 T1
AstraZeneca UK Limited
C 07D 239/42		

903849 T1

Biouniversa S.r.l.
C 07K 16/18		

903856 T1

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
(51) C 07D 207/48,
A 61K 31/40,
A 61P 1/04,
C 07D 401/04, 409/04 (11,13) 903850 T1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
A 61M 15/00		
903853 T1
ELI LILLY AND COMPANY
C 07K 16/22,
G 01N 33/577, 33/68		

903851 T1

Giesecke & Devrient GmbH
B 42D 15/10		
903843 T1
ImmunoGen, Inc
C 07K 16/30,
A 61K 47/48,
A 61P 35/00,
C 07K 16/00, 16/46,
C 12N 15/13, 15/85		

903857 T1

Invento Sp. z.o.o.
B 65D 17/50, 43/18, 47/26

903855 T1

LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 311/30,
A 61K 31/352, 31/7012,
A 61P 9/00, 9/10, 9/12,
C 07D 407/12,
C 07H 15/26		
903842 T1
Purdue Pharma L.P.
C 07K 16/00,
A 61K 39/395,
C 07H 21/04,
C 12N 5/12,
G 01N 33/53		

903854 T1

Syngenta Participations AG
A 01N 43/56		
903845 T1
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PRENOs
(11)
901398
(73)		 Друштво за производство, трговија,
застапување и услуги СГС-2003 ДООЕЛ
		 ул.Ѓорѓи Сугаре бр.10/1-4 Скопје, MK
(11)
901871
(73)		 Друштво за производство, трговија,
застапување и услуги СГС-2003 ДООЕЛ
		 ул.Ѓорѓи Сугаре бр.10/1-4 Скопје, MK
(11)
902239
(73)		 Друштво за производство, трговија,
застапување и услуги СГС-2003 ДООЕЛ
		 ул.Ѓорѓи Сугаре бр.10/1-4 Скопје, MK

(11)
(73)		
		
		

902591
Aventis Holdings Inc.
3711 Kennett Pike,
Suite 200 Greenville Delaware 19807, US

(11)
(73)		
		
		

902591
Aventis Holdings Inc.
3711 Kennett Pike,
Suite 200 Greenville Delaware 19807, US

PRESTANOK
(11)
(73)		
		
		

900010
AVENTIS PHARMA S.A
20 AVENUE RAYMOND ARON,
92160 ANTONY, FR

(11)
900045
(73)		 ARACARIA B.V.
		 Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, NL
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900837
900820
900824
900826
900827
900853
900847
900840
900829
900855
900830
900833
900839
900834
900857
900861
900868
900870
900842
900866
900848
900863
900817
900838
9001099
900845
900858
900854
900865
900864
900856
900851
900852
900860
901275
901182
901103
901105
901178
901179
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901950
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901142
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901113
901133
901175
901140
901144
901174
901191
901194
901177
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901446
901443
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Patenti

Glasnik

(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

901292
901285
901290
901263
901579
901580
901462
901445
901450
902133
901759
901478
901780
901536
901387
901470
901466
901468
901476
901456
901451
901459
901448
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901464
901483
901497
901491
901521
901493
901726
901480
901541
902102
901494
901518
901479
901657
901525
901539
901573
901554
901544
901550
901537
901524
901533
901553
901520
901560
901582
901519
901572
901566
901546
901492
901590
901586
901559
901562
901555
901710
901594
901681
901653
901592
901685
901683
901615
901619
901634
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901628
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901598
901597
901661
901684
901648
901649
901932
901658
901679
901715
901712
901718
901724
901725
901853
901791
901632
901535
901635
901630
901646
901682
901764
901711
901624
901652
901666
902151
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901915
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901706
901705
901752
901702
901869
901761
901867
901719
901751
901690
901722
901693
901731
901801
901734
901748
901885
901879
901698
901834
901699
901866
901803
901773
901968
901768
901797
902012
901846
901756
901763
901862
902014
901799
901843
901798
902013
901794
901852
901828
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901936
901913
901914
901904
901947
901876
901966
901855
901960
901992
901981
901881
901878
901872
901912
901945
901906
901988
902004
901956
901911
902008
901884
902147
901842
901868
901978
901730
901971
901737
901865
902003
901946
902017
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902241
902109
902121
902266
902262
902259
902260
902257
902273
902567
902674
902179
902206
902298
902291
902299
902170
902169
902297
902229
902421
902236
902284
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902251
902587
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902418
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902408
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902414
902592
902432
902443
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902528
902540
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903075
902427
903099
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902643
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902666
902683
902640
902649
902692
902606
902621
903063
902671
902658
902575
902586
902694
902698
902883
903158
902811
902814
902806
902827
903102
902877
902899
902855
902852
902875
903028
903030
902894
903013
903041
903042
903146
903120
903058
903059
903100
903118
903023
903093
903045
903112
903122
903137
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PRIJAVi

na Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 154 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 21/09), 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

Glasnik,

(21)
(28)
(73)

20110011

(45)

31/12/2011

(22)

04/03/2011

18/6,

str. 34-40, dekemvri 2011 Skopje
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1 (еден) дизајн, тродимензионален
Друштво за производство, промет и услуги
ИДЕАЛ РОЛОДЕР ДООЕЛ експорт-импорт
ул.Населено место без уличен систем б.б
с.Порој-Тетово, MK

(74)

ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
ул.27 март бр.14, 1000 Скопје РМ

(51)

25-01

(54)

ПРОФИЛ

Industriski dizajn

20110011

36

Glasnik,

(21)

18/6,

str. 34-40, dekemvri 2011 Skopje

20110041

(45)

31/12/2011

(22)

25/07/2011

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

29/387,376  11/03/2011  US

(72)

HIRST, Kenneth

(73)

Finlandia Vodka Worldwide Ltd  
limited company organized under the laws of Finland
Porkkalankatu 24, FI-00180 Helsinki, FI

(74)

БИНПРО ДООЕЛ Скопје
ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

20110041

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20110043

(45)

31/12/2011

(22)

04/08/2011

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

ФИЛИПОВСКИ ЗЛАТКО, Битола

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги

18/6,

str. 34-40, dekemvri 2011 Skopje

37

БЕНТОН-НИ ДООЕЛ Експорт-Импорт Куманово
ул.”1-ви Мај” бр.4, Куманово, MK
(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(21)

20110044

(28)

1 (еден) дизајн, дводимензионален

(72)

Благоја Бајдевски

(73)

(45)

31/12/2011

(22)

24/08/2011

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН” БОРИС ДООЕЛ
ул.”Ѓорче Петров” бр.4, 1300 Куманово, MK

(51)

09-03

(54)

ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА

Industriski dizajn

20110044

38

Glasnik,

18/6,

str. 34-40, dekemvri 2011 Skopje

(21)

20110049

(28)

1 (еден) дизајн, дводимензионален

(72)

Благоја Бајдевски

(73)

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН” БОРИС ДООЕЛ

(45)

31/12/2011

(22)

02/09/2011

ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, MK
(51)

09-03

(54)

ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА

20110049

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)
(72)
(73)

(74)
(51)
(54)

18/6,

str. 34-40, dekemvri 2011 Skopje

39

20110051

(45)
31/12/2011
(22)
30/09/2011
1 (еден) дизајн, тродимензионален
Иван Симеонов and
Стојан Павлески
Друштво за производство, промет и услуги
СТОУН ДИЗАЈН ДОО-Скопје
ул. 29 Ноември, 1000 Скопје, MK
Пепељугоски Валентин, адвокат
ул. „Вељко Влаховиќ” 4/1-1, 1000 Скопје
25-03
АНТЕНСКИ СТОЛБ

Industriski dizajn

20110051

40

Glasnik,

18/6,

str. 34-40, dekemvri 2011 Skopje

PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(21)

(51)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
broj na prijavata

09-01

(21)

MK/I/ 20110041

09-01

MK/I/ 20110043

09-03

MK/I/ 20110044

09-03

MK/I/ 20110049

25-03

MK/I/ 20110051

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN
(73)
(21)

(73)
(21)

nositel na pravoto na industriski dizajn
broj na prijavata

Finlandia Vodka Worldwide Ltd  limited
company organized under the laws of Finland
MK/I/ 20110041
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН” БОРИС ДООЕЛ
MK/I/ 20110044
MK/I/ 20110049
Друштво за производство, промет и услуги
СТОУН ДИЗАЈН ДОО-Скопје
MK/I/ 20110051
Друштво за производство,
трговија и услуги БЕНТОН-НИ
ДООЕЛ Експорт-Импорт Куманово
MK/I/ 20110043

Pregledi

Industriski dizajn

Glasnik,

18/6, str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje 41

Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 163 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite 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

42

Glasnik,

18/6,

str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje

(11)

00664

(45)

31/12/2011

(21)

20090020

(22)

16/06/2009

(18)

16/06/2014

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Здравески, Александар

(73)

АТА МЕТАЛОТЕХНИКА доо

ул.”Бутелска” бр.6/12, Скопје
ул.”Марксова” бр.23, Прилеп, MK
(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51)

23-02

(54)

ПАТНА РЕШЕТКА

(11)

00655

(45)

31/12/2011

(21)

20090039

(22)

04/11/2009

(18)

04/11/2014

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Шереф Кан Џеладин
Бул.мак.кос.брг. 39/4/3 Скопје

(73)

Шереф Кан Џеладин
Бул.мак.кос.брг. 39/4/3 Скопје, MK

(51)

20-03

(54)

РЕКЛАМНО ПАНО ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА

00664

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00654

(45)

31/12/2011

(21)

20100014

(22)

14/04/2010

(18)

14/04/2015

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Николоски Никола

18/6, str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje 43

Ул.Пирин Планина 22 а, Охрид
(73)

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
Бул.Кочо Рацин 97 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(11)

00656

(45)

31/12/2011

(21)

20100044

(22)

13/12/2010

(18)

13/12/2015

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Ѓорче Тодоровски
ул.Првомајска бб Скопје-Кисела Вода,
1000 Скопје)

(73)

Трговско друштво за производство, трговија и
услуги ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДОО Скопје
ул.Првомајска бб Скопје-Кисела Вода,
1000 Скопје, MK

(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51)

07-99

(54)

ДРЖАЧ ЗА ВИНО

Industriski dizajn

006554

44

Glasnik,

18/6,

str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje

(11)

00662

(45)

31/12/2011

(21)

20110002

(22)

01/02/2011

(18)

01/02/2016

(30)

IMM саем Keln  17/01/2011  DE

(28)

4 (четири) дизајни, тродимензионални

(72)

Филимена Радоњанин-Стојмирова
ул.6 бр.94, населба Бардовци, 1000 Скопје

(73)

Друштво за производство и трговија
ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје
ул.Качанички пат бб,
Индустриска зона Визбегово, MK

(74)

АНДОНОСКИ МИТКО, АДВОКАТ
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2

(51)

06-01

(54)

ФОТЕЛЈА ТРАНСФОРМЕР

00662

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00657

(45)

31/12/2011

(21)

20110009

(22)

03/03/2011

(18)

03/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Татјана Хилјадникова

18/6, str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje 45

Ул.Трајко Кошевски бр.2  Штип и
Марјан Дончевски
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35 Скопје
(73)

Друштво за маркетинг
ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО увоз-извоз Скопје
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром,
1000 Скопје, MK

(74)

МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје

(51)

20-03

(54)

ПРОДУКТЕН ИЗЛОГ ЗА АНИМИРАНА ВИДЕО
РЕКЛАМА

Industriski dizajn

00657

46

Glasnik,

18/6,

str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje

(11)

00658

(45)

31/12/2011

(21)

2011/0010

(22)

03/03/2011

(18)

03/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Татјана Хилјадникова
Ул.Трајко Кошевски бр.2  Штип и
Марјан Дончевски
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35 Скопје

(73)

Друштво за маркетинг
ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО увоз-извоз Скопје
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром,
1000 Скопје, MK

(74)

МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје

(51)

20-03

(54)

ПРОДУКТЕН ИЗЛОГ ЗА АНИМИРАНА ВИДЕО
РЕКЛАМА

00658

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00659

(45)

31/12/2011

(21)

20110012

(22)

11/03/2011

(18)

11/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Николоски Никола

18/6, str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje 47

Ул.Пирин Планина 22 а, Охрид
(73)

ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
Бул.Кочо Рацин бр.97 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

00659

48

Glasnik,

18/6,

str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje

(11)

00663

(45)

31/12/2011

(21)

20110013

(22)

14/03/2011

(18)

14/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Трајчески Љубе
с.Лескоец  Охрид

(73)

Гумно Дооел
ул.Рашанец б.б. с.Лескоец - Охрид, MK

(51)

23-02

(54)

ВЦ КАПАК

00663

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00660

(45)

31/12/2011

(21)

20110021

(22)

05/04/2011

(18)

05/04/2016

(28)

3 (три) дизајни, тродимензионални

(72)

Неим Мустафи

18/6, str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje 49

ул.Илинденска бб, 1200 Тетово
(73)

СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ
ул.Илинденска бб, 1200 Тетово, MK

(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

САД ЗА ТЕЧНОСТ

Industriski dizajn

00660

50

Glasnik,

18/6,

str. 41-51, dekemvri 2011 Skopje

(11)

00661

(45)

31/12/2011

(21)

20110022

(22)

18/04/2011

(18)

18/04/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Чупаркоски Блаже
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци

(73)

КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.”Шишка” бр.37, 1430 Кавадарци, MK

(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

00661

Industriski dizajn

Glasnik,
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PREGLEDI
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)

(51)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot

23-02
20-03
09-01
07-99
06-01
20-03

(11)

MK/I/ 20090020
MK/I/ 20090039
MK/I/ 20100014
MK/I/ 20100044
MK/I/ 20110002
MK/I/ 20110009

(51)

20-03
09-01
23-02
09-01
09-01

(11)

MK/I/ 20110010
MK/I/ 20110012
MK/I/ 20110013
MK/I/ 20110021
MK/I/ 20110022

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI
(73)
(11)
(21)

(73)
(11)

nositel na pravoto na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

АТА МЕТАЛОТЕХНИКА доо
00664
(21) MK/I/ 20090020
Гумно Дооел
00663
Друштво за маркетинг
ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА
ДОО увоз-извоз Скопје
00657
00658

MK/I/ 20110013

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
00654
(21) MK/I/ 20100014
ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
00659
MK/I/ 20110012
СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ
00660

MK/I/ 20110009
MK/I/ 2011/0010

Друштво за производство и трговија
ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје
00662
MK/I/ 20110002
КОЖУВЧАНКА ДОО
00661

(73)
(11)

MK/I/ 20110021

Трговско друштво за производство,
трговија и услуги ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДОО
Скопје
00656
MK/I/ 20100044
Шереф Кан Џеладин
00655

MK/I/ 20090039

MK/I/ 20110022

PRODOL@UVAWE
(111)

(186)

00507
00516
00505

18/08/2016
18/10/2016
15/11/2016

Industriski dizajn

Pregledi
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Glasnik,

18/6,

str. 52-75, dekemvri 2011 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,

(210) TM 2010/109

(220) 09/02/2010
(442) 31/12/2011

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

53

(531) 01.03.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармецевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за меидцински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезифекција,
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

(591) црна, бела, жолта, црвена, портокалова, темно
зелена, светло кафена и светло розова
(531) 05.09.17;25.01.19

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, призводи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосви (како мирудии); мирудии,
оригано, мраз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - лут сос за специјалитети од Мексиканската
кујна

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

(220) 09/02/2010
(442) 31/12/2011

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

str. 52-75, dekemvri 2011 Skopje

(591) жолта, темно и светло зелена и бела

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2010/110

18/6,

(210) TM 2010/1190

(220) 22/10/2010
(442) 31/12/2011

(731) Rovcal, Inc.
601 Rayovac Drive, Law Department, Madison,
Wisconsin 53711, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(591) црна, бела, жолта, црвена, портокалова, светло и
темно зелена и сива

(540)

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

(531) 05.09.17;25.01.19

RAYOVAC

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 - сос за специјалитети од Италијанската
кујна
(210) TM 2010/979

(220) 25/08/2010
(442) 31/12/2011

(731) Кујтим Хаџи-Хамза
ул.Никола Петров 36-А, 1000 Скопје, MK
(540)

Trgovski marki

(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 електрична
енергија, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слики; магнетни носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
вендинг машини и механизми за апарати што се
активираат со парички; регистар каси, машини
за сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожари; батерии
и полначи за батерии

TM 2010/1190
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кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени; џебни батерии и фенери
(210) TM 2010/1289

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби што не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи

(220) 23/11/2010

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(442) 31/12/2011
(731) Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица
ул. Населано место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, MK

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности

(740) Адвокатско друштво

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска
(540)

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

(210) TM 2010/1477

(220) 30/12/2010
(442) 31/12/2011

(731) ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Архимедова бб лок.107/реон 60,
1000 Скопје, MK

(591) црна, бела, зелена и портокалова

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервиран зеленчук (ајвар)
(210) TM 2010/1385

(220) 07/12/2010
(442) 31/12/2011

(731) Темов Пане
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, MK

(591) црна, бела и црвена
(531) 27.05.21;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА

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

бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
(540)

1000 Скопје

кл. 42 - наушни 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

BUSKERFEST
(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 поединците

(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. 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

TM 2010/1289

(210) TM 2011/35

(220) 21/01/2011
(442) 31/12/2011

(731) National Geographic Society
1445 17th street,
N. W. Washington D. C. 20036, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER
Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
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(210) TM 2011/139

(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации, услуги на телевизиски
и радио пренос; услуги на пренос на кабелска
телевизија; услуги на ограничен телевизиски
пренос; звучен и видео пренос преку интернет

55

(220) 23/02/2011
(442) 31/12/2011

(731) Аеропласт Гроуп доо Скопје
ул.Радњанска бр.16, Скопје, MK
(540)

кл. 41 - обука, стручно оспособување; разонода,
спортски и културни дејности, продукција на
телевизиски програми; обезбедување он-лајн
игри и активности за деца; обезбедување онлајн мапи; обезбедување распореди на настани и
изложби во живо
(210) TM 2011/127

(220) 17/02/2011
(442) 31/12/2011

(731) Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway Redwood City,
California 94065, US

(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени работи, канцелариски материјали

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

(591) портокалова и црна

кл. 34 - производи за пушачите

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

(210) TM 2011/140

(220) 23/02/2011
(442) 31/12/2011

SUPERCLUSTER

(731) Аеропласт Гроуп доо Скопје
ул.Радњанска бр.16, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски хардвер и компјутерски
софтвер
(210) TM 2011/133

(220) 21/02/2011
(442) 31/12/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЈА ФЕНСИ ДОО извоз-увоз Визбегово Скопје
ул.8 бр.бб Качанички пат, Визбегово,
1000 Скопје, MK

(531) 27.05.04;27.05.24
(551) индивидуална

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 16 - печатени работи, канцелариски материјали
кл. 34 - производи за пушачите
(210) TM 2011/165

(220) 01/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, кафена, зелена, жолта и портокалова
(531) 08.01.07;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - производи од тесто и слатки
кл. 39 - транспортни
складирање стока

Trgovski marki

услуги,

пакување

и

(591) златна, жолта и црна
(531) 05.07.10;25.01.19
(551) индивидуална

TM 2011/165
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(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалаци (вино)
(210) TM 2011/166

(220) 01/03/2011

(210) TM 2011/168

(220) 01/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(442) 31/12/2011
(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, црвена, златна и бела
(531) 05.13.06;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сребрена и црна

кл. 33 - алкохолни пијалаци (вино)

(531) 05.07.10;25.01.19

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалаци (вино)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (вино)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалаци (вино)
(210) TM 2011/167

(220) 01/03/2011

(210) TM 2011/169

(220) 01/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(442) 31/12/2011
(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, златна и  бела
(531) 05.07.10;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалаци (вино)

(591) црна, црвена, бела и  сребрена
(531) 17.02.25;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалаци (вино)

TM 2011/166

Trgovski marki
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(210) TM 2011/170

(220) 01/03/2011
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(210) TM 2011/220

(220) 09/03/2011
(442) 31/12/2011

(442) 31/12/2011
(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)
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(731) МОНМАР ДОО
ул.Народен фронт 19А лок.5, Скопје, MK
(540)

(591) црна и бала
(531) 27.05.02;27.05.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања
(210) TM 2011/260

и

(220) 22/03/2011
(442) 31/12/2011

(300) 1,496,854  22/10/2010  CA
(591) црна, златна, бела, кафена и сина
(531) 07.01.03;25.01.19

(731) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(551) индивидуална

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалаци (вино)
(210) TM 2011/175

(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

LOVE FURY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфеми, тоалетни води, колонски води,
мириси во спреј, сапуни, средства за чистење на
кожата, лосиони и креми за кожа, навлажнувачи,
лосиони и масла за сончање; козметички
производи, имено, пудри за лице и тело, основи
за шминка, светки за тело, светки за лице,
кармини, моливи за уста, руменила, сенки за очи,
креми за очи, моливи за очи, маскари и моливи
за веѓи; гелови за туширање; сол за бањање;
производи за нега на косата, имено шампони и
регенератори, потпури

Trgovski marki

BLACKBERRY PLAYBOOK

(220) 02/03/2011
(442) 31/12/2011

(540)

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - синџирчиња за клучеви; неелектрични
кабли и жици од обичен метал; мали метални
производи; производи од обичен метал (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 или репродукција на податоци, звук или
слики; магнетски   носачи на податоци, дискови
за снимање; машини за сметање, опрема за
обработка на податоци, компјутери; компјутерски
софтвер; безжични рачни (handheld) единици и
уреди, имено персонални дигитални асистенти,
безжични
телефони,
преносливи
(mobile)
телефони, мобилни (cellular) телефони, смарт
телефони (smartphones), видео телефони, рачни
(handheld), преносливи (mobile), слејт (slate) и
таблет (tablet) компјутери за синхронизација,
пренос, снимање, складирање и манипулација
на податоци и/или глас; додатни алатки за
безжични рачни (handheld) единици и уреди за
синхронизација, пренос, снимање, складирање
и манипулација на податоци и/или глас, имено
батерии, капаци за батерии, прибори за во
кола, полначи за батерии и подлоги за полнење

TM 2011/260
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батерии, слушалки со микрофон (headsets),
слушалки (headphones), слушалки (earphones),
микрофони, адаптери, држачи за на работна
маса (desk stands), држачи за електронски
уреди (docking cradles), тастатури, компјутерски
кабли, футроли (cases), торбички (totes), кутии/
тврди футроли (binders) и футроли (holsters)
кои можат да се прикачуваат; софтвер за
компјутерска комуникација за синхронизација,
пренос, снимање, складирање и манипулација
на податоци и/или глас; компјутерски софтвер
за овозможување на синхронизација и пренос на
информации за мапирање (mapping), навигација,
сообраќај, време и точка на интерес (point-ofinterest) до безжични рачни (handheld) единици
и уреди имено персонални дигитални асистенти,
безжични
телефони,
преносливи
(mobile)
телефони, мобилни (cellular) телефони, смарт
телефони (smartphones), видео телефони, рачни
(handheld), преносливи (mobile), слејт (slate) и
таблет (tablet) компјутери; компјутерски софтвер
за овозможување   пристап до он-лајн бази на
податоци
кл. 11 - апарати за осветлување
кл. 14 - украсни игли, игли за ревери, игли за
вратоврски, игли од сите видови
кл. 16 - печатени материјали; прибор за пишување;
немагнетски кодирани при-пејд платежни картички
и гифт (gift) картички; лепила
кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали и 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 - шолји
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што   не се вклучени во други класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35 - рекламни услуги; он-лајн услуги за
малопродажба;
снабдување
на
деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 36 - услуги за олеснување на плаќањето онлајн
кл. 37 - услуги на поправка и инсталација
кл. 38 - телекомуникација; овозможување
интернет пристап; овозможување   пристап до
електронски бази на податоци, овозможување
пристап до навигациски услуги на ГПС (глобален
позиционен систем); обезбедување услуги
за поврзување и пристап до електронски
комуникациски мрежи, за пренос или прием на
аудио, видео или мултимедијална содржина;
обезбедување услуги за поврзување и пристап
до електронски комуникациски мрежи за
пренос или прием на компјутерски софтвер и
апликации; веб -кастинг услуги; Е-mail услуги;
достава на пораки преку електронски пренос;
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услуги за безжично праќање податоци, особено
услуги што му овозможуваат на корисникот
да праќа и/или прима пораки преку безжична
мрежа на податоци; услуги за еднонасочно и
двонасочно повикување преку пејџер; услуги
за пренос и прием на гласовна комуникација;
електронски пренос на компјутерски софтвер и
апликации преку интернет и други компјутерски
и електронски комуникациски мрежи и безжични
уреди; емитување; емитување и пренос на радио
програми; емитување или пренос на емитувана
или преземена (downloadable) дигитална аудио
и видео содржина преку компјутер и други
комуникациски
мрежи;
телекомуникациски
консултации, имено обезбедување информации
на трета страна за да им се помогне при
развивањето и интегрирањето на еднонасочната и
двонасочната безжична поврзаност на податоци,
вклучително  и на корпоративните и домашните/
личните податоци, и/или гласовни комуникации
кл. 39 - обезбедување навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации за мапирање (mapping), навигација,
сообраќај, време и точка на интерес (pointof-interest) преку телекомуникациски мрежи,
преносливи (mobile) телефони, телефони, смарт
телефони (smarthones), електронски рачни
(handhled) единици и навигациски уреди
кл. 41 - образование; обезбедување обука; услуги
за забава; спортски и културни активности;
информации поврзани со истите; објавување/
издавање; организација на игри; услуги за
едукација и обука, имено, часови, семинари и
конференции со цел да обезбедат информации
на трета страна за да им се помогне при употребa
развој и поддршка на уреди за 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; услуги
на софтвер како сервис (software as a service SAAS); обезбедување пребарувачки машини за
добивање податоци преку комуникациски мрежи;
интернет услуги; пребарување, прелистување
и прибирање информации, страни/сајтови
(sites), и други извори што се на располагање
на глобалните компјутерски мрежи и други
комуникациски мрежи за други; консултантски
услуги и услуги за техничка поддршка кои се
поврзани со компјутерски хардвер и софтвер,
со телекомуникациски услуги и услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување
он-лајн можности, преку глобална компјутерска
мрежа и други компјутерски и електронски
комуникациски мрежи за да му се овозможи
на корисникот да програмира аудио, видео,
филмска, текстуална и друга мултимедиална
содржина; услуги за техничка поддршка, имено,
ажурирање и одржување на компјутерски софтвер
и програми за поддршка на отстранување на
дефекти за дијагноза и решавање проблеми
поврзани со уреди за безжично поврзување и
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поврзани проблеми со компјутерски софтвер и
хардвер; обезбедување на податоци за времето
преку телекомуникациски мрежи, преносливи
(mobile) телефони, телефони, смарт телефони
(smartphones), електронски рачни (handheld)
единици и навигациски уреди
кл. 45 - лиценцирање  компјутерски софтвер
(210) TM 2011/261

(220) 22/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) Research In Motion Limited
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario,
Canada, N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

PLAYBOOK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - синџирчиња за клучеви; неелектрични
кабли и жици од обичен метал; мали метални
производи; 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 или репродукција на податоци, звук или
слики; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; машини за сметање, опрема за
обработка на податоци, компјутери; компјутерски
софтвер; безжични рачни (handheld) единици и
уреди, имено персонални дигитални асистенти,
безжични
телефони,
преносливи
(mobile)
телефони, мобилни (cellular) телефони, смарт
телефони (smartphones), видео телефони, рачни
(handheld), преносливи (mobile), слејт (slate) и
таблет (tablet) компјутери за синхронизација,
пренос, снимање, складирање и манипулација
на податоци и/или глас; додатни алатки за
безжични рачни (handheld) единици и уреди за
синхронизација, пренос, снимање, складирање
и манипулација на податоци и/или глас, имено
батерии, капаци за батерии, прибори за во
кола, полначи за батерии и подлоги за полнење
батерии, слушалки со микрофон (headsets),
слушалки (headphones), слушалки (earphones),
микрофони, адаптери, држачи за на работна
маса (desk stands), држачи за електронски
уреди (docking cradles), тастатури, компјутерски
кабли, футроли (cases), торбички (totes), кутии/
тврди футроли (binders) и футроли (holsters)
кои можат да се прикачуваат; софтвер за
компјутерска комуникација за синхронизација,
пренос, снимање, складирање и манипулација
на податоци и/или глас; компјутерски софтвер
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за овозможување на синхронизација и пренос на
информации за мапирање (mapping), навигација,
сообраќај, време и точка на интерес (point-ofinterest) до безжични рачни (handheld) единици
и уреди имено персонални дигитални асистенти,
безжични
телефони,
преносливи
(mobile)
телефони, мобилни (cellular) телефони, смарт
телефони (smartphones), видео телефони, рачни
(handheld), преносливи (mobile), слејт (slate) и
таблет (tablet) компјутери; компјутерски софтвер
за овозможување на пристап до он-лајн бази на
податоци
кл. 11 - апарати за осветлување
кл. 14 - украсни игли, игли за ревери, игли за
вратоврски, игли од сите видови
кл. 16 - печатени материјали; прибор за пишување;
немагнетски кодирани при-пејд платежни картички
и гифт (gift) картички; 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 - шолји
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во други класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35 - рекламни услуги, он-лајн услуги
за малопродажба снабдување на деловни
информации, маркетинг услуги
кл. 36 - услуги   за   олеснување   на плаќање он
лајн
кл. 37 - услуги на поправка и инсталација
кл. 38 - телекомуникација, овозможување на
интернет пристап, овозможување на пристап до
електронски бази на податоци,овозможување
пристап до навигациски услуги на ГПС ( глобален
позиционен систем), обезбедување   услуги
за поврзување и пристап до   електронски
комуникацииски мрежи, за пренос или прием
на аудио, видео или мултимедијална содржина,
обезбедување услуги за поврзување и пристап
до електронски комуникациски мрежи за пренос
или приемна компјутерски софтвер и апликации,
веб кастинг услуги,Е- mail услуги, достава
на пораки преку електронски пренос,услуги
за безжично праќање податоци, особено
услуги што му овозможуваат на корисникот
да праќа и/или прима пораки преку безжична
мрежа на податоци, усуги за еднонасочно и
двонасочно повикување преку пејчер, услуги
за пренос и прием на гласовна комуникација,
електронски пренос на компјутерски софтвер и
апликации преку интернет и други компјутерски
и електронски комуникациски мрежи безжични
уреди, емитување, емитување и пренос на радио
програми, емитување или пренос на емитувана
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или преземена (downloadable) дигитална аудио
и видео содржина преку компјутер и други
комуникациски
мрежи,
телекомуникациски
консултации, имено обезбедување информации
на третата страна за да им се помогне при
развивањето и интегрирањето на еднонасочнта и
двонасочната безжична поврзаност на податоци,
вклучуително и на корпоративните и домашните/
личните податоци, и/или гласовни комуникации

(210) TM 2011/278

(220) 24/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) Трговско друштво за технички испитувања
и анализи центар за возила ЗДРУЖЕНИЕ НА
ВОЗАЧИ ЕУРОТЕСТ Битола
ул.Индустриска б.б., 7000 Битола, MK
(540)

кл. 39 - обезбедување на навигациски услуги на
ГПС (глобален позиционен систем), обезбедување
на информации за мапирање   (mapping),
навигација, собраќај, време и точка на интерес
(point-of-interest)
преку
телекомунокациски
мрежи, преносливи (mobile) телефони, телефони,
смарт телефони (smarthones), електронски рачни
(handheld),единици и навигациски уреди
кл. 41 - образование, обезбедување на обука,
услуги за забава, спортски и културни активности,
информации поврзани со истите,објавување,
издавање, организација на   игри,услуги за
едукација и обука, имено часови, семинари и
конференциисо цел да обезбедат информации на
трета страна за да им се помогне при употреба
развој и поддршка на уреди за безжичната
поврзаност и софтвер поврзан со безжична
поврзаност и компјутерска комуникација
кл. 42 - научни и технолоши услуги и услугиза
истражување и дизајн поврзани за истите, услуги
за индустриска анализа и истражување,дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер, услуги
на софтвер како сервис (softvare as a serviceSAAS), обезбедување пребарувачки машини
за добивање на податоци преку комуникациски
мрежи,
интернет
услуги,пребарување,
прелистување и прибирање информации,
страни /сајтови ( sites) и други извори што се
на располагање на глобалните компјутерски
мрежи и други комуникацискимрежи за други,
консултантски услуги и услуги за техничка
подржка кои се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, со телекомуникациски
услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен
систем)
обезбедување
он-лајн
можности,
преку глобална компјутерска мрежа и други
копјутерски  и електронски комуникациски мрежи
за да му овозможи на корисникот да програмира
аудио, видео,филмска, текстуална и друга
мултимедијална содржина,услуги за техничка
подршка, имено ажурирање и одржување на
копјутерски софтвер и програми за подршка
на отстранување на дефекти за дијагноза и
решавање проблеми поврзани со уреди за
безжично поврзувзње и поврзани проблеми со
компјутерски софтвер и хардвер, обезбедување  
податоци за времето преку телекомуникациски
мрежи, преносливи (mobile), телефони,телефони,
смарт телефони (smartphones),   електронски
рачни (handheld), единици и навигациски уреди
кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер
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(591) црвена, светла сива, темно сива и бела
(531) 18.01.09;26.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 37 - технички преглед на возила
кл. 41 - испитен центар; образовни услуги
кл. 42 - инспекција и испитување моторни возила,
хомологација на возилата
(210) TM 2011/281

(220) 24/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) Друштво за услуги, производство и трговија
РОБИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип
ул.Ванчо Прке бр.88, Штип, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(531) 03.07.17;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
барови и бар услуги; кафе барови; кафетерии;
кетеринг (храна и пијалоци), ресторани,
ресторани со самопослужување, ресторани за
брзо и постојано послужување (снек барови)
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(210) TM 2011/287

(442) 31/12/2011
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(220) 28/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) Друштво за производство, трговија, услуги и
целосен графички сервис МАЈ ПРИНТ увозизвоз ДООЕЛ Скопје
Ул. Љубљанска б. б., MK

(731) ИКОНА ДООЕЛ Скопје
бул.Партизански одреди 9, 1000 Скопје, MK

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(540)

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(531) 26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатење  книги и друг печатен материјал
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
книги, пешатен материјал, играчки и сувенири
(591) темно црвена, сива, црна и бела
(531) 26.02.07;26.11.06

(210) TM 2011/290

(442) 31/12/2011

(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

(731) Кафе Тренд доо
ул.Никола Вапцаров бр.2/4, MK
(540)

(531) 20.05.25;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
(210) TM 2011/286

(220) 28/03/2011

(220) 28/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) Аеропласт Гроуп Доо Скопје
ул.Радњанска бр.16, Скопје, MK
(540)

кл. 43 - продажба на алкохолни и безалкохолни
пијалоци
(210) TM 2011/291

(442) 31/12/2011
(731) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

GOLD LABEL RESERVE

(591) портокалова и темно сива
(531) 27.05.04;27.05.21
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 16 - печатени работи, канцелариски материјали

(220) 28/03/2011

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 - производи за пушачите
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(210) TM 2011/292

(220) 28/03/2011

(210) TM 2011/295

(220) 28/03/2011
(442) 31/12/2011

(442) 31/12/2011
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10,
10000 ZAGREB, HR

(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10,
10000 ZAGREB, HR

(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)

INA TURBO

INA SUPER
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масти и масла; мазива;
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и сврзување; горива (вклучително
и течни горива за мотори) и материи за
осветлување
(210) TM 2011/293

(220) 28/03/2011

кл. 4 - индустриски масти и масла; мазива;
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и сврзување; горива (вклучително
и течни горива за мотори) и материи за
осветлување
(210) TM 2011/297

(442) 31/12/2011
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10,
10000 ZAGREB, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 28/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) Трговско друштво за производство, трговија и
услуги Јованас ДОО увоз-извоз, Охрид
ул. 8-ми Септември бр.2-8, Охрид, MK
(540)

INA DELTA
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(531) 21.03.01;27.05.24

кл. 4 - индустриски масти и масла; мазива;
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и сврзување; горива (вклучително
и течни горива за мотори) и материи за
осветлување
(210) TM 2011/294

(220) 28/03/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - игри на среќа (обложување на спортски
натпревари), обложување (игри за пари)
(210) TM 2011/298

(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10,
10000 ZAGREB, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

INA MILLENNIUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масти и масла; мазива;
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и сврзување; горива (вклучително
и течни горива за мотори) и материи за
осветлување

TM 2011/292

(220) 29/03/2011
(442) 31/12/2011

(442) 31/12/2011

(731) Друштво за сервисирање, трговија и услуги
Гринпулс ДОО експорт-импорт Скопје
ул.Франц Прешерн бр.2, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, зелена и бела
(531) 24.17.25;26.11.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
фотокопири
кл. 37 - сервисирање и одржување  фотокопири
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(210) TM 2011/299

(220) 29/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за
производство, преработка и конзервирање на
овошје и зеленчук Скопје
седиште: с. Моране, Скопје, MK
(740) Бранко Радојчиќ, адвокат
ул.Максим Горки бр.1/5,  Скопје, 1000
(540)
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(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати
за производство на пијалаци
(210) TM 2011/301

(220) 29/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за
производство, преработка и конзервирање на
овошје и зеленчук Скопје
седиште: с. Моране, Скопје, MK
(740) Бранко Радојчиќ, адвокат
ул.Максим Горки бр.1/5,  Скопје, 1000
(540)

(591) црвена, бела, сина, зелена, жолта и портокалова
(531) 05.07.16;25.01.19
(551) индивидуална
(591) бела, сина, зелена, жолта и портокалова

(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати
за производство на пијалаци
(210) TM 2011/300

(220) 29/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за
производство, преработка и конзервирање на
овошје и зеленчук Скопје
седиште: с. Моране, Скопје, MK
(740) Бранко Радојчиќ, адвокат
ул.Максим Горки бр.1/5,  Скопје, 1000
(540)

(531) 05.07.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати
за производство на пијалаци
(210) TM 2011/302

(220) 29/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) Аеропласт Гроуп Доо Скопје
ул.Радњанска бр.16, Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени работи, канцелариски материјали
кл. 34 - производи за пушачите
(591) црвена, бела, сина, зелена, жолта и портокалова
(531) 05.07.14;25.01.19
(551) индивидуална
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(210) TM 2011/303

(220) 30/03/2011

(540)

(442) 31/12/2011
(731) Друштво за производство, услуги и трговија
увоз-извоз КСЕРКАН Д.О.О. Струмица
ул.Климент Охридски бр.126, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
(540)

Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(531) 26.11.12;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив,
што не се опфтаени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување, што не се опфатени во другите
класи, карти за играње, печатарски букви,
клишиња, печатење на списанија, материјали за
инструкции и настава

(591) црна, бела и светло сина
(531) 27.05.02;27.05.24
(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
парички   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
што не се опфатени со другите кпаси, 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. 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 2011/304

(220) 30/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) Трајче Здравев
ул.50 Дивизија бр.5а, Скопје, MK
(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје

TM 2011/303

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
он-лајн рекламирање на компјутерски мрежи,
рекламирање, растурање на рекламен материјал,
големопродажба и малопродажба на печатени
работи, услуги на мало (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи) во врска
со стоки од класата 16
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава, спортски и културни активности,
услуги за едукација и обука, семинари,
здруженија, обезбедување веб страници кои
се карактеризираат со слики, аудио, видео и
аудиовизуелна содржина и други информации,
он-лајн објавување на списанија
(210) TM 2011/305

(220) 30/03/2011
(442) 31/12/2011

(731) Трајче Здравев
ул.50 Дивизија бр.5а, Скопје, MK
(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.01.18;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив,
што не се опфтаени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
прибор
(освен
мебелот),
материјали за пакување, што не се опфатени во
другите класи, карти за играње, печатарски букви,

Trgovski marki

Glasnik,

клишиња, печатење на списанија, материјали за
инструкции и настава
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
он-лајн рекламирање на компјутерски мрежи,
рекламирање, растурање   рекламен материјал,
големопродажба и малопродажба на печатени
работи, услуги на мало (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи) во врска
со стоки од класата 16
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава, спортски и културни активности,
услуги за едукација и обука, семинари,
здруженија, обезбедување веб страници кои
се карактеризираат со слики, аудио, видео и
аудиовизуелна содржина   и други информации,
он-лајн објавување на списанија
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и дизајнирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер, бази на податоци, дизајнирање на веб
страници, компјутерски мрежни услуги
(210) TM 2011/310

(220) 04/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Друштво за услуги, угостителство и трговија
ОРАНГЕ ИНН ДОО СКОПЈЕ
ул.Тодор Паница бр.2, Скопје, Кисела Вода, MK
(540)
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(510, 511)
кл. 9 - индустриски батерии
(210) TM 2011/315

(220) 05/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Д.П.П.У. Димима
улица 31, број 23 Волково, MK
(540)

(591) виолетова, зелена, сина, црна и бела
(531) 03.11.09;03.11.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - патни торби и куфери
кл. 20 - рамки за слики, производи од дрво, плута,
трска
кл. 22 - мрежи, шатори, вреќи и торби
кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 27 - ѕидни тапети
кл. 28 - игри и играчки
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: игри, играчки, текстил, облека, обувки, рамки
за слики, бижутерија, чадори за дожд и сонце,
куфери и патни торби
(210) TM 2011/318

(220) 06/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Паскоски Александар
ул.Кеј Маршал Тито бр.26/а, Охрид, MK
(540)
(591) портокалова, зелена, црна и бела
(531) 05.03.14;26.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци
и привремено сместување
(210) TM 2011/314

(220) 05/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Exide Technologies
13000 Deerfield Parkway, Building 200, Milton,
Georgia 30004,, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

TENSOR
(551) индивидуална
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(591) црна и сребрена
(531) 27.05.23;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се вклучени во другите класи; накит,
скапоцени камења, хорологиски и хронометарски
инструменти
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслеченисо
нив, што не се вклучени во другите класи: накит,
скапоцени камења; хорологиски и хронометарски
инструменти

TM 2011/318
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(210) TM 2011/320

(220) 07/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) ФИЛЕВ МИХАЈЛО
ул.Климентов универзитет бр.87,
6000 Охрид, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибот (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати);   пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи; печатарски
букви клишиња
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности
(210) TM 2011/341

(220) 11/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) PHARMANOVA D.O.O.
Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda
Obrenovac, Industriska 8, RS

(591) сина, бисерна и бела
(531) 17.02.05

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - накит
кл. 35 - услуги во трговија на големо и мало со
накит
(210) TM 2011/331

(220) 08/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

GRINI

(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 2011/346

(551) индивидуална

(220) 13/04/2011
(442) 31/12/2011

(510, 511)
кл. 30 - мирудии
(210) TM 2011/332

ALEFOSS

(220) 08/04/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БУШИ ФАШИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Лазар Танев 38, 1000 Скопје, MK
(540)

(442) 31/12/2011
(731) Друштво за консалтинг и маркетинг услуги
„КЛИКЕР МАРКЕТИНГ” ДООЕЛ
увоз-извоз
Скопје
ул.„Димитар Беровски”бр.9,
Центар - Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела и зелена
(531) 26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, светло сива, темно сива и црвена
(531) 21.03.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи; печатени

TM 2011/320

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив,што не се вклучени во другите класи; накит,
скапоцени камења; хорологиски и хронометриски
инструменти
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи;
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(540)

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се вклучени во другите класи)
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите овие материјали, или од пластика
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

(591) портокалова и  црна

кл. 25 - облека, обувки и капи

(531) 02.09.04

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало

(510, 511)

(210) TM 2011/347

(220) 13/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БУШИ ФАШИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Лазар Танев 38, 1000 Скопје, MK
(540)

BUSHI

(551) индивидуална
кл. 44 - медицински услуги
(210) TM 2011/353

(220) 15/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Vlasinka d.o.o.
Riskinska br. 12, 11000 Belgrade, RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се вклучени во другите класи; накит,
скапоцени камења; хорологиски и хронометриски
инструменти
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,
узди и сарачки производи
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
производи (што не се вклучени во другите класи)
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите овие материјали, или од пластика
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. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало
(210) TM 2011/352

(220) 15/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Приватна здравствена установа специјална
очна болница ЕУРОПЕАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ п.о.
Скопје
ул.Сремски фронт бр.1, Скопје, MK

(591) зелена и бела
(531) 19.07.01;24.15.13
(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, кои (не се опфатени со другите класи)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2011/355

(220) 15/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Ханџиски Дејан
ул.Борка Талевски 29/1-3, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’’М.Х.Јасмин’’  52V-1/6, 1000, Скопје
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(531) 27.05.11;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи
(210) TM 2011/357

(220) 18/04/2011
(442) 31/12/2011

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

МАЈСТОРСКО
(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
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2011/358

(220) 11/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Vodafone Group Plc
Vodafone House, The Connection,
Newbury, Berkshire RG14 2FN, UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

VODAFONE WEBBOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - хардвер апарати за приклучување,
ставање на податоци или поврзување на
телевизори или други аудио-визуелни уреди за
потреби на поврзување со интерент, софтвер за
телекомуникации и комуникација преку локални
или глобални комуникациски мрежи, вклучително
интернет, интранет, екстранет, телевизија,
мобилни комуникации, мобилни и сателитски
мрежи; хардвер и софтвер со апарат со
мултимедиуми, телекомуникации и интерактивни
функции; компјутерски мрежни инсталации,
електронски комуникациски опреми, апарати и
инструменти, софтвер за креирање, праќање,
примање, пренасочување, чување и пренесување
пораки, е - маил или други податоци; уреди за

TM 2011/357

симултано програмирање и избор на телевизиски
канали по пат на интернет, сателит, аналогно
или други рисивер уреди; електронски радио и
телевизиски упатства, апарати и инструменти за
програмирање и избор на телевизиски програми,
интерактивни телевизиски апарати и инструменти,
апарати и инструменти за дистрибуција,
конверзија,
складирање,
регулирање
или
контрола на електронски декодери; сет топ
кутии; апарати за снимање, пренос, умножување,
складирање, кодирање, декодирање, конверзии,
прием и обработка на звук или слики или податоци
од интернет за прикажување на телевизија; уреди
за електронска обработка на податоци за бирање,
снимање, пренос, умножување, складирање,
кодирање, декодирање, конверзија, прием и
обработка на звук или слики или податоци од
интернет, електронски уреди за снимање, пренос,
умножување, складирање, кодирање, декодирање,
конверзии, прием и обработка на звук или слики
или податоци од интернет; модеми; магнетни
кодирани картички, чип картички, електонски
картички, електронски паричници; апарати за
пребарување помеѓу компјутерски мрежи услуги
и телевизиски фрекфенции; мрежни апарати,
посебно мрежни сервери и мрежно поврзување на
апарати и мрежни системи, апарати за кодирање
и декодирање на сигнал и реемитување аудио,
аудиовизуелни, телекомуникациски, пораки и
слики; дигитални електронски уреди за снимање,
организирање, пренос, прием, манипулација,
играње и прегледување на текст, податоци, слики,
аудио и видео фајлови; софтвери за користење
во организација, пренос, прием, манипулација,
играње и преглед на текст, податоци, слики, аудио
и видео фајлови; тастатури; ниедна од наведените
стоки нема да се користи во областа на науката,
инженерството
и
енергетската
индустрија
вклучително
фотонапонски
инсталации,
инженеринг на железнички инсталации и апарати
за собирање и пренос на податоци и енергетска
технологија
кл. 38 - телекомуникации, интерактивна
телевизија радио-дифузни сервиси кои се
однесуваат на презентација на производи, вести
и информативни агенции, комуникација по пат на
телефон или видеофон, телевизија и телевизиско
емитување, пренос на информации преку пренос
на податоци, праќање на пораки, пренос со
помош на компјутерски пренос на слики, пренос
на информации преку телепринтери, телевизија,
емитување на програми, а особено преку
радио, телевизија, видео снимки, аудио снимки,
компјутерска мрежа, кабел или сателит; закуп
на апарати за праќање пораки; комуникации
преко компјутерски терминали, комуникација
(пренос) на отворена или затворена светска
компјутерска мрежа; пружање мрежа за пренос
на податоци, услуги за телекомуникации, осебно
во врска со електронски, мултимедијални услуги
особено преку интернет по пат на телефон,
кабловски, сателитски, радио со помош на
технички комуникациски опреми, а особено
преку модеми и декодери кои се приемни уреди;
обезбедување на пристап на сајтови на Интернет
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преку безжични мрежи за пренос на податоци,
пружање на телекомуникациски пристапи и
линкови за компјутерски бази на податоци и
Интернет, пружање на телекомуникациски врски
на електронски комуникациски мрежи, за пренос
или прием на звук, видео или мултимедијални
содржини
кл. 42 - шифрирање и дешифрирање на
системи за контрола на пристап на телевизија
и радио програми преку Интерент, дизајн на
интерактивни програми и апарати; автентичност
на електронски пораки, лизинг на време на
пристап на телекомуникациски мрежи; услуги
кои се однесуваат на симултано програмирање и
избор на телевизиски канали

(210) TM 2011/359

(220) 11/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) Vodafone Group Plc
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire RG14 2FN, UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

WEBBOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - хардвер апарати за приклучување,
ставање на податоци или поврзување на
телевизори или други аудио-визуелни уреди за
потреби на поврзување со Интерент, софтвер
за телекомуникации и комуникација преку
локални или глобални комуникациски мрежи,
вклучително интернет, интранет, екстранет,
телевизија, мобилни комуникации, мобилни и
сателитски мрежи; хардвер и софтвер со апарат
со мултимедии, телекомуникации и интерактивни
функции; компјутерски мрежни инсталации,
електронски комуникациски опреми, апарати и
инструменти, софтвер за креирање, праќање,
примање, пренасочување, чување и пренесување
пораки, е - маил или други податоци; уреди за
симултано програмирање и избор на телевизиски
канали по пат на интернет, сателит, аналогно
или други рисивер уреди; електронски радио и
телевизиски упатства, апарати и инструменти за
програмирање и избор на телевизиски програми,
интерактивни телевизиски апарати и инструменти,
апарати и инструменти за дистрибуција,
конверзија, складиштење, регулирање или
контрола на електронски декодери; сет топ
кутии; апарати за снимање, пренос, умножување,
складирање, кодирање, декодирање, конверзии,
прием и обработка на звук или слики или податоци
од интернет за прикажување на телевизија; уреди
за електронска обработка на податоци за бирање,
снимање, пренос, умножување, складирање,
кодирање, декодирање, конверзија, прием и
обработка на звук или слики или податоци од
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интернет, електронски уреди за снимање, пренос,
умножување, складирање, кодирање, декодирање,
конверзии, прием и обработка на звук или слики
или податоци од интернет; модеми; магнетни
кодирани картички, чип картички, електонски
картички, електронски паричници; апарати за
пребарување помеѓу компјутерски мрежи услуги
и телевизиски фрекфенции; мрежни апарати,
посебно мрежни сервери и мрежно поврзување на
апарати и мрежни системи, апарати за кодирање
и декодирање на сигнал и реемитување аудио,
аудиовизуелни, телекомуникациски, пораки и
слики; дигитални електронски уреди за снимање,
организирање, пренос, прием, манипулација,
играње и прегледување на текст, податоци, слики,
аудио и видео фајлови; софтвери за користење
во организација, пренос, прием, манипулација,
играње и преглед на текст, податоци, слики, аудио
и видео фајлови; тастатури; ниедна од наведените
стоки нема да се користи во областа на науката,
инженерството
и
енергетската
индустрија
вклучително
фотонапонски
инсталации,
инжинеринг на железнички инсталации и апарати
за собирање и пренос на податоци и енергетска
технологија
кл. 38 - телекомуникации, интерактивна
телевизија радио-дифузни сервиси кои се
однесуваат на презентација на производи, вести
и информативни агенции, комуникација по пат на
телефон или видеофон, телевизија и телевизиско
емитување, пренос на информации преку пренос
на податоци, праќање на пораки, пренос со
помош на компјутерски пренос на слики, пренос
на информации преку телепринтери, телевизија,
емитување на програми, а особено преку
радио, телевизија, видео снимки, аудио снимки,
компјутерска мрежа, кабел или сателит; закуп
на апарати за праќање пораки; комуникации
преко компјутерски терминали, комуникација
(пренос) на отворена или затворена светска
компјутерска мрежа; пружање мрежа за пренос
на податоци, услуги за телекомуникации, осебно
во врска со електронски, мултимедијални услуги
особено преку интернет по пат на телефон,
кабловски, сателитски, радио со помош на
технички комуникациски опреми, а особено
преку модеми и декодери кои се приемни уреди;
обезбедување на пристап на сајтови на Интернет
преку безжични мрежи за пренос на податоци,
пружање на телекомуникациски пристапи и
линкови за компјутерски бази на податоци и
Интернет, пружање на телекомуникациски врски
на електронски комуникациски мрежи, за пренос
или прием на звук, видео или мултимедијални
содржини
кл. 42 - шифрирање и дешифрирање на
системи за контрола на пристап на телевизија
и радио програми преку Интерент, дизајн на
интерактивни програми и апарати; автентичност
на електронски пораки, лизинг на време на
пристап на телекомуникациски мрежи; услуги
кои се однесуваат на симултано програмирање и
избор на телевизиски канали

TM 2011/359
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(210) TM 2011/360

(220) 18/04/2011

(210) TM 2011/365

(220) 19/04/2011

(442) 31/12/2011
(731) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville,
IL 60048, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

(442) 31/12/2011
(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)

MOTOROLA WILDER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони, смарт телефони и
опрема за истите, имено полначи за батерии и
адаптери за струја
(210) TM 2011/364

(220) 19/04/2011
(442) 31/12/2011

(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)

(531) 26.04.18;26.11.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобилски делови и компоненти
вградени во моторно копнено возило, што
се предвидени да ги намалат емисиите на
СO2 и да овозможат поголема економичност
на потрошувачката на гориво, имено мотор,
преносен систем, овесување (суспензија),
погонска оска (driveshaft), сопирачки, гуми,
тркала, „rocker” продолжетоци (rocker extensions),
модул за контрола на горивото, спојлер, аеро
панели, решетка/маска затворачи и насочувачи
(grill closeouts), решетка/маска затворачи (капаци)
за воздух (grill air shutters), воздушни прегради (air
baffles), воздушна брана (air dam)
(210) TM 2011/374

(591) црно, бело и сиво
(531) 26.11.12;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобилски делови и компоненти
вградени во моторно копнено возило, што
се предвидени да ги намалат емисиите на
СO2 и да овозможат поголема економичност
на потрошувачката на гориво, имено мотор,
преносен систем, овесување (суспензија),
погонска оска (driveshaft), сопирачки, гуми,
тркала, „rocker” продолжетоци (rocker extensions),
модул за контрола на горивото, спојлер, аеро
панели, решетка/маска затворачи и насочувачи
(grill closeouts), решетка/маска затворачи (капаци)
за воздух (grill air shutters), воздушни прегради (air
baffles), воздушна брана (air dam)

TM 2011/360

(220) 21/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) 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)

M + PAC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба
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(210) TM 2011/415

(220) 29/04/2011

(442) 31/12/2011

(442) 31/12/2011

(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

(731) Dompe S.p.A.
Localita Campo di Pile snc, 67100 L’ Aquila, IT

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили
(220) 27/04/2011
(442) 31/12/2011
(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, CY

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 2011/457

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

OKI

CHEVROLET SONIC

(210) TM 2011/390
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(220) 10/05/2011
(442) 31/12/2011

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

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. „Илинденска” бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ARKETIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2011/405

(220) 28/04/2011
(442) 31/12/2011

(731) ТДТПУ Атлас Корпорејшн ДОО увоз-извоз
ул.27 Март бр.10, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) бела, црвена, жолта, сина, зелена, розева, светло
и темно кафена
(531) 03.04.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бисквити

(591) светло зелена и темно сина
(531) 01.05.02;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариска работа
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патување

Trgovski marki

и

TM 2011/457
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510)
(210)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
broj na prijavata
(510)

кл. 3

TM 2011/0175

кл. 4

TM 2011/0292
TM 2011/0293
TM 2011/0294
TM 2011/0295

кл. 5

TM 2010/0979
TM 2011/0341
TM 2011/0374
TM 2011/0390
TM 2011/0415

кл. 6

TM 2011/0260
TM 2011/0261

кл. 9

TM 2010/1190
TM 2011/0127
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0303
TM 2011/0314
TM 2011/0358
TM 2011/0359
TM 2011/0360

кл. 11

Pregledi

(210)

TM 2010/1190
TM 2011/0260
TM 2011/0261

кл. 12

TM 2011/0364
TM 2011/0365
TM 2011/0385

кл. 14

TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0318
TM 2011/0320
TM 2011/0346
TM 2011/0347

кл. 16

TM 2010/1385
TM 2011/0139
TM 2011/0140
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0285

(510)

(210)

TM 2011/0286
TM 2011/0287
TM 2011/0302
TM 2011/0303
TM 2011/0304
TM 2011/0305
TM 2011/0332
кл. 18

TM 2010/1385
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0315
TM 2011/0346
TM 2011/0347

кл. 20

TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0315
TM 2011/0346
TM 2011/0347

кл. 21

TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0353

кл. 22

TM 2010/1385
TM 2011/0315

кл. 24

TM 2010/1385
TM 2011/0315
TM 2011/0346
TM 2011/0347

кл. 25

TM 2010/1385
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0315
TM 2011/0346
TM 2011/0347
TM 2011/0355

кл. 27

TM 2011/0315

кл. 28

TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0315
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

кл. 29

TM 2010/0979
TM 2010/1289

кл. 30

TM 2010/0109
TM 2010/0110
TM 2010/0979
TM 2011/0133
TM 2011/0331
TM 2011/0457

кл. 31

TM 2010/0979

кл. 32

TM 2011/0299
TM 2011/0300
TM 2011/0301
TM 2011/0353
TM 2011/0357

кл. 33

TM 2011/0165
TM 2011/0166
TM 2011/0167
TM 2011/0168
TM 2011/0169
TM 2011/0170
TM 2011/0291
TM 2011/0357

кл. 34

TM 2011/0139
TM 2011/0140
TM 2011/0286
TM 2011/0302

кл. 35

кл. 36
Trgovski marki

TM 2010/1477
TM 2011/0165
TM 2011/0166
TM 2011/0167
TM 2011/0168
TM 2011/0169
TM 2011/0170
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0278
TM 2011/0285
TM 2011/0287
TM 2011/0298
TM 2011/0304
TM 2011/0305
TM 2011/0315
TM 2011/0318
TM 2011/0320
TM 2011/0332
TM 2011/0346
TM 2011/0347
TM 2011/0405
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(510)

кл. 37
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(210)

TM 2011/0261
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0278
TM 2011/0298

кл. 38

TM 2011/0035
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0358
TM 2011/0359

кл. 39

TM 2011/0133
TM 2011/0220
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0405

кл. 41

TM 2010/1385
TM 2010/1477
TM 2011/0035
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0278
TM 2011/0285
TM 2011/0297
TM 2011/0304
TM 2011/0305
TM 2011/0332

кл. 42

TM 2010/1477
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0278
TM 2011/0303
TM 2011/0305
TM 2011/0358
TM 2011/0359

кл. 43

TM 2010/1385
TM 2011/0281
TM 2011/0290
TM 2011/0310

кл. 44

TM 2011/0352

кл. 45

TM 2010/1477
TM 2011/0260
TM 2011/0261

TM 2011/0260
Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731)
(210)

nositel na pravoto na trgovski marka
broj na prijavata

(731) Diageo Brands B.V.
(210) MK/T/ 2011/291

(731) Vlasinka d.o.o.
(210) MK/T/ 2011/353

		

Dompe S.p.A.
MK/T/ 2011/415

		

		

Exide Technologies
MK/T/ 2011/314

Vodafone Group Plc
MK/T/ 2011/358
MK/T/ 2011/359

		

		
		

GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company organized and
existing under the laws of the State of
Delaware
MK/T/ 2011/364
MK/T/ 2011/365
MK/T/ 2011/385

Аеропласт Гроуп доо Скопје
MK/T/ 2011/139
MK/T/ 2011/140
MK/T/ 2011/286
MK/T/ 2011/302

		

ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
MK/T/ 2010/109
MK/T/ 2010/110

INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
MK/T/ 2011/292
MK/T/ 2011/293
MK/T/ 2011/294
MK/T/ 2011/295

		

Д.П.П.У. Димима
MK/T/ 2011/315

		

ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/1477

		

Intervet International B.V.
MK/T/ 2011/374

		
		

		

Medochemie Ltd.
MK/T/ 2011/390

Друштво за консалтинг и маркетинг услуги
„КЛИКЕР МАРКЕТИНГ” ДООЕЛ увоз-извоз
Скопј1е
MK/T/ 2011/332

		

Motorola Trademark Holdings, LLC
MK/T/ 2011/360

		

		

National Geographic Society
MK/T/ 2011/35

Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица
MK/T/ 2010/1289

		

		

Nine West Development Corporation
MK/T/ 2011/175

Друштво за производство, трговија и
услуги БУШИ ФАШИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2011/346
MK/T/ 2011/347

		

Oracle International Corporation
MK/T/ 2011/127

		
		

		
		

PHARMANOVA D.O.O.
Drustvo za proizvodnju farmaceutskih
prizvoda
MK/T/ 2011/341

Друштво за производство, трговија
и услуги ЈА ФЕНСИ ДОО извоз-увоз
Визбегово Скопје
MK/T/ 2011/133

		

Research In Motion Limited
MK/T/ 2011/260
MK/T/ 2011/261

		
		
		

Друштво за производство, трговија,
услуги и целосен графички сервис
МАЈ ПРИНТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/285

		
		
		

Друштво за производство,
услуги и трговија увоз-извоз
КСЕРКАН Д.О.О. Струмица
MK/T/ 2011/303

		

		

Rovcal, Inc.
MK/T/ 2010/1190

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,

(731) Друштво за сервисирање, трговија и услуги
		
Гринпулс ДОО експорт-импорт Скопје
(210) MK/T/ 2011/298
		
		

Друштво за услуги, производство
и трговија РОБИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
Штип
MK/T/ 2011/281

		

Друштво за услуги, угостителство и
трговија ОРАНГЕ ИНН ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2011/310

		

ИКОНА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/287

		

Кафе Тренд доо
MK/T/ 2011/290

		

Кујтим Хаџи-Хамза
MK/T/ 2010/979

		

МАКПРОГРЕС ДОО
MK/T/ 2011/457

		

МОНМАР ДОО
MK/T/ 2011/220

		

Паскоски Александар
MK/T/ 2011/318

		
		
		

Приватна здравствена установа
специјална очна болница
ЕУРОПЕАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ п.о. Скопје
MK/T/ 2011/352

		

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
MK/T/ 2011/357

		

СКОВИН АД СКОПЈЕ
MK/T/ 2011/165
MK/T/ 2011/166
MK/T/ 2011/167
MK/T/ 2011/168
MK/T/ 2011/169
MK/T/ 2011/170

		

ТДТПУ Атлас Корпорејшн ДОО увоз-извоз
MK/T/ 2011/405

		

Темов Пане
MK/T/ 2010/1385

		

Трајче Здравев
MK/T/ 2011/304
MK/T/ 2011/305

Trgovski marki
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(731) Трговско друштво за производство,
		
трговија и услуги Јованас ДОО увоз-извоз,
Охрид
(210) MK/T/ 2011/297
		
		
		

Tрговско друштво за технички испитувања
и анализи центар за возила
ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ ЕУРОТЕСТ Битола
MK/T/ 2011/278

		
		
		

Фармацевтска Хемиска
Козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД- Скопје
MK/T/ 2011/331

		

ФИЛЕВ МИХАЈЛО
MK/T/ 2011/320

		
		
		

ФРУКТАЛ МАК
Акционерско друштво за производство,
преработка и конзервирање на овошје и
зеленчук Скопје
MK/T/ 2011/299
MK/T/ 2011/300
MK/T/ 2011/301

		

Ханџиски Дејан
MK/T/ 2011/355

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 meѓunarodnata 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/reшenie)
(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) 18686

(151) 28/09/2011

(111) 18755

(151) 27/10/2011

(210) TM  2003/329

(220) 16/05/2003

(210) TM  2007/5

(220) 04/01/2007

(181) 16/05/2013

(181) 04/01/2017

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) AFFINITY PETCARE, S.A.
Ronda General Mitre, 149. 2, 08022 Barcelona, ES

(732) Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА
Акционерско друштво за мобилни

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

комуникации-Скопје
ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

RUBADUB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 -   земјоделски, градинарски, шумски
производи и бобинки, кои не се опфатени со
другите класи; живи животни; свежо овошје и
зеленчук; семе; природни билки и цвеќе; слад;
храна за животни; производи и препарати   кои
се користат како адитиви за храна за животни;
пијалаци и напивки за домашни животни; сточна
храна; протеини за животинска употреба;
супстанции за оснажнување кои се користат во
храната; производи за животински измети

(591) розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(111) 18753

(151) 27/10/2011

(111) 18756

(151) 27/10/2011

(210) TM  2007/4

(220) 04/01/2007

(210) TM  2007/6

(220) 04/01/2007

(181) 04/01/2017

(181) 04/01/2017

(450) 31/12/2011
(732) Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА

(450) 31/12/2011
(732) Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА

Акционерско друштво за мобилни

Акционерско друштво за мобилни

комуникации-Скопје
ул. Орце Николов бб Скопје, MK

комуникации-Скопје
ул. Орце Николов бб Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво

(740) Адвокатско друштво

ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)

(540)

(591) црна, сива и розова

(591) сина, сива и розова

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

18756
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(111) 18757

(151) 27/10/2011

(111) 18764

(151) 27/10/2011

(210) TM  2007/7

(220) 04/01/2007

(210) TM  2007/15

(220) 04/01/2007

(181) 04/01/2017

(181) 04/01/2017

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА

(732) Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА

Акционерско друштво за мобилни

Акционерско друштво за мобилни

комуникации-Скопје
ул. Орце Николов бб Скопје, MK

комуникации-Скопје
ул. Орце Николов бб Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво

(740) Адвокатско друштво

ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

+ CLUB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(591) сива и бела

(111) 18765

(151) 27/10/2011

(210) TM  2007/16

(220) 04/01/2007
(181) 04/01/2017

(551) индивидуална

(450) 31/12/2011

(510, 511)

(732) Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА

кл. 38 - телекомуникации

Акционерско друштво за мобилни

(111) 18758

(151) 27/10/2011

(210) TM  2007/8

(220) 04/01/2007
(181) 04/01/2017

комуникации-Скопје
ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(450) 31/12/2011
(732) Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА
Акционерско друштво за мобилни
комуникации-Скопје
ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

(540)

+ КЛУБ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
(111) 18712

(151) 26/10/2011

(210) TM  2007/758

(220) 06/08/2007
(181) 06/08/2017
(450) 31/12/2011

(591) бела, сива и розова
(551) индивидуална

(732) Pharmachemie B.V.
Swensweg 5 , 2031 GA Haarlem, , NL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

(540)

PACLITAXIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи за лекување на
ракот

18757
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Glasnik,

(111) 18713

(151) 30/09/2011

(210) TM  2008/710

(220) 23/06/2008

18/6,

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
ул.Беласица бб, 1000 Скопје, MK

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 компјутрески 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, 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  веб страници,
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци), обработка на
податоци, компјутерски активности, архитектонски
консултации, архитектура, дизајн

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

НАУЧЕН ПАРК СКОПЈЕ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - закуп на недвижен имот, згради (управување
со станбени згради), изнајмување каде што
закупецот станува сопственик на предметот на
закупот /лизинг/, изнајмување станови, недвижен
имот (агенции за недвижен имот), недвижен имот
(проценка на недвижен имот), недвижен имот
(управување со недвижниот имот), посредување
во трговија со недвижен имот, проценка на марки,
проценка на недвижен имот, средства (вложување
средства), станарина (наплата на станарина),
станови (изнајмување станови)
кл. 41 - спортски и културни активности, забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги на
клубови) /забава/, книги (издавање книги), книги
(изнајмување книги), конференции (организирање
и водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување

Trgovski marki
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/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредбите), разговори (организирање и водење  
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време)

(181) 23/06/2018

кл. 35 - вештачење на дејности /експертиза/,
водење дејности (служби за давање совети
за водење на одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација на
производи, изложби (организирање на изложбите)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното милсење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

кл. 45 - авторски права (регулирање на авторските
права), законски истражувања, име на домени /
регистрација и правни совети/, консултации
во врска со сметачи, лиценцирање на
компјутерски софтвер /правни совети/, лиценци
за интелектуална сопственост (отстапување на
лиценци за интелектуална сопственост), совети
од интелекгуална сопственост, мониторинг услуги
од областа на интелектуалната сопственост,
правни услуги
(111) 18997

(151) 24/11/2011

(210) TM  2008/871

(220) 28/07/2008
(181) 28/07/2018
(450) 31/12/2011

(732) ПЗУ „д-р Т. Каракамчев”
Климент Охридски 15, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) темна и светла сива и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

18997
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(111) 18716

(151) 26/10/2011

(210) TM  2008/956

(220) 04/08/2008
(181) 04/08/2018
(450) 31/12/2011

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VIP VPN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни
од оние што се користат во медицината или
во текот на производни процеси, хемиски
материи со мирис на темјанушки, кожа (креми
за кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожни
производи), кожа (производи за заштита на
кожата), кожни производи (средства за чистење
на кожни производи), козметика (украсни детали
за козметичка употреба), лепила врз основа на
скроб, лосион за козметичка употреба, лустра
/масти/ за подови, шамичиња натопени во
козметички лосиони, масла за чистење, масла /
етерични масла/, масло (бадемово масло), масло
за козметичка употреба, мириси /парфеми/,
моливи (за козметичка употреба), мошус /
парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
на алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење (средства за
плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање (камења
за полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против

18716

потење, сјаење (производи за постигнување сјај),
сјај (производи за постигнување сјај), скроб /
колосување/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет) за домаќинство, терпентан /
средство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирак за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
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
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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; безжичии
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 веб-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; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема на трети лица;
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; обезбедување софтвер за мрежно
сметководство што не може да се вчитува од
интернет во областа на сигурносни комуникации
и мрежа на податоци; 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) 18715

(151) 26/10/2011

(210) TM  2008/957

(220) 04/08/2008
(181) 04/08/2018
(450) 31/12/2011

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VIP VPN CORPORATE
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало
со алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни
од оние што се користат во медицината или
во текот на производни процеси, хемиски
материи со мирис на темјанушки, кожа (креми
за кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожни
производи), кожа (производи за заштита на
кожата), кожни производи (средства за чистење
на кожни производи), козметика (украсни детали
за козметичка употреба), лепила врз основа на
скроб, лосион за козметичка употреба, лустра
/масти/ за подови, шамичиња натопени во
козметички лосиони, масла за чистење, масла /
етерични масла/, масло (бадемово масло), масло
за козметичка употреба, мириси /парфеми/,
моливи (за козметичка употреба), мошус /
парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
на алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење),
перење (средства за перење), перење алишта
(правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи
за постигнување сјај), скроб /колосување/, сода
(раствор за перење /лукшија/), сода за белење
алишта, соли за белење, соли за капење /не се за
медицинска употреба/, средства за отстранување
каменец
/за
домаќинството/,
стакла
на
автомобили (течности за перење на автомобилски
стакла), стаклена хартија /шмиргла за хартија/,
стапала (сапуни против потење на стапалата),
стапчиња обложени со памук за козметичка
употреба, статички електрицитет (средства за
неутрализација на статичкиот електрицитет)
за домаќинство, терпентан /средство за
одмастување/, тоалетни производи, тоалетни
производи /против потење/, трепки (козметички
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производи за трепки), дамки (средства за
чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирак за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
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; безжичии телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување
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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; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема на трети лица;
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; обезбедување софтвер за мрежно
сметководство што не може да се вчитува од
интернет во областа на сигурносни комуникации
и мрежа на податоци; 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) 18714

(151) 30/09/2011

(210) TM  2008/958

(220) 04/08/2008
(181) 04/08/2018
(450) 31/12/2011

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VIP VPN CORPORATE +
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало
со алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни
од оние што се користат во медицината или
во текот на производни процеси, хемиски
материи со мирис на темјанушки, кожа (креми
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за кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожни
производи), кожа (производи за заштита на
кожата), кожни производи (средства за чистење
на кожни производи), козметика (украсни детали
за козметичка употреба), лепила врз основа на
скроб, лосион за козметичка употреба, лустра
/масти/ за подови, шамичиња натопени во
козметички лосиони, масла за чистење, масла /
етерични масла/, масло (бадемово масло), масло
за козметичка употреба, мириси /парфеми/,
моливи (за козметичка употреба), мошус /
парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
на алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење (средства за
плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање (камења
за полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сјаење (производи за постигнување сјај),
сјај (производи за постигнување сјај), скроб /
колосување/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет) за домаќинство, терпентан /
средство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирак за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
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
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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; безжичии 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 веб-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; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема на трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
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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; обезбедување софтвер за мрежно
сметководство што не може да се вчитува од
интернет во областа на сигурносни комуникации
и мрежа на податоци; 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) 18880

(151) 01/11/2011

(210) TM  2008/1155

(220) 27/08/2008
(181) 27/08/2018
(450) 31/12/2011

(732) Менковски Ѓоко
ул. „Владимир Комаров” 36/3/7,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 18988

(151) 16/11/2011

(551) индивидуална

(210) TM  2008/1140

(220) 26/08/2008

(510, 511)

(181) 26/08/2018

кл. 32 - минерална и сода вода

(450) 31/12/2011
(732) СТАИЛ АРТ МЕНАЏМЕНТ ДОО
бул. Кочо Рацин бр. 28/15 Скопје, MK
(540)

(111) 18775

(151) 01/11/2011

(210) TM  2008/1245

(220) 11/09/2008
(181) 11/09/2018
(450) 31/12/2011

(732) GlaxoSmithKline LLC,
Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ДИШИ ЛАКШЕ

(591) жолта, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - поставување подни облоги (плочки, паркет
и др. видови подни облоги), поставување ѕидни
облоги, подови што не се од метал, фасади што
не се од метал, украсни и декоративни елементи
од гипс (плафони, столбови, ѕидови)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и сусптанци;
назални спрееви, спрееви за грло, средства за
плакнење уста (за медицински намени); фластери,
материјали за завои
кл. 10 - медицински апарати и инструменти;
назални мускул-растегнувачи (дилатори) ленти за
грло, назални ленти

кл. 35 - сметководствени услуги, управување со
работата, административни активности
кл. 37 - изградба на деловни и станбени
објекти (индивидуални и колективни), ѕидање,
ѕидарски услуги, малтерисување, глетување,
молерисување (внатрешност и надворешност),
надзор (надзор на градежни работи)

(111) 18732

(151) 01/11/2011

(210) TM  2008/1580

(220) 20/10/2008
(181) 20/10/2018
(450) 31/12/2011

(732) Various, Inc., a California corporation
220 Humboldt Ct., Sunnyvale California 94089, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FRIENDFINDER NETWORKS
(551) индивидуална
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(551) индивидуална

кл. 41 - обезбедување веб-страници кои се
карактеризираат со слики, аудио, видео и
аудиовизуелна содржина, и други информации;
продукција и дистрибуција на забавни дела

(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 (плејбек) на звук,
слики или податоци; магнетски носачи податоци,
автомати и механизми за автоматски уреди кои се
покренуваат со претходно уфрлување кованици;
направи за сметање, опрема и компјутери за
обработка на податоци; снимени и ненаснимени
носачи на податоци (вклучени во класа 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
сочувани податоци (кои можат да се превземат,
даунлодираат); електронски публикации (кои
можат да се преземат, даунлодираат)

кл. 42 - обезбедување он-лајн капацитети
за корисниците да објавуваат, пристапуваат,
споделуваат и разменуваат слики, аудио, видео
и аудиовизуелни содржини, и други информации;
хостирање и одржување виртуелни заедници.и
капацитети за нив; услуги на емитување,
имено, аплоадирање, постирање (објавување),
покажување,
прикажување,
маркирање
и
електронско пренесување на слики, аудио, видео
и аудиовизуелни содржини и други информации;
обезбедување он-лајн бази на податоци
кл. 45 - услуги за дружење преку мрежа; услуги во
врска со љубовни/ пријателски средби
(111) 18695

(151) 26/10/2011

(210) TM  2008/1743

(220) 20/11/2008

кл. 38 - телекомуникации; услуги на новински
агенции ; изнајмување опрема за телекомуникации;
информации за телекомуникации

(181) 20/11/2018
(450) 31/12/2011

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и дизајнирање врзано за исто; индустриска
анализа и услуги на истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување софтвер; технички
консултации; услуги на похранување електронски
податоци; изнајмување компјутери, дизајнирање
веб страници за трети лица

(732) THK Co., Ltd.
11-6, Nishi Gotanda 3-chome, Shinagawa-ku,
141-0031 Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

THE MARK OF LINEAR MOTION
(551) индивидуална

(111) 18733

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/17

(220) 16/01/2009
(181) 16/01/2019

(510, 511)
кл. 7   машини и машински алатки; машински
елементи; куглести лагери, линеарни лагери,
вретена, куглични матици, синжири од куглички,
куглични зглобови; машински елементи за
управување линеарни и нелинеарни движења;
оски, спојници за оски, координатни столови
(111) 18782

(151) 19/10/2011

(210) TM  2008/1956

(220) 30/12/2008

(450) 31/12/2011
(300) 77/590,002  10/10/2008  US
(732) UNDER ARMOUR, INC.
1020 Hull Street BALTIMORE,
Maryland 21230, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(181) 30/12/2018

UNDER ARMOUR

(450) 31/12/2011
(300) 302008042289.0  01/07/2008  DE
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - куфери, патни торби, спортски торби,
големи цилиндрични торби, ранци, вреќи за на
грб и ранци со резервоари
кл. 25 - облека, каиши и затоплувачи за раце
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(111) 18726

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/18

(220) 16/01/2009

(540)

SISTINA MEDIKAL

(181) 16/01/2019
(450) 31/12/2011
(300) 77/590,378  10/10/2008  US
(732) UNDER ARMOUR, INC.
1020 Hull Street BALTIMORE, Maryland 21230, US

(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

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

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 имструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - куфери, патни торби, спортски торби,
големи цилиндрични торби, ранци, вреќи за на
грб и ранци со резервоари

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега   на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството; аптеки; болници;
ин-витро услуги; услуги на приватни болници;
болнички услуги за домашно негување;
изнајмување на болничка опрема

кл. 25 - облека, обувки, капи, вклучително каиши и
облека, имено затоплувачи за раце
(111) 18821

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/54

(220) 27/01/2009
(181) 27/01/2019
(450) 31/12/2011

(732) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78,
34353 Besiktas, Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 18778

(151) 18/10/2011

(210) TM  2009/124

(220) 19/02/2009
(181) 19/02/2019
(450) 31/12/2011

(300) Z-2008-2113  22/02/2008  RS
(732) Sava Terzic
Alekse Nenadovica 24, Beogrd, RS
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје

TYLOL HOT

(540)

CERTUSAUTOTRACK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи
(111) 18731

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/77

(220) 06/02/2009
(181) 06/02/2019

(450)31/12/2011
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ
ул.Скупи бб, Злокуќани, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

18821

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроводување, прекин,
трансформација, акумулација, регулирање   или
контрола на    електрична енергија; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук или
слика; магнетни носители на податоци, дискови
за   снимање; автоматски машини и механизми за
апарати кои се покренуваат со пари или жетони,
регистар каси, машини за сметање, опрема за
обработка на податоци и компјутери; апарати за
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(540)

кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање во врска со наведените услуги;
услуги за индустриска анализа и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер,
софтвер и база на податоци

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 - услуги на електронска присмотра и пратење
на предмети и луѓе; услуги на барање и лоцирање
на предмети и луѓе; услуги на обезбедување на
предмети и луѓе; услуги на обавестување на
корисникот за претходно наведените услуги за
движење на предметите и луѓето
(111) 18747

(151) 26/10/2011

(210) TM  2009/422

(220) 05/05/2009
(181) 05/05/2019
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство и трговија

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 чоколадо
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со производи направени од брашно, производи
направени од жита, леб и тесто
(111) 18683

(151) 17/11/2011

(210) TM  2009/614

(220) 17/06/2009
(181) 17/06/2019

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
ул. Мирче Ацев бр.55, MK

(450) 31/12/2011
(732) SC CROCO SRL, a Romanian Company
Str. Slanicului nr. 12, Onesti, cod 601110,
Judetul Bacau , RO

(540)

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

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

сина,

зелена,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за миење стакла
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
препарати за миење стакла
(111) 18682

(151) 17/11/2011

(210) TM  2009/613

(220) 17/06/2009
(181) 17/06/2019
(450) 31/12/2011

(732) SC CROCO SRL, a Romanian Company
Str. Slanicului nr. 12, Onesti, cod 601110,
Judetul Bacau , RO
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) црвена, портокалова, светло зелена, темно
зелена, сина, виолетова, сива, црна и бела
(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 - услуги при продажба на мало и големо
со производи направени од брашно, производи
направени од жита, леб и тесто

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

Trgovski marki

18683

88

Glasnik,

18/6,

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

(111) 18962

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/680

(220) 08/07/2009
(181) 08/07/2019

(591) црвена, бела, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - чипс

(450) 31/12/2011
(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)

кл. 30 - производи од жита, снег од жита, чипс
(производи од жита), пченкарни снегулки
(111) 18760

(151) 17/10/2011

(210) TM  2009/700

(220) 14/07/2009
(181) 14/07/2019
(450) 31/12/2011

(591) зелена

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи/препарати
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
фармацевтски производи
(111) 18781

(151) 03/11/2011

(210) TM  2009/698

(220) 14/07/2009
(181) 14/07/2019
(450) 31/12/2011

(732) Индбус Индустрија ДОО Скопје
ул. Перо Наков бр. 110 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - чипс
кл. 30 - производи од жита, снег од жита, чипс
(производи од жита), пченкарни снегулки

(591) сина, бела и црна

(111) 18761

(151) 17/10/2011

(210) TM  2009/701

(220) 14/07/2009

(551) индивидуална

(181) 14/07/2019

(510, 511)

(450) 31/12/2011

кл. 12 - автобуси
(111) 18759

(151) 17/10/2011

(210) TM  2009/699

(220) 14/07/2009
(181) 14/07/2019

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, MK
(540)

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - чипс
кл. 30 - производи од жита, снег од жита, чипс
(производи од жита), пченкарни снегулки

18962

Trgovski marki
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(111) 18762

(151) 17/10/2011

(210) TM  2009/702

(220) 14/07/2009
(181) 14/07/2019
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, MK
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(111) 18823
(210) TM  2009/777

(151) 01/11/2011
(220) 31/07/2009
(181) 31/07/2019
(450) 31/12/2011
(732) Приватна здраствена установа-ординација по
општа медицина АЛЕКСАНДРА ДР ВАИС
ул. Водњанска 60 локал 9, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

(591) црвена, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - флипс
кл. 30 - производи од жита, снек од житарици, чипс
(производи од житарици), пченкарни снегулки
(111) 18763

(151) 17/10/2011

(210) TM  2009/703

(220) 14/07/2009
(181) 14/07/2019
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела и жолта
(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, тесто за слатки и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(591) црна, светло црвена, темно црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето; специфична површинска
и длабинска дијагностика на кожата, косата и
ноктите со скенерскопски апарат; подлошка
процедура во медицинска обработка на враснати
нокти, задебелени и габично заболени нокти,
брадавици;
капилитолошка
процедура
во
лекување болести на кожата на главата и косата
со ампулирана биостимулација со мезотерапијски
коктели и одделни медикаментозно-физикални
процедури; примена на мек ласер, ултразвук и
мраз-технологија за регенерација на кожата и
стимулација на растот на косата; камуфлажа
на проретчена коса; природна репигментација
на косата; биостимулативни третмани за раст
на косата: протетски услуги со поставување
капиларни системи и протези; anti-acne
терапија со специфични медикаментознофизикални процедури; antiage-инг терапија со
специфични мезотерапијски коктели и останати
медикаментозно-физикални процедури; радио
фреквенца-терапија за регенерација на кожата
и отстранување на бенигни промени на кожата;
третмани на кожата со интензивна пулсна
светлина
(111) 18819
(210) TM  2009/891

(151) 17/11/2011
(220) 09/09/2009
(181) 09/09/2019
(450) 31/12/2011
(732) Друштво за производство, меѓународен
транспорт, шпедиција, трговија и услуги
МАСКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Драчево
ул.Китка бр.59, 1000 Скопје, MK
(540)

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
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(591) сина, бела и зелана

(thumbs); драјвови, „џамп” драјвери (jump drives),
„клуч” драјвери (key chain drives) и други уреди за
складирање компјутерска меморија

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - брошури, памфлети, постери, книги,
објави од печат и други печатени материјали;
канцелариски материјали, таблички за пишување,
вклучително и тетратки, бележници; инструменти
за пишување, вклучително и пенкала

кл. 29 - млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
(111) 18822

(151) 20/10/2011

(210) TM  2009/934

(220) 22/09/2009

кл. 35 - рекламирање преку весници, часописи,
радио, ТВ, интернет и други средства за јавно
информирање; организирање и учество на
изложби за комерцијални или рекламни цели

(181) 22/09/2019
(450) 31/12/2011
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
ул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 15,
1000 Скопје, MK

кл. 38 - услуги за телекомуникации и радио или
телевизиско емитување, вклучително, но не и
ограничено користењето (оперирање) на еден
или повеќе кабелски, сателитски или земни
телевизиски канали

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

кл. 41 - продукција и дистрибуција на подвижни
слики (филмови) и друг вид забава којшто е
достапен преку еден или повеќе кабелски,
сателитски или земни телевизиски канали и
услуги за радио или телевизиско емитување;
организирање и учество на изложби за културни
и образовни цели; организирање и учество на
конференции за печат

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати 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. 38 - телекомуникации

(111) 18995

(151) 21/11/2011

(210) TM  2009/1046

(220) 28/10/2009
(181) 28/10/2019
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(111) 18768

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/936

(220) 22/09/2009
(181) 22/09/2019
(450) 31/12/2011

(732) General Media Communications, Inc.
6800 Broken Sound Pkwy Suite 100, Boca Raton,
FL 33487, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

PENTHOUSE HD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телевизиски сет-топ-кутии (set-top-boxes),
модули за условен пристап, интелигентни
картички, картички со претходно платени импулси
(pre-paid) кои се користат за прием на канали и
услуги за радио или телевизиско емитување;
ДВД-а; уреди за (со) полесно пребарување

18822

(591) црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење

Trgovski marki
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кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба
и
малопродажба
на;
фармацевтски производи, опрема за болници и
лаборатории, лабораториски апарати и апаратури
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството
и
шумарството;
аптеки;
болници; инвитро услуги; услуги на приватни
болници; болнички услуги за домашно негување;
изнајмување на болничка опрема
(111) 18908

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/1055

(220) 29/10/2009
(181) 29/10/2019
(450) 31/12/2011

(732) Hayward Industries, Inc.
620 Division Street Elizabeth, NJ 07207, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

HAYWARD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила); земјоделски
направи; инкубатори за јајца; пумпи, делови и
опрема за употреба во базени, спа бањи, топли
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кади, џакузи и други видови рекреативни водни
тела; автоматски чистачи на базени; подводни
машини за чистење на површината на базенот;
вшмукувачки излезни цевки за празнење базени,
спа бањи, топли кади, џакузи и други видови
рекреативни водни тела
кл. 9 - апарати 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 монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар; елекгронска контрола за употреба во
базени, спа бањи, топли кади, џакузи и други
видови  рекреативни водни тела; автоматизирани
контролори на составот на водата; далечински
управувачи за безжична контрола пристапна
преку глобални и локални компјутерски мрежи, за
контрола на управувањето со водите и системите
за третман составени од мерачи на време,
хлоринатори, греачи, пумпи и придвижувачи
за базени спа бањи, топли кади, џакузи, водни
карактеристики и други видови рекреативни
водни тела; повеќенаменски контролори за
базени, спа бањи, топли кади, џакузи, водни
карактеристики и други видови на рекреативни
водни тела за автоматска контрола на хлорот во
водата, за тајмингот на пумпата за филтрирање,
температурата, придвижувачите и управувањето
со водите и системите за третман; електронска
контролна плоча со дигитални екрани за
комплетно надгледување и автоматизација на
филтрирањето, прочистувањето, и системите
за загревање со сончева енергија за базените
и спа бањите, електронски контролори на
сончева енергија за контрола на температурата
на базените и спа бањите; автоматски мерач на
време за контрола на работењето на филтрите за
базените и спа бањите; далечински управувачи,
безжична и кабелска контрола за контролните
делови за базени, спа бањи, топли кади, џакузи,
водни карактеристики и други видови рекреативни
водни тела; елекгрични придвижувачи на вентили;
електронски контролиран систем составен од
електролитен генератор на хлор и повеќенаменски
контролор за контрола на работата, хигиената и
одржувањето на базените, спа бањите и другите
видови  на рекреативни водни тела
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени; филтри, делови и
опрема; греачи, делови и опрема; генератори за
сол и хлор, делови и опрема; светла и вентили,
делови и опрема, за базени, спа бањи, топли кади,
џакузи и други видови на рекреативни водни тела  
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(111) 18684

(151) 17/11/2011

(111) 18967

(151) 15/11/2011

(210) TM  2009/1107

(220) 10/11/2009

(210) TM  2009/1124

(220) 12/11/2009

(181) 10/11/2019

(181) 12/11/2019

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) Best Western International, Inc.

(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK

6201 N. 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ИХТИГАЛ

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички производи
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18968

(151) 14/11/2011

(210) TM  2009/1125

(220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/12/2011

(591) сина, жолта, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 18685

(151) 17/11/2011

(210) TM  2009/1109

(220) 10/11/2009
(181) 10/11/2019
(450) 31/12/2011

(732) Best Western International, Inc.
6201 N. 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

НАЗОГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18969

(151) 14/11/2011

(210) TM  2009/1126

(220) 12/11/2009

(540)

(181) 12/11/2019
(450) 31/12/2011
(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

GERMOGAL
(551) индивидуална
(591) сина, жолта, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

18684

(510, 511)
кл. 3 - козметички производи
кл. 5 - фармацевтски препарати, средства за
дезинфекција
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(111) 18879

(151) 01/11/2011

(111) 18914

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/1133

(220) 16/11/2009

(210) TM  2009/1148

(220) 19/11/2009

(181) 16/11/2019

(181) 19/11/2019

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(300) 302009029153.5  15/05/2009  DE
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(732) Малинковска Искра
Ул. Пржино Бр. 12, 1000 Скопје, MK
(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

WEBMEETING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за проведување, прекин,
трансформација, акумулација, регулирање и
контрола на електрицитет; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слика
или податоци; магнетни носачи на податоци,
автоматски машини и механизми за апарати што
се задвижуваат со пари или жетон; сметачки
машини, опрема за обработка на податоци
и компјутери; снимени или празни носачи на
податоци од сите врсти (вклучени во класата
09); снимени компјутерски програми; податоци
снимени во електронска форма (може да се
даунлодираат); електронски публикации (може да
се даунлодираат)
кл. 38 - телекомуникации; услуги на прес
агенции; услуги на изнајмување апарати
за
телекомуникација;
информации
за
телекомуникации
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање во врска со наведени услуги;
услуги на индустриска анализа и истражување;
проектирање и развој на компјутерскиот хардвер,
софтвер и база на податоци; одржување
компјутерски софтвер; советување во врска
со техниката; компјутерски услуги во врска
со електронско похранување на податоци;
изнајмување компјутерски апарати; дизајн на веб
страници за други

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
ентериерно и екстериерно осветлување
(111) 18957

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/1163

(220) 24/11/2009
(181) 24/11/2019
(450) 31/12/2011

(732) Адвокатско друштво
Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво
Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и црна
(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. 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
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(111) 18746

(151) 26/10/2011

(111) 18830

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/1166

(220) 25/11/2009

(210) TM  2009/1269

(220) 24/12/2009

(181) 25/11/2019

(181) 24/12/2019

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) Друштво за услуги, производство и трговија
КАЗМА КОМЕРЦ Зоран и Марина ДОО увозизвоз Скопје Подружница ОРО Скопје
ул.Франц Прешерн бр.94 а, 1000 Скопје, MK

(732) ТДПТУ „ВИСИОН” ДОО Увоз-извоз-Скопје,
ул. Миладин Поповиќ бр. 13, Скопје 1000, MK
(540)

(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
аудио видео опрема
(591) бела, црна и окер
(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,
скапоцени и полускапоцени камења, часовници и
хронометриски инструменти
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба на
мало и големо со; накит, орнаменти, сувенири,
плакети, кутии, додатоци за облека.
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, културни активности
(111) 18985

(151) 17/11/2011

(210) TM  2009/1187

(220) 30/11/2009
(181) 30/11/2019
(450) 31/12/2011

(111) 18884

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/1291

(220) 29/12/2009
(181) 29/12/2019
(450) 31/12/2011

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

NYPERO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати-антипаркисоник
(111) 18907

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/1293

(220) 31/12/2009

(732) Вицторија ДООЕЛ Скопје
ул. Славе Деловски бр. 18, Скопје, MK
(540)

(181) 31/12/2019
(450) 31/12/2011
(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)

(591) бела, сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

18746

POTANT-SANOVEL
(551) индивидуална
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(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. 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) 18883

(151) 01/11/2011

(111) 18935

(151) 31/10/2011

(210) TM  2009/1294

(220) 31/12/2009

(210) TM  2009/1297

(220) 31/12/2009

(181) 31/12/2019

(181) 31/12/2019

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR

(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

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

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

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

OFERTA-SANOVEL

DROPIA-SANOVEL

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(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. 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) 18885

(151) 01/11/2011

(111) 18881

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/1296

(220) 31/12/2009

(210) TM  2009/1298

(220) 31/12/2009

(181) 31/12/2019

(181) 31/12/2019

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR

(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

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

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

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

INTEGRA-SANOVEL
(551) индивидуална
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кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирањето поврзано со нив;   индустриски
анализи и истражувачки услуги, изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

(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) 18820

(151) 17/11/2011

(210) TM  2010/80

(220) 03/02/2010
(181) 03/02/2020
(450) 31/12/2011

(111) 18882

(151) 01/11/2011

(210) TM  2009/1299

(220) 31/12/2009
(181) 31/12/2019
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за промет и производство и услуги
увоз-извоз Љубомир и Љубица ДОО ТОНЕЛИ
бул.„Јане Сандански” бр.12, 1000 Скопје, MK
(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)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - хемиско чистење и перење

MAJEZIK-SANOVEL
(551) индивидуална

(111) 18767

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/93

(220) 05/02/2010
(181) 05/02/2020

(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) 18744

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/29

(220) 18/01/2010

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за угостителство, туризам и трговија
КВИНС ХОТЕЛ ДОО Скопје
ул. Васил Ѓоргов бб, 1000 Скопје, MK
(740) Друштво за угостителство, туризам и
трговија КВИНС ХОТЕЛ ДОО Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бб Скопје
(540)

(181) 18/01/2020
(450) 31/12/2011
(732) Агенција за комуникациски услуги ИДЕА Плус
Комуникејшнс ДОО Скопје,
ул.Димче Мирчев 18, MK

(591) златна

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(591) црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

18882

Trgovski marki
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(111) 18917

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/96

(220) 05/02/2010
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(540)

(181) 05/02/2020
(450) 31/12/2011
(732) СВН доо
ул. Анкарска 23, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, темно и светло сива, бела, црвена и златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сива и бела

кл. 33 - алкохолни напивки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
лекови, медицински помагала, парафармацевтски
и козметички производи
(111) 18771
(210) TM  2010/107

(151)
(220)
(181)
(450)

18/10/2011
09/02/2010
09/02/2020
31/12/2011

(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)

(111) 18690

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/188

(220) 22/02/2010
(181) 22/02/2020
(450) 31/12/2011

(732) 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)

PANACUR AQUASOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба
(111) 18689
(210) TM  2010/187

(151) 26/10/2011
(220) 22/02/2010
(181) 22/02/2020
(450) 31/12/2011
(732) 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

Trgovski marki

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

18690
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(111) 18691

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/189

(220) 22/02/2010

(540)

(181) 22/02/2020
(450) 31/12/2011
(732) 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
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки
(111) 18693

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/191

(220) 22/02/2010
(181) 22/02/2020
(450) 31/12/2011

(732) 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

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

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 33 - алкохолни напивки
(111) 18692

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/190

(220) 22/02/2010
(181) 22/02/2020
(450) 31/12/2011

(732) 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

(591) темно и светло црвена, златна и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки

18691

Trgovski marki
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(111) 18688

(151) 27/10/2011

(111) 18742

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/196

(220) 22/02/2010

(210) TM  2010/243

(220) 03/03/2010

(181) 22/02/2020

(181) 03/03/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) 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

(732) Трговско друштво за надворешен и внатрешен
промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул.Народен фронт 5/3-1, 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

(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

(111) 18738

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/254

(220) 05/03/2010
(181) 05/03/2020
(450) 31/12/2011

(732) Охридска банка АД Охрид
ул. Македонски Просветители број 19,
6000 Охрид, MK
(740) Охридска банка АД Охрид, Комерцијален центар
ул. Луј Пастер број 1 6-ти спрат, 1000 Скопје
(540)

кл. 42 - научни и технолошки услуги што се
однесуваат на научно истражување и анализи;
компјутерско програмирање
(111) 18748

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/227

(220) 26/02/2010
(181) 26/02/2020
(450) 31/12/2011

(732) БАСМЕ КТ ДОО Скопје
ул.Наум Наумовски Борче бр.88а, MK
(540)

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски работи
(111) 18739

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/255

(220) 05/03/2010
(181) 05/03/2020
(450) 31/12/2011

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

(732) Охридска банка АД Охрид,
ул. Македонски Просветители број 19,
6000 Охрид, MK
(740) Охридска банка АД Охрид, Комерцијален центарул. Луј Пастер број 1, 6-ти спрат, 1000 Скопје

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности

Trgovski marki
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(540)

(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

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална

(111) 18824

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/366

(220) 25/03/2010
(181) 25/03/2020

(510, 511)

(450) 31/12/2011

кл. 36 - финансиски работи
(111) 18741

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/256

(220) 04/03/2010
(181) 04/03/2020
(450) 31/12/2011

(732) Трговско друштво за производство, промет и
услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Северна зона-југ бб, MK
(740) Марта Поповска
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трговија на големо и мало со текстил
и производи од текстил, облека, обувки, кожа
и имитација на кожа и производи од нив,
огласување, водење на работење, управување
со работи, канцелариски работи

(591) сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

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

и

кл. 40 - обработка на материјали, боење и
печатење текстил
(111) 18773

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/399

(220) 31/03/2010
(181) 31/03/2020

(111) 18925

(151) 14/11/2011

(450) 31/12/2011

(210) TM  2010/349

(220) 17/03/2010

(732) ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДИМЕНЗИЈА
ПЛУС ДОО СКОПЈЕ
ул. Кеј 13-ти Ноември ГТЦ, ул. Бел Камен бр. 9,
Скопје, MK

(181) 17/03/2020
(450) 31/12/2011
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
Наумовски Ратко и др. ТРИТЕКС ТРЕЈД увозизвоз ДОО Прилеп
ул. Трајко Николовски бр. 5, MK

(540)

(740) БЛАГИЦА ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. Архимедова 4, 7500, Прилеп
(540)

(591) нијанси на сива и светло кафена и црна
(591) црвена и бела
(551) индивидуална

18741

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трговија на мало со мебел и опрема за
домаќинствата

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18720

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/406

(220) 31/03/2010
(181) 31/03/2020

18/6,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги и услуги од областа
на гинекологијата и акушерството, гинеколошки
прегледи, помош при породување, медицинска
помош

(732) Приватна здравствена установа
специјалистичка ординација по гинекологија и

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

101

(591) сива, бела, црна и црвена

(450) 31/12/2011

акушерство ИНА-Скопје
ул.8-ми Март, бр.18-стан 2, 1000 Скопје , MK

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

(111) 18980

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/414

(220) 01/04/2010
(181) 01/04/2020
(450) 31/12/2011

(732) 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)

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

(591) сива, бела, црна и црвена

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги и услуги од областа
на гинекологијата и акушерството, гинеколошки
прегледи, помош при породување, медицинска
помош
(111) 18723

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/407

(220) 31/03/2010
(181) 31/03/2020
(450) 31/12/2011

(732) Приватна здравствена установа
специјалистичка 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
(540)

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,
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

Trgovski marki
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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
складирање стока; организирање патувања

(111) 18722

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/436

(220) 09/04/2010

и

кл. 40 - обработка на материјали
(111) 18979

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/415

(220) 01/04/2010
(181) 01/04/2020
(450) 31/12/2011

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

(181) 09/04/2020
(450) 31/12/2011
(732) Приватна здравствена установа
специјалистичка 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)

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И МАРКОВ
Ул. Ленинова бр.33а-01, 1000 Скопје
(540)
(591) розова, црна и бела

SLIM & ACTIVE

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

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

(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
(111) 18729

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/430

(220) 07/04/2010

(111) 18919

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/438

(220) 12/04/2010
(181) 12/04/2020
(450) 31/12/2011

(732) Бис-Комерц дооел
ул.7 бр.18, Илинден, MK

(181) 07/04/2020

(740) Бис-Комерц дооел
ул. Васил Главинов бр.3/2, Скопје

(450) 31/12/2011

(540)

(732) Warner Chilcott Company, LLC
Union Street KM1.1, Fajardo, 00738,
Puerto Rico, PR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ACTONEL COMBI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

18979

(591) црна, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
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(111) 18924

(151) 31/10/2011

(591) сина, жолта, портокалова, црвена, зелена, бела,
црна и светло кафена

(210) TM  2010/565

(220) 05/05/2010

(551) индивидуална

(181) 05/05/2020

(510, 511)

(450) 31/12/2011
(732) Stamm International Corporation
P.O. Box 602 Palisades Park,
New Jersey 07650, US
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 - мирудии
(111) 18779

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/620

(220) 19/05/2010
(181) 19/05/2020
(450) 31/12/2011

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

POWRMATIC

(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, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал што не се
опфатени со другите класи
кл. 11 - апарти за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба,  асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 37 - градежни конструкции, поправки и
инсталациски услуги
(111) 18777

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/619

(220) 19/05/2010
(181) 19/05/2020

(591) црвена, црна, бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво
(111) 18776

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/621

(220) 19/05/2010
(181) 19/05/2020
(450) 31/12/2011

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

(450) 31/12/2011
(732) A.D. „CENTROPROIZVOD”
prehrambena industrija,
Dobanovacki put bb, 11271 Surcin-Beograd, RS
(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво
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(111) 18774

(151) 01/11/2011

(111) 18825

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/631

(220) 25/05/2010

(210) TM  2010/668

(220) 31/05/2010

(181) 25/05/2020

(181) 31/05/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, US

(732) Златевски Љубиша
ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

(591) црна, бела, жолта и сива

(591) темно зелена, сива, бела и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци

кл. 36 - лизинг на возила
кл. 39 - услуги за изнајмување и услуги за
резервирање  возила
(111) 18972

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/632

(220) 25/05/2010
(181) 25/05/2020
(450) 31/12/2011

(732) ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, US

(111) 18977
(210) TM  2010/694

(151)
(220)
(181)
(450)

14/11/2011
09/06/2010
09/06/2020
31/12/2011

(732) КИЦСМ „СПОНА”
ул.Даме Груев бр28, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) темно зелена, сива, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - лизинг на возила
кл. 39 - услуги за изнајмување и услуги за
резервирање  возила

18774

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

Trgovski marki

Glasnik,

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 тонски снимки),
изложби (организирање изложби) во културни или
воспитни цели
(111) 18976

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/695

(220) 09/06/2010
(181) 09/06/2020

18/6,

(111) 18728

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/701

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 31/12/2011

(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)

(450) 31/12/2011

GLADE

(732) КИЦСМ „СПОНА”
ул.Даме Груев бр28, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(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

(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 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
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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
(111) 18736

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/702

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 31/12/2011

(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)

MR. MUSCLE
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(510, 511)

(540)

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;
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

PLEDGE
(551) индивидуална
(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;
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. 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
(111) 18727

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/703

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 31/12/2011

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US

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
(111) 18724

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/705

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 31/12/2011

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

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

OFF!

(540)

(551) индивидуална

RAID

(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
(111) 18717
(210) TM  2010/704

(151)
(220)
(181)
(450)

27/10/2011
04/06/2010
04/06/2020
31/12/2011

(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

18727

(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

Trgovski marki
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(111) 18735

(151) 26/10/2011

(111) 18958

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/713

(220) 16/06/2010

(210) TM  2010/741

(220) 23/06/2010

(181) 16/06/2020

(181) 23/06/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street Racine,
Wisconsin 53403-2236, US

(732) Алчинов Михаил
ул.„7ми Ноември” бр.73, 1480 Гевгелија, MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

ZLATNA MASTIKA

(540)

EARTH OPTIONS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалaци (освен пиво)

(551) индивидуална

кл. 35 - трговија со алкохолни пијалaци (освен
пиво)

(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
(111) 18725

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/714

(220) 16/06/2010
(181) 16/06/2020
(450) 31/12/2011

(111) 18791

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/754

(220) 28/06/2010
(181) 28/06/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ТРОПИКО - КОМПАНИ Исмаил & Реџеп ДОО
експорт-импорт Скопје
ул.Георги Попхристов бр.бб кат 1 лок 5,
1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street Racine,
Wisconsin 53403-2236, US

(111) 18678

(151) 26/10/2011

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(210) TM  2010/758

(220) 30/06/2010

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(181) 30/06/2020

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

(450) 31/12/2011

(540)

CLIP ON
(551) индивидуална

(732) Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС
ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 - препарати за уништување плевел и
штетници; инсектициди; средства против молци;
средства против инсекти

(591) црна, портокалова, црвена, виолетова, светло
сина, темно сина и зелена
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(510, 511)

(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. 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, чевли и капи

кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 39 - транспортни услуги; пакување
скалдирање стока; организирање  патувања

кл. 39 - транспортни услуги; пакување
скалдирање стока; организирање патувања

и

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

и

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

(111) 18679

(151) 26/10/2011

(111) 18681

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/759

(220) 30/06/2010

(210) TM  2010/761

(220) 30/06/2010
(181) 30/06/2020

(181) 30/06/2020
(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС
ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK

(732) Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС
ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

(540)

(540)

ДОПРИ ГО НЕБОТО

TOUCH THE SKY
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(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. 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, чевли и капи

кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 39 - транспортни услуги; пакување
скалдирање стока; организирање патувања

кл. 39 - транспортни услуги; пакување
скалдирање стока; организирање патувања

и

и

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

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 18680

(151) 26/10/2011

(111) 18998

(151) 24/11/2011

(210) TM  2010/760

(220) 30/06/2010

(210) TM  2010/764

(220) 01/07/2010

(181) 30/06/2020

(181) 01/07/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС
ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK

(732) Друштво за трговија, транспорт и услуги
Пулстарс ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул.Цицо Поповиќ бр.5/4, Скопје, Центар, MK

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

(540)

(540)

DODIRNI NEBO
(551) индивидуална

18679
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(510, 511)

(591) бела и црвена

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; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

(111) 18749

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/770

(220) 02/07/2010

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјали;
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 со другите класи; печатарски
букви; клишиња

(181) 02/07/2020
(450) 31/12/2011
(732) ЗОРЛУТЕКС Текстил
Тиџарет ве Санаји Аноним Ширкети
Амбрали Петрол Офиси Долум, Тесислери
Јолу, Авцилар ТР-34840, Истамбул, TR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)

ТАЧ

(111) 18909

(151) 16/11/2011

(210) TM  2010/801

(220) 09/07/2010
(181) 09/07/2020

(551) индивидуална

(450) 31/12/2011

(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

(732) 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)

кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 24 - текстил и текстилни производи,што не се
опфатени со другите  класи; покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 26 - тантели, вазови, панделки и гајтани;
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко цвеќе
кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи; ѕидни  
тапети, коишто не се од текстил

(591) црна и зелено маслинеста

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(510, 511)

(111) 18959

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/792

(220) 08/07/2010
(181) 08/07/2020

(551) индивидуална
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

(450) 31/12/2011
(732) Фармасвис Дооел
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/813

(220) 14/07/2010
(181) 14/07/2020

(450)31/12/2011
(300) 77/948520  02/03/2010  US

VITA LONGA
(551) индивидуална

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

(111) 18918

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/822

(220) 15/07/2010
(181) 15/07/2020

(540)

(450) 31/12/2011
(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)

(591) црна и бела
(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

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

кл. 16 - печатени карти на бои, книги на примероци
и книги за бирање, координирање и складирање
на боите за лимарија на возила

(111) 18916

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/823

(220) 15/07/2010

(111) 18743

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/819

(220) 14/07/2010

(181) 15/07/2020

(181) 14/07/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
ул. Народен фронт 5/3-1, Скопје, MK

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

(540)

(591) црвена, сина, жолта, бела, виолетова, кафена,
зелена,црна, розева и беж
(551) индивидуална

(591) зелена, црвена, црна и бела

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(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

18743

Trgovski marki

Glasnik,

18/6,

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

111

(111) 18915

(151) 14/11/2011

(111) 18978

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/824

(220) 15/07/2010

(210) TM  2010/829

(220) 16/07/2010

(181) 15/07/2020

(181) 16/07/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

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

(732) Николовски Дарко
ул.Негоричанска бр.39, 1000 Скопје, MK

(540)

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање
кл. 39 - организирање патувања

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

кл. 41 - забава

(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) 18910

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/826

(220) 15/07/2010
(181) 15/07/2020
(450) 31/12/2011

(111) 18721

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/830

(220) 16/07/2010
(181) 16/07/2020
(450) 31/12/2011

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, D-22761 Hamburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

(591) црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, портокалова, црна и бела

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

(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

Trgovski marki
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(111) 18719

(151) 27/10/2011

(111) 18982

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/831

(220) 16/07/2010

(210) TM  2010/834

(220) 13/07/2010

(181) 16/07/2020

(181) 13/07/2020

(450) 31/12/2011
(732) GOJO Industries,Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500, Akron,
Ohio 44311, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(450) 31/12/2011
(732) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)

(540)

GOJO
(551) индивидуална
(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

(591) црвена, црна, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци
(111) 18766

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/853

(220) 20/07/2010
(181) 20/07/2020
(450) 31/12/2011

(111) 18981

(151) 14/11/2011

(732) Друштво за туризам транспорт угостителство
и производство СКАУТ Боге и др. ДОО Скопје
ул. Финска бр. 196-2/11, MK

(210) TM  2010/833

(220) 13/07/2010

(540)

(181) 13/07/2020
(450) 31/12/2011
(732) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање
патување и складирање стока
(111) 18769

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/900

(220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020

(591) зелена, црна, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - вода, сода вода и минерална вода

(450) 31/12/2011
(732) Arterium Corporation
139, Saksaganskogo Str., Kiev 01032, UA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

UROLESAN
18719

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни 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
(111) 18770

(151) 18/10/2011

(210) TM  2010/910

(220) 06/08/2010
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(111) 18696

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/952

(220) 17/08/2010
(181) 17/08/2020
(450) 31/12/2011

(732) ЦМЦ ЕКОКОН Трговско друштво за еколошко
советување, инженеринг и застапување ДОО
Скопје
булевар Илинден бр. 3-47 Скопје - Центар, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(181) 06/08/2020
(450) 31/12/2011
(732) Подружница Млекара Делчево
ул. Маршал Тито бб., Делчево, MK
(740) ТД „РУДИНЕ ММ” ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
ул. Лазар Личеновски бб Скопје
(540)

(591) темно сина и зелена
(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; браварски
производи; мали метални производи; метални
цевки; каси; производи од метал, што не се
опфатени со другите класи; руди

(591) златна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млечни производи
(111) 18711

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/940

(220) 12/08/2010
(181) 12/08/2020
(450) 31/12/2011

(732) 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

Trgovski marki

кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција); спасување
и настава; апарати за снимање, пренос,
репродукција на звук или слика; магнетни носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 42   подготвување храна и пијалаци услуги
за привремено сместување медицинска и
хигиенска помош и разубавување , ветеринарни  
и земјоделски услуги правни услуги научни и
индустриски истражувања изработка на програми
на програми за компјутери услуги што не се
опфатени со другите класи

18696
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(111) 18697

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/961

(220) 19/08/2010

(540)

(181) 19/08/2020
(450) 31/12/2011
(732) Reed Elsevier Properties Inc.
1105 North Market Street Suite 501 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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

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

MARTINDALE-HUBBELL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - „он лајн” директориуми со закони, правници
и правни услуги; социјално вмрежување
(111) 18709

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/983

(220) 17/08/2010
(181) 17/08/2020
(450) 31/12/2011

(111) 18708

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/996

(220) 01/09/2010
(181) 01/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) Fox International Channels (us), Inc.
1440 Sepulveda Boulevard, Los
California 90025, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60611, US

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

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

(540)

UTILISIMA

(540)

WRIGLEY’S 5

(551) индивидуална
(510, 511)

(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
(111) 18710
(210) TM  2010/984

(151)
(220)
(181)
(450)

26/10/2011
17/08/2010
17/08/2020
31/12/2011

(732) 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

18697

Angeles,

кл. 9 - преземање   рингтонови, графика, слики
што се користат како заднина на компјутерски
екран (wallpaper), игри и музика преку глобална
компјутерска
мрежа
и
безжични
уреди;
преземање филмови, телевизиски програми и
аудио-визуелна содржина која нуди филмска и
телевизиска забава; преземање аудио и видео
снимкишто нудат филмска и телевизиска забава;
компјутерски софтвер и апликации; претходноснимени видеоленти, ДВД-а и ЦД-а кои нудат
филмска и телевизиска забава
кл. 16 - списанија, постери; разгледници;
тетратки со цврста корица закачена за метални
прстени што се отвораат за ставање и вадење
листови хартија (loose-leaf binders); тетратки;
папки; тефтери (note pads); празни дневници
за пишување; тефтери (memo pads); адресари
(address books); датумари (date books); корици
за книги; налепници за браник на автомобил;
налепници; албуми за налепници; календари
за на маса; ѕидни календари; маркери за книги;
картички за менување; фото албуми; закачени/

Trgovski marki

Glasnik,

врамени и незакачени/врамени фотографии;
честитки; книги; стрипови (comic books); книги за
хумор (humor books); пенкала и моливи
кл. 38 - телевизиско емитување и услуги на
телевизиски пренос
кл. 41 - производство и дистрибуција на
телевизиски програми, филмови и аудио визуелна
забава; услуги за забава во вид на телевизиски
програми; презентација и дистрибуција на
аудио и визуелни дела во вид на телевизиски
програми и филмови; обезбедување он-лајн
информации во областа на телевизијата, филмот
и видео забавата преку интернет; обезбедување  
телевизиска, филмска и видео забава преку
безжични комуникациски уреди; услуги за забава,
имено, обезбедување он-лајн компјутерски игри;
он-лајн списанија, имено, блогови кои содржат
лични информации и мислења; организирање
на забавни и културни настани; забава во вид на
натпревари, трки и игри
(111) 18707

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1000

(220) 02/09/2010
(181) 02/09/2020
(450) 31/12/2011

18/6,
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(540)

BOLIARKA
(551) индивидуална
(510, 511)
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. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци;
привремено сместување
(111) 18718

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/1016

(220) 07/09/2010
(181) 07/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) „Цреатион Пал” ДОО
ул.„Маркс и Енгелс” бр.1/5-17, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(732) Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SEPRAFILM

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - биополимери во форма на филмови што
се користат во хирургијата за намалување или
спречување адхезија
кл. 10 - медицински уреди, имено биополимери во
форма на филмови што се користат како уреди
во хирургијата за намалување или спречување
адхезија
(111) 18740

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/1001

(220) 02/09/2010
(181) 02/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) BOLIARKA VT AD
ул.Христо Ботев 90, Велико Трново 5000, BG
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

Trgovski marki

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

18718
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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
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
(111) 18975

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1017

(220) 07/09/2010

(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

(111) 18920

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1025

(220) 13/09/2010
(181) 13/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
СЕКТРОН ДОО Скопје
ул.9 мај бр.36/4, Скопје, MK
(540)

(591) сива, бела и црвена
(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
(111) 18994

(151) 21/11/2011

(210) TM  2010/1026

(220) 14/09/2010
(181) 14/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) Драган Величковски
ул.Аугуст Цесарец 5-2/2, 1000 Скопје, MK
(540)

(181) 07/09/2020
(450) 31/12/2011
(732) ДТПУ ИНЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.11 Октомври бр.5, 1000 Скопје, MK

18975

(591) светло и темно портокалова и бела
(551) индивидуална
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(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
(111) 18745

(151) 27/10/2011

(210) TM  2010/1030

(220) 10/09/2010
(181) 10/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) 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
(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
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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 кои
било 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,
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,
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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
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
(111) 18730

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1031

(220) 10/09/2010
(181) 10/09/2020

(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
(111) 18877

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1042

(220) 16/09/2010
(181) 16/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) BOLIARKA VT AD
90, HRISTO BOTEV STR.
VELIKO TURNOVO 5000, BG
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(540)

(450) 31/12/2011
(732) 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
(540)

GLADE DISCREET

(591) црна, бела, темно зелена, светло кафена, темно
црвена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 32 - пиво

(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
(111) 18734

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1032

(220) 10/09/2010

(111) 18873

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1043

(220) 16/09/2010
(181) 16/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) BOLIARKA VT AD
90, HRISTO BOTEV STR.
VELIKO TURNOVO 5000, BG

(181) 10/09/2020

(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

(450) 31/12/2011

(540)

(732) 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

18730
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(591) сива, црна, црвена, бела, темно зелена и темно
црвена

(591) светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
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(551) индивидуална
кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

кл. 32 - пиво
(111) 18870

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1044

(220) 17/09/2010
(181) 17/09/2020

(111) 18993

(151) 21/11/2011

(210) TM  2010/1046

(220) 17/09/2010
(181) 17/09/2020

(450) 31/12/2011
(732) Производно трговско транспортно и услужно
друштво ЛЕРОШПЕД - ЛЕПА ДООЕЛ експортимпорт Гостивар
ул. Панче Попоски бр. 4, 1230 Гостивар, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2011
(732) E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard, Modesto,
California 95354, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

WINEMAKER’S SEAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(591) црна, окер и бела

(111) 18872

(151) 21/10/2011

(210) TM  2010/1049

(220) 17/09/2010

(551) индивидуална

(181) 17/09/2020

(510, 511)

(450) 31/12/2011

кл. 35 - рекламирање, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги, посредување за
шпедиција, шпедитерски услуги, транспортни
стоки,
испорачување
стоки,
складирање
стоки, пакување стоки, изнајмување магацини,
изнајмување контејнери за складирање
(111) 18844

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1045

(220) 17/09/2010
(181) 17/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за изучување странски јазици,
преводи и услуги КЈУ ЛЕНГВИЧ СКУЛ ДООЕЛ
Скопје
ул. Чедомир Миндеровиќ бр. 29,
1000 Скопје, MK
(540)
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(732) Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Маџари, MK
(740) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул. Новопроектирана бб, 1041 ИЛИНДЕН - Скопје
(540)

MULTIPROM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи: кафе, чај, шеќер,
ориз, тапиока, саго, сурогати на кафе, брашно и
производи од жита, леб, колач, слатки, сладолед,
мед, меласа, квасец, прашок за печиво, сол,
сенф, оцет, сосови /како мирудии/, мирудии, мраз

18872
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(111) 18845

(151) 01/11/2011

(111) 18876

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1052

(220) 17/09/2010

(210) TM  2010/1055

(220) 20/09/2010
(181) 20/09/2020

(181) 17/09/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
ул. „Трета Македонска бригада” бб,
1000 Скопје, MK

(732) FISIOPHARMA S.R.L.
Nucleo Industriale 84020 PALOMONTE (SA), IT

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ

(540)

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

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

(540)

ZENGAC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 18869

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1054

(220) 20/09/2010

(111) 18847

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1056

(220) 20/09/2010
(181) 20/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS
(CHINA) LIMITED
UNIT NOS.1310-11, LEVEL 13, TOWER II,
GRAND CENTURY PLACE,
193 PRINCE EDWARD RD WEST, KLN, HK

(181) 20/09/2020

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(450) 31/12/2011

(540)

(732) AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA
Carrera 45 No.34-01, Barranquilla, CO
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

AVIANCA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспорт, пакување и складирање на
производи, аранжмани за патување, имено
воздушен транспорт на патници и карго,
земен транспорт на патници и карго, услуги за
складирање

18845

кл. 3 - средства за перење; препарати за чистење;
козметички препарати за капење; сапуни за
дезинфекција; креми за кожа; производи за
заштита на кожата (полирање); сапуни за миење;
производи за нега на устата, не се за медицинска
употреба; етерични масла; средства за нега на
заби; тоалетни производи; шампони; лосиони за
коса; средства за белење (перење); политура за
мебел и подови; препарати за перење
кл. 5 - лосиони за фармацевтска употреба;
медицински бањи; производи за нега на устата за
медицинска употреба; средства за дезинфекција
за хемиски тоалети; производи за стерилизација;
производи за освежување на воздухот; хигиенски
шамивчиња; ткаенини натопени во фармацевтски
лосиони;
асептичен
памук;
фармацевтски
производи; диететски супстанции што се користат
во медицината

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18846

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1057

(220) 20/09/2010

18/6,

(450) 31/12/2011
(CHINA) LIMITED
UNIT NOS.1310-11, LEVEL 13, TOWER II,
GRAND CENTURY PLACE,
193 PRINCE EDWARD RD WEST, KLN, HK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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кл. 42 - истражување, подготовка на проценки,
инженерски работи, планирање на проекти и
подготовка на програми за обработка на податоци
од областа снабдување со енергија

(181) 20/09/2020
(732) LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS
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(111) 18871

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1068

(220) 22/09/2010
(181) 22/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за издавачка дејност, трговија и
услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ
ул. Дебарца бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за перење; препарати за чистење;
козметички препарати за капење; сапуни за
дезинфекција; креми за кожа; производи за
заштита на кожата (полирање); сапуни за миење;
производи за нега на устата, не се за медицинска
употреба; етерични масла; средства за нега на
заби; тоалетни производи; шампони; лосиони за
коса; средства за белење (перење); политура за
мебел и подови; препарати за перење
(111) 18878

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1064

(220) 22/09/2010
(181) 22/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) ЕВН Електростопанство на Македонија,
Акционерско друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија Скопје
ул. 11-ти Октомври бр. 9, Скопје, MK
(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - подготовка на договори за снабдување
со електрична енергија, оперативно-економско
советување истотака во врска со енергетски
прашања, пресметка на енергетска ефикасност
кл. 37 - градежни работи, поправки, инсталирање особено во секторот за снабдување со електрична
енергија
кл. 39 - набавка и дистрибуција на енергија,
снабдување
со
електрична
енергија
на
потрошувачи, советување на енергетскиот сектор,
давање под закуп на броила за мерење на
потрошувачката на енергија

Trgovski marki

(591) бела и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба, машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за пакување
што не се опфатени во другите класи, печатарски
букви, клишиња, весници, печатени изданија,
печатарски производи, публикации, брошури,
фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекпамен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
материјали, примероци), изложби (организирање
на изложби) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
објавување рекламни текстови, обработка на
текстови, организирање дејности и советување
за
организирање
дејности,
организирање
изложби во комерцијални и рекпамни цели,
on-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа, односи со јавност, претплата на весници,
промоција
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности,
информации за образовни и забавни настани,
услуги врзани за исполнување на слободното
време, објавување книги, приредби (одржување
на приредби), разонода, разонода (упатство за
разонода), разонода по пат на радио, разонода по
пат на телевизија, конференции (организирање и
водење конференции), забавни паркови, изложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, изнајмување видео ленти, натпревари
(организирање натпревари) /обука или забава/,
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фотографски
услуги,
on-line
електронско
издавање на книги и периодични списанија,
компјутерско
персонално
издавателство,
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
(111) 18868

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1070

(220) 23/09/2010

(111) 18905

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1082

(220) 24/09/2010
(181) 24/09/2020
(450) 31/12/2011

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(181) 23/09/2020
(450) 31/12/2011
(732) SHISEIDO COMPANY LIMITED
7-5-5 Ginza, Chuo-ku Tokyo 104-8010, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus); замени за тутун (не
за медицински употреби); артикли за пушачи,
вклучително хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лули, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - чешли и сунѓери; четки (освен четки за
боење); козметички садови; стаклени садови,
порцелан и грнчарија
(111) 18942

(151) 31/10/2011

(210) TM  2010/1081

(220) 24/09/2010
(181) 24/09/2020

(111) 18866

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1086

(220) 27/09/2010
(181) 27/09/2020

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за услуги и трговија
ПУТНИК рент а кар ДООЕЛ Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 50, локал 2,
Скопје - Центар, MK
(540)

(450) 31/12/2011
(732) Даница Мандалова and
Петар Мандалов
ул. 3 бр. 180, Визбегово, Скопје, MK and
ул. 3 бр. 180, Визбегово, Скопје, MK
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - изнајмување автомобили

18868

Trgovski marki

Glasnik,

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

18/6,

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитрни препарати за медицински цели;
диететски супатанции што се користат во
медицината; фластери
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, билки и
природно цвеќе
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
(111) 18874

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1087

(220) 27/09/2010

(591) бела, зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - опрема за бањи, опрема за бањи (опрема
за бањи со топол воздух), инсталации за бањи,
инсталации за бањи (инсталации за сауни),
водоводни инсталации за бањи, кади за бањи,
опрема (опрема за бањи), славини за чешми,
чешми со ладна и топла вода, водоводни цевки
за санитарни инсталации, мијалници [делови од
санитарни инсталации, мијалници [делови од
санитарни инсталации

(181) 27/09/2020
(450) 31/12/2011
(732) Даница Мандалова and

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со: опрема за бањи
, опрема за бањи (опрема за бањи со топол
воздух), инсталации за бањи, инсталации за бањи
(инсталации за сауни), водоводни инсталации за
бањи, кади за бањи, опрема (опрема за бањи),
славини за чешми, чешми со ладна и топла
вода, водоводни цевки за санитарни инсталации,
мијалници (делови од санитарни инсталации)

Петар Мандалов
ул. 3 бр. 180, Визбегово, Скопје, MK and
ул. 3 бр. 180, Визбегово, Скопје, MK
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(540)

АРТЕРИКО

кл. 39 - транспортни
складирање стока

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитрни препарати за медицински цели;
диететски супатанции што се користат во
медицината; фластери
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, билки и
природно цвеќе
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
(111) 18992

(151) 21/11/2011

(210) TM  2010/1089

(220) 28/09/2010

услуги;

пакување

и

(111) 18867

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1096

(220) 01/10/2010
(181) 01/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) ТД НАТУРАЛ ФУД ДОО
ул. 4-ти Јули бр. 62, 1420 Градско, MK
(740) Неделковски Ратко
ул. Борка Талевски бр. 11, 1000 Скопје
(540)

(181) 28/09/2020
(450) 31/12/2011
(732) Друштво за производство, трговија, транспорт,
градежништво,
угостителство
и
услуги
ТЕМПОМАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експортимпорт Гостивар
ул. Индустриска бб, 1230 Гостивар, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

Trgovski marki

(591) бела, сива, жолта, зелена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, млеко, млечни производи
кл. 30 - производи од жито, мирудии
кл. 31 - земјоделски производи, шумарски
производи, зрнести производи, животни (живикучиња), семиња, билки
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(111) 18875

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1099

(220) 04/10/2010

за забава, изнајмување на игротеки, изнајмување
на простори за забава, изнајмување игралишта
и апарати за забава, услуги за клуб [дискотека],
образовни услуги за клуб, услуги за забава во
клуб, услуги за здраствен (фитнес) клуб, физички
фитнес инструкции за возрасни и деца, едукативни
услуги за физички вежби и фитнес инструкции
за возрасни и деца, курсеви за подучување
поврзани со физички вежби и пилатес, услуги за
физичко фитнес тренирање, обезбедување на
едукативни услуги поврзани со физички вежби,
тренинг услуги поврзани со фитнес, клупски
рекреативни установи (обезбедување), клупски
спортски установи (обезбедување), обезбедување
установи за фитнес клуб, услуги за спортски
клуб, обезбедување на услуги за забава во клуб,
услуги за клуб[кабаре], услуги за навивачки клуб
(забава), организација на навивачки клубови,
обезбедвуање на спортски клупски установи,
услуги за социјални клубови за забавни цели,
услуги за спортски клубови

(181) 04/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) Златко Панков
ул. „Јане Сандански” 64-2/10, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина, светло и темно зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци;
привремено сместување, организирање на
обезбедување на чување на деца (сместување
и храна), услуги за дневно чување на деца
(сместување и храна), услуги на детски градинки
и дневни престои (сместување и исхрана),
кафетерии, пицерии, кафе барови, кафетерии за
самопослужување, слаткари, услуги на клубови
за подготовка и обезбедување храна и пијалaци

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
малопродажба на играчки, малопродажба на
рачно изработени предмети во креативните
работилници
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности; игротеки,
игротеки за организирање родендени и други
забави, забавни катчиња за деца, креативни
катчиња за деца, креативни работилници;
предучилишни установи [воспитување или
забава], услуги на предучилишни установи и
забавишта, училишта; услуги на привремено
сместување на деца, едукативни услуги кои ги
пружаат предучилишни установи, забавишта
и училиштата, едукативни услуги поврзани со
развојот на детскиот интелектуален капацитет,
едукативни услуги поврзани со развојот на
детскиот ментален капацитет, едукативни услуги
поврзани со развојот на детската креативност,
обука за деца од предшколска возраст, едукативни
услуги предвидени за деца, едукативни
услуги предвидени за наставници на деца,
едукативна програма за деца, обезбедување
на едукативни услуги за деца преку групи за
играње, обезбедување на услуги за забава за
деца, авантуристички тренинг за деца, услуги
за детски авантуристички игралишта, тренинг
на немедицински персонал за грижа на деца,
забава по пат на концерти, услуги за забава
поврзани со квизови, услуги за забава поврзани
со спорт, егзибициони услуги за забавни цели,
информациони услуги поврзани со забава, ласер
шоу услуги [забава], демонстрации во живо за
забава, забава во живо, услуги за забава во живо,
управување (менаџмент) со услуги за забава,
услуги за музичка забава, услуги за забава
со музичка група, организирање натпревари
за забава, организирање музичка забава  
планирање веселби [забава], обезбедување соби
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(111) 18927

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1106

(220) 06/10/2010
(181) 06/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) МЕДИА ХАУС ДОО
ул. Димитрије Туцовиќ бр. 20 Скопје, MK
(540)

КОНЗУЛ НА ДОБРАТА ХРАНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени работи
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
(111) 18961

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1129

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/12/2011

(300) 009015041  09/04/2010  EM

Trgovski marki

Glasnik,

18/6,

(732) Тhe Procter & Gamble Company

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, имено
вреќи за спиење

Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MICRO BOOSTERS

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за авотмобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи,
имено шатори

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - освежувачи на воздухот, препарати за
прочистување на воздухот; собни освежувачи
на воздухот; дезодоранси за ткаенини и воздух;
препарати за неутрализирање мириси
кл. 21 - четки за заби; електрични четки за заби;
материјали подготвени за правење четки; неелектрични инструменти и материјали вклучени
во класата 21, сите наменети за чистење; делови и
опрема вклучени во класата 21 за горенаведените
производи; домашни или кујнски прибор и садови
(што не се од благороден метал или обложени
со истиот); масла и миризливи согорувачи,
апарати за загревање, масла за парфеми и
за ослободување мирис во амбиенталната
атмосфера; диспензери и апарати за раздавање
за парфимериски производи; апарати и контејнери
за ароматизирање на атмосферата или за
раздавање парфеми, препарати за освежување
на воздухот или пречистување на воздухот во
амбиенталната атмосфера; стакларија; порцелан
и грнчарија
(111) 18956

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1130

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FLIGHT SERIES
(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

Trgovski marki
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за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи, имено ранци, торби и патни торби

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

кл. 3 - препарати за нега и хигиена на устата,
забите, грлото, препарати за нега и чистење на
забите, пасти за заби, испирачи за уста, спрејови
за уста; препарати за миење и белење што се
користат при перење; препарати за чистење на
косата, кожата и телото; темјан; масла за парфеми
и мириси; миризлива вода за домашна употреба и
за употреба на ткаенини; етерични масла

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

кл. 25 - облека, обувки и капи
(111) 18955

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1134

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SUMMIT SERIES
(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, имено ранци, торби и патни торби
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,
имено вреќи за спиење
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за авотмобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи,
имено шатори
кл. 25 - облека, обувки и капи
(111) 18687

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1141

(220) 12/10/2010
(181) 12/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

18687
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(540)

(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
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) бела, портокалова и сина
(551) индивидуална

(111) 18854

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1162

(220) 07/10/2010
(181) 07/10/2020

(510, 511)
кл. 3 - козметика, вклучително козметички
препарати за слабеење, лосиони за заштита од
сонце; креми за козметичка употреба; етерични
масла, шампони и лосиони за коса
кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
супстанции за медицинска употреба

(450) 31/12/2011
(732) 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

кл. 30 - мед и чај формулации
(111) 18954

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1143

(220) 13/10/2010

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(181) 13/10/2020

PRIUS +

(450) 31/12/2011
(732) д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје
ул.Тајмишка бр.26 А, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили и нивните структурни делови
(111) 18984

(151) 16/11/2011

(210) TM  2010/1163

(220) 07/10/2010
(181) 07/10/2020
(450) 31/12/2011

(551) индивидуална

(732) Трговско друштво за производство, услуги
и трговија БАМС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз
Битола
ул. Партизанска бр. 50а, MK

(510, 511)

(540)

кл. 35 - услуги при продажба градежни материјали
на мало и големо
(111) 18849

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1161

(220) 15/10/2010
(181) 15/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) БЛАНК Борис ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Видое Смилевски Бато 15/2-18,
1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(591) темно сина, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови и материјали за
боење
кл. 6 - железарија, мали метални предмети
кл. 17 - материјали за обвиткување, за затнување
и за изолација
кл. 35 - услуга при продажба на мало и големо со
лајсни, лепила, мрежа
кл. 40 - обработка на материјали

18954

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18851

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1164

(220) 15/10/2010

18/6,

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

(540)

ONEKEY

(181) 15/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) Deckers Outdoor Corporation
495-A Sоuth Fairview Avenue, Goleta,
California 93117, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија и хартиени производи, имено
етикети и картонски пакувања

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

кл. 32 - минерални и газирани води, безалкохолни
пијалаци, пиво

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

MUSH
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кл. 33 - алкохолни пијалаци
(111) 18843

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1167

(220) 18/10/2010
(181) 18/10/2020
(450) 31/12/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - обувки, јакни, панталони, куси панталони,
маици, џемпери, елеци, фустани, здолништа,
долна облека, костуми за капење, чорапи, шапки,
капи, ракавици, ракавици без прсти, колани
(111) 18986

(151) 16/11/2011

(210) TM  2010/1165

(220) 15/10/2010

(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО
ул. Никола Карев бр. 6 Валандово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(181) 15/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) Deckers Outdoor Corporation
495-A South Fairview Avenue, Goleta,
California 93117, 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)

TEVA
(551) индивидуална

(591) црна, темно црвена, златно жолта и бела

(510, 511)
кл. 25 - обувки, јакни, панталони, куси панталони,
маици, џемпери, елеци, фустани, здолништа,
долна облека, костуми за капење, чорапи, шапки,
капи, ракавици, ракавици без прсти, колани
(111) 18865

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1166

(220) 18/10/2010
(181) 18/10/2020

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(111) 18855

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1168

(220) 19/10/2010
(181) 19/10/2020

(450) 31/12/2011
(300) Z-2010/658  19/04/2010  RS
(732) Sun Stars & Sons Pte. Ltd.,
51 Bukit Batok Crescent #07-18, Unity Centre, SG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(450) 31/12/2011
(732) BRIDGESTONE CORPORATION
10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ADRENALIN
Trgovski marki
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 -  автомобили и нивните делови и опрема;
гуми за патнички автомобили; гуми за камиони;
гуми за автобуси; гуми за тркачки автомобили;
гуми за автомобили; регенерирани гуми за
патнички
автомобили;
регенерирани
гуми
за камиони; регенерирани гуми за автобуси;
регенерирани гуми за тркачки автомобили;
регенерирани гуми за автомобили; регенерирани
гуми за авијација; внатрешни гуми за патнички
автомобили; внатрешни гуми за камиони;
внатрешни гуми за автобуси; внатрешни гуми
за тркачки автомобили; внатрешни гуми за
автомобили; тркала   за патнички автомобили;
тркала за камиони; тркала за автобуси; тркала
за тркачки автомобили; тркала за автомобили;
гумен газечки слој за регенерирани гуми за
горенаведените возила; моторни возила со две
тркала и нивни делови и опрема; гуми за моторни
возила со две тркала; внатрешни гуми за моторни
возила со две тркала; тркала за моторни возила
со две тркала; велосипеди и нивни делови и
опрема; гуми за велосипеди; внатрешни гуми
за велосипеди; тркала за велосипеди; гумен
газечки слој.за регенерирани гуми за моторни
возила со две тркала или велосипеди; гуми и
внатрешни гуми за авијација; гумен газечки слој
за регенерирани гуми за авијација; адхезивни
гумени лепенки за поправка на внатрешни гуми
или гуми
(111) 18856

(151) 21/10/2011

(210) TM  2010/1170

(220) 20/10/2010
(181) 20/10/2020

(111) 18864

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1171

(220) 20/10/2010
(181) 20/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.
(a Delaware corporation)
1111 Westchester Avenue
WHITE PLAINS, N.Y. 10604, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

WESTIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци;
привремено сместување
(111) 18987

(151) 16/11/2011

(210) TM  2010/1172

(220) 20/10/2010
(181) 20/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за трговија и услуги АУТО ГС - ФЕРАЛ
ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје
ул. „Орце Николов” бр. 79, MK
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)

(450) 31/12/2011
(732) UNIMED PHARMA s.r.o.,
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

UNILAT
(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

18856

(591) црвена

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување, горива (вклучително и течните горива
за мотори) и материи за осветлување, свеќи и
фитили за осветлување
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, што не се
опфатени во другите класи, руди
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, 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

Trgovski marki
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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. 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
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби што не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи

18/6,

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje
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(111) 18859

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1174

(220) 20/10/2010
(181) 20/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
Прилеп
ул. „Леце Котески” бб, 7500 Прилеп, MK

АД

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 18842

(151) 01/11/2011

(591) бела, жолта, светло и темно кафена, зелена,
сина, црна и црвена

(210) TM  2010/1173

(220) 20/10/2010

(551) индивидуална

(181) 20/10/2020

(510, 511)

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за компјутерски услуги
СИСТЕМ ДОО, Скопје
ул. Огњен Прица 16Б, Скопје, MK

ИНТЕК

(740) Друштво за деловни услуги
ВИП АГЕНСИ ДОО СКОПЈЕ
ул. „Владимир Комаров” 18А/1-5 1000 Скопје
(540)

SUSCRIPTOR
(551) индивидуална

кл. 30 - интегрален кекс со овесни снегулки
(111) 18858

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1175

(220) 20/10/2010
(181) 20/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
Прилеп
ул. „Леце Котески” бб, 7500 Прилеп, MK

АД

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 9 - компјутери и компјутерски периферијали,
особено компјутери, тенки и нулта клиенти, ноутбук
компјутери, ноутбук тенки и нулта клиенти, видео
екран терминали, тастатури, екрани со цевка
за катодни зраци, адаптери, кабли, и меморија,
софтвер за оперативен систем за компјутери,
софтвер за оперативен систем за тенки и нулта
клиенти, апликативен софтвер за компјутери
за претходно спомнатите стоки, софтвер за
управување со документи, мултимедијален
софтвер, софтвер за повеќекратни екрани,
провизорен софтвер; софтвер за архивско,
деловодно и протоколарно работење
кл. 42 - научни и технолошки услуги како и
сродни услуги на истражување и концепции;
услуги на индустриски анализи и истражувања;
дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер
и база на податоци; одржување на софтвер;
технички консултации; услуги на електронско
чување(одложување) податоци; изнајмување
опрема за обработка на податоци; дизајнирање
веб-страници за други

Trgovski marki

(591) бела, жолта, светло и темно кафена, виолетова,
црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чајно пециво со чоколадни парчиња
(111) 18932

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1176

(220) 21/10/2010
(181) 21/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) Емпајар Салонс Дооел Скопје Анѓелина Пауер
ул. Франц Месеснел 5а, Скопје, MK
(540)

18932
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(591) црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 18860

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1181

(220) 22/10/2010
(181) 22/10/2020

кл. 44 - пружање на козметички услуги

(450) 31/12/2011

(111) 18933

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1177

(220) 21/10/2010

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok.
No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(181) 21/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) Интернационална Детска Академија Анѓелина
Пауер
ул. Франц Месеснел 5а, MK

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

MONOVAS

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18852

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1182

(220) 22/10/2010

(591) крем, темно и црвена

(181) 22/10/2020

(551) индивидуална

(450) 31/12/2011
(732) Фабрика за амортизери „СТД” доо
ул. Индустриска бб, 1485 Нов Дојран, MK

(510, 511)
кл. 43 - детски јасли

(740) Тасев Андреј

кл. 45 - чување на деца

ул. Маршал Тито бр. 78, Нов Дојран

(111) 18857

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1180

(220) 21/10/2010

(540)

(181) 21/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) Друштво за интелектуални услуги
ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Беласица бр. 2, 1000 Скопје, MK

КАТО

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина и темносина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - амортизери за тешки товарни возила,
амортизер едносмерен, амортизер двосмерен,
кутија за амортизер-единечна, кутија за
амортизер-збирна

(591) црна, сина и бела
(551) индивидуална

(111) 18863

(151) 21/10/2011

(210) TM  2010/1185

(220) 22/10/2010
(181) 22/10/2020

(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

18933

(450) 31/12/2011
(732) BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SENSETIN
Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери, материјали
за завои; материјал за пломбирање, стоматолошки
восок; средства за дезинфекција; препарати за
уништување на штетници; фунгициди, хербициди

кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба
(111) 18861

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1186

(220) 22/10/2010
(181) 22/10/2020

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 електрична
енергија; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слики; магнетни носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
вендинг машини и механизми за апарати што
се активираат со монети или жетони; регистар
каси, машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожари

(450) 31/12/2011
(732) BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TAMID
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба
(111) 18862

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1187

(220) 22/10/2010

кл. 21 - домаќински или кујнски прибор и садови;
чешли и сунѓери; четки (освен молерски четки);
материјали за правење четки; предмети со
намена за чистење; челична жица (за стружење);
необработено или полу-обработено стакло (освен
стакло што се користи во градба); стакларија,
порцелански и земјени (грнчарски) садови што не
се вклучени во другите класи

(181) 22/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(111) 18912

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1192

(220) 22/10/2010
(181) 22/10/2020

(540)

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за преработка на тутун

VITADOR

СОКОТАБ АД Битола
Драгожани, Битола, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба
(111) 18848

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1191

(220) 22/10/2010
(181) 22/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) Molnlycke Health Care AB
Gamlestadsvagen 3C, SE-402 52 Goteborg, 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)

HIBISCRUB

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
(111) 18928

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1194

(220) 26/10/2010
(181) 26/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ” дооел Скопје
ул. Војдан Чернодрински бр. 96,
1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

Trgovski marki

18928
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(591) зелена и црвена

(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, обувки и капи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(591) сина и црвена
(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, обувки и капи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(111) 18929

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1195

(220) 26/10/2010

(111) 18926

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1197

(220) 26/10/2010
(181) 26/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ” дооел Скопје
ул. Војдан Чернодрински бр. 96,
1000 Скопје, MK
(540)

(181) 26/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ” дооел Скопје
ул. Војдан Чернодрински бр. 96,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) златна и црна
(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, обувки и капи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(591) црна и црвена
(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, обувки и капи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(111) 18930

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1196

(220) 26/10/2010

(111) 18850

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1198

(220) 27/10/2010
(181) 27/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(540)

FURAL

(181) 26/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ” дооел Скопје
ул. Војдан Чернодрински бр. 96,
1000 Скопје, MK
(540)

18929

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - интестинален антиинфектив

Trgovski marki
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(111) 18853

(151) 01/11/2011

(111) 18891

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1199

(220) 27/10/2010

(210) TM  2010/1201

(220) 28/10/2010

(181) 27/10/2020

(181) 28/10/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(300) 58272/2010  06/08/2010  CH
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(732) СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
ул. „11 Октомври” бр. 7, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) жолта, бела, црна и сива

кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, снус тутун;
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
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци  
за цигари, кибрити
(111) 18886

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1200

(220) 28/10/2010
(181) 28/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансии, монетарни
работи и работи врзани за неподвижен имот
(111) 18813

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1202

(220) 28/10/2010
(181) 28/10/2020
(450) 31/12/2011

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok.
No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

a Finland corporation
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

RUBENS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18888

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1203

(220) 29/10/2010
(181) 29/10/2020

(551) индивидуална

(450) 31/12/2011

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни
дестилирани алкохоли

пијалаци,

вклучително

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

НЕОФЕН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

Trgovski marki
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(111) 18887

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1204

(220) 29/10/2010

на производи, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), манекени
(манекенски услуги) во рекламни промовирачки
цели на продажбата, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
и
рекламирање,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
организирање   изложби, плакатирање и
огласување, промоција (продажба за трето лице),
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламна документација (уредување
на рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), водење комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал/трактати,
проспекти, печатени примероци/

(181) 29/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

СОНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 18889

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1205

(220) 01/11/2010

кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови што не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби

(181) 01/11/2020
(450) 31/12/2011
(732) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton,
Cennecticut 06340, 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)

ZMAX

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простори за
состаноци, изнајмување привремени сместувања
(резервирање на привременото сместување),
ресторани, ресторани за брзо и постојано
послужување (шанк-барови), ресторани за
самопослужување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - антибиотски препарати
(111) 18897

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1206

(220) 01/11/2010
(181) 01/11/2020
(450) 31/12/2011

(111) 18896

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1207

(220) 01/11/2010
(181) 01/11/2020

(732) Скопски Саем ДОО Скопје
ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK

(450) 31/12/2011

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(732) Скопски Саем ДОО Скопје
ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

REAL EXPO

(540)

РЕАЛ ЕКСПО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење дејностти (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација

18887

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење дејностти (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности

Trgovski marki

Glasnik,

(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), манекени
(манекенски услуги) во рекламни промовирачки
цели на продажбата, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
и
рекламирање,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
организирање   изложби, плакатирање и
огласување, промоција (продажба за трето лице),
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламна документација (уредување
на рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), водење комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови што не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простори за
состаноци, изнајмување привремени сместувања
(резервирање на привременото сместување),
ресторани, ресторани за брзо и постојано
послужување (шанк-барови), ресторани за
самопослужување
(111) 18934

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1208

(220) 02/11/2010
(181) 02/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за музичка и филмска продукција
АУДИОЛАБ ДООЕЛ Скопје
ул. Дебарца бр. 16, 1000 Скопје, MK
(540)

18/6,
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(111) 18754

(151) 19/10/2011

(210) TM  2010/1209

(220) 02/11/2010
(181) 02/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
СЕТКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експортимпорт Скопје
ул. Димитрие Чуповски бр. 4/2-11, 1000 Скопје,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) бела, виолетова и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување,
канцелариски работи

водење

на

работи,

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 18900

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1210

(220) 02/11/2010
(181) 02/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Bristol-Myers Squibb Company,
а Delaware Corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

YERVOY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба на
луѓето
(111) 18901

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1211

(220) 02/11/2010
(181) 02/11/2020
(450) 31/12/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 15 - музички инструменти

(732) Nutcase, Inc.
6224 SE Main Street, Portland, Oregon 97215, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

кл. 35 - продажба на музички инструменти

Trgovski marki
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(540)

NUTCASE

(111) 18906

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1216

(220) 04/11/2010
(181) 04/11/2020

(551) индивидуална

(450) 31/12/2011

(510, 511)
кл. 9 - заштитни шлемови за спортови, шлемови
за велосипедизам, шлемови за скејтинг (skating),
шлемови
за
сноубординг
(snowboarding),
шлемови за кајакарство, шлемови за качување
по карпи, шлемови за моторцикли, шлемови
за јавање коњи, заштитни шлемови од незгоди,
шлемови отпорни на куршуми, шлемови за
игри со топка, шлемови за пеинтбол (paintball),
шлемови за безбедност
(111) 18828

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1213

(220) 25/10/2010

(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(181) 25/10/2020
(450) 31/12/2011
(732) 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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, снус тутун;
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 лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари, цевчиња/чибуци
за цигари, кибрити

(540)

AURIS HSD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили и нивните структурни делови
(111) 18890

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1215

(220) 28/10/2010

(111) 18831

(151) 20/10/2011

(181) 28/10/2020

(210) TM  2010/1217

(220) 04/11/2010
(181) 04/11/2020

(450) 31/12/2011
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville,
IL 60048, 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)

(450) 31/12/2011
(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)

CAMBIE

MOTOROLA XOOM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - преносни компјутери и опрема за нив,
имено, основи, рамки, потпирачи, држачи,
штандови, торби за носење, корици, заштитни
или декоративни футроли, батерии, адаптери за
струја, поврзувачи за кабли, слушалки и звучници

18828

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци, вино, ракија

Trgovski marki
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(151) 25/10/2011
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(220) 04/11/2010
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(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи што се употребуваат
во индустрија, науката и фотографијата, како и
во земјоделието, хортикултурата и шумарството;
непреработени вештачки смоли, непреработени
пластични материи; ѓубрива; смеси за гаснење
оган; препарати за калење и заварување;
хемиски супстанции за чувување храна;
материи за штавење; лепливи супстанции што
се употребуваат во индустријата; кополимери
етилен-винил алкохол

(181) 04/11/2020
(450) 31/12/2011
(732) Сноуборд клуб ПОЛАР Скопје
ул. Руѓер Бошковиќ бб - Карпош,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што
не се вклучени во другите класи; лепила за
канцелариски или домашни употреби; пластични
материјали за завиткување и пакување, што не се
вклучени во другите класи
кл. 17 - гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и
производи направени од овие материјали што не
се вклучени во другите класи; полупреработени
пластични производи; материјали за подбивање
(подлоги), затнување и изолирање; свитливи
неметални цевки; полупреработена вештачка
смола и полупреработени пластични материи,
особено составени од кополимер етилен-винил
акохол

(591) бела, зелена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности,
вариети, клубови (услуги на клубови) /
забава или одгледување/, модни агенции
за уметници, музејски услуги /презентација,
изложби/, објавување текстови /текстови што
не се рекламни/, планирање приеми /забава/,
практично
обучување
/демонстрирање/,
приредби (одржување на приредби), разговори
(организирање и водење на разговори), разонода,
семинари (организирање и водење семинари),
симпозиуми (организирање и водење на
симпозиумите), разонода, разонода (упатство
за разонода), конференции (организирање и
водење конференции), забавни паркови, изложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, натпревари (организирање натпревари) /
обука или забава/, слободно време (услуги врзани
за исполнување на слободното време)
(111) 18903

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1220

(220) 05/11/2010

(111) 18841

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1222

(220) 08/11/2010
(181) 08/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
СИКС ПМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Булевар Јане Сандански бр. 82/лок.15,
Аеродром, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 05/11/2020

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи

(450) 31/12/2011

кл. 25 - облека, чевли и капи

(732) KURARAY CO., LTD
1621 Sakazu, Kurashiki City,
Okayama Prefecture, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со облека, чевли, капи, текстил и текстилни
производи
(111) 18829

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1223

(220) 08/11/2010
(181) 08/11/2020

(540)

(450) 31/12/2011

EVAL

(300) Z 200970749  12/06/2009  SI

(551) индивидуална

Trgovski marki

18829

138 Glasnik, 18/6, str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
СИКС ПМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Булевар Јане Сандански бр. 82/лок.15,
Аеродром, 1000 Скопје, MK

(591) бела, црна, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал што не се опфатени со другите класи, руди

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

(591) црвена, црна и бела

кл. 40 - обработка на материјали

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи

(111) 18827

(151) 20/10/2011

(210) TM  2010/1233

(220) 09/11/2010
(181) 09/11/2020

кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со облека, чевли, капи, текстил и текстилни
производи
(111) 18898

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1229

(220) 09/11/2010
(181) 09/11/2020

(450) 31/12/2011
(732) MERCK KGaA,
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CONCOR COR

(450) 31/12/2011
(732) Кнезовиќ Дејан
бул. Партизански Одреди бр. 59/3-4,
1000 Скопје, MK
(740) Кнезовиќ Дејан
Ул. Вељко Влаховиќ бр. 4/2-3 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за употреба во медицината;
диететски супстанции прилагодени за медицински
потреби

(540)

(111) 18826

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1238

(220) 10/11/2010
(181) 10/11/2020

(591) сива и виолетова

(450) 31/12/2011

(551) индивидуална

(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(111) 18899

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1230

(220) 09/11/2010
(181) 09/11/2020

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

COCA-COLA

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за шпедиција и шпедитерски услуги
МЕТАЛ ОИЛ ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Теодосиј Гологанов бр. 35/1-4, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

и

(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,
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материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

(111) 18952

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1242

(220) 11/11/2010

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
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. 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. 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

(510, 511)
кл. 43 - хотелски услуги

(181) 11/11/2020
(450) 31/12/2011
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) виолетова, бела, кафена, жолта, беж и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - какао, чоколадо, напивки од какао,
чоколадни напивки и препарати за таквите
напивки; чај; бисквити, пецива, слатки и слаткарски
производи, особено слатки од шеќер и чоколада,
производи од тесто, препарати направени од
жита, мраз за јадење, сладолед

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; слортски и културни активности
(111) 18953

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1241

(220) 11/11/2010
(181) 11/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Best Western International, Inc.
6201 North 24th Parkway Phoenix,
Arizona 85016, US

(111) 18750

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1244

(220) 12/11/2010
(181) 12/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство трговија и услуги
ЕЛИПСА ТЦС ДОО експорт-импорт Скопје
ул.Невена Георгиева Дуња бр.13/1-1 Скопје,
Кисела Вода, 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)
(591) светло сива, сина, темно сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, патни торби, актовки, ранци, торби за
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кампери, торби за алпинисти, торби за патување,
кожни ремени, торби за плажа, женски чанти,
портмонеа, ученички торби, спортски торби,
куфери

(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, патни торби, актовки, ранци, торби за
кампери, торби за алпинисти, торби за патување,
кожни ремени, торби за плажа, женски чанти,
портмонеа, ученички торби, спортски торби,
куфери

кл. 25 - облека, обувки, капи, бањарки, сандали
за капење, костуми за капење, облека за на
плажа, корсети, чизми, спортски обувки, скијачки
чизми, облека од имитација на кожа, облека
од кожа, палта, јаки, комбинезони, облека за
велосипедисти, пењоари, рибарски елеци,
копачки, фустани, крзно (облека), трикотажа,
долна облека, ракавици без прсти, вратоврски,
горна облека, конфекциска облека, шамии,
шалови, кошули, чевли, маици, здолништа,
спортски дресови, чорапи, џемпери, боди,
хулахопки, пантолони, елеци, водоотпорна
облека, дрвени чевли

кл. 25 - облека, обувки, капи, бањарки, сандали
за капење, костуми за капење, облека за на
плажа, корсети, чизми, спортски обувки, скијачки
чизми, облека од имитација на кожа, облека
од кожа, палта, јаки, комбинезони, облека за
велосипедисти, пењоари, рибарски елеци,
копачки, фустани, крзно (облека), трикотажа,
долна облека, ракавици без прсти, вратоврски,
горна облека, конфекциска облека, шамии,
шалови, кошули, чевли, маици, здолништа,
спортски дресови, чорапи, џемпери, боди,
хулахопки, пантолони, елеци, водоотпорна
облека, дрвени чевли

кл. 35 - управување со работата, канцелариски
работи, трговија на големо и мало со: кожа
и имитација на кожа и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, патни торби, актовки, ранци, торби за
кампери, торби за алпинисти, торби за патување,
кожни ремени, торби за плажа, женски чанти,
портмонеа, ученички торби, спортски торби,
куфери. трговија на големо и мало со: облека,
обувки, капи, бањарки, сандали за капење,
костуми за капење, облека за на плажа, корсети,
чизми, спортски обувки, скијачки чизми, облека од
имитација на кожа, облека од кожа, палта, јаки,
комбинезони, облека за велосипедисти, пењоари,
рибарски елеци, копачки, фустани, крзно
(облека), трикотажа, долна облека, ракавици без
прсти, вратоврски, горна облека, конфекциска
облека, марами, шалови, кошули, чевли, маици,
здолништа, спортски дресови, чорапи, џемпери,
боди, хулахопки, пантолони, елеци, водоотпорна
облека, дрвени чевли
(111) 18751

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1245

(220) 12/11/2010

кл. 35 - управување со работата, канцелариски
работи, трговија на големо и мало со: кожа
и имитација на кожа и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, патни торби, актовки, ранци, торби за
кампери, торби за алпинисти, торби за патување,
кожни ремени, торби за плажа, женски чанти,
портмонеа, ученички торби, спортски торби,
куфери. трговија на големо и мало со: облека,
обувки, капи, бањарки, сандали за капење,
костуми за капење, облека за на плажа, корсети,
чизми, спортски обувки, скијачки чизми, облека од
имитација на кожа, облека од кожа, палта, јаки,
комбинезони, облека за велосипедисти, пењоари,
рибарски елеци, копачки, фустани, крзно
(облека), трикотажа, долна облека, ракавици без
прсти, вратоврски, горна облека, конфекциска
облека, марами, шалови, кошули, чевли, маици,
здолништа, спортски дресови, чорапи, џемпери,
боди, хулахопки, пантолони, елеци, водоотпорна
облека, дрвени чевли

(181) 12/11/2020
(450) 31/12/2011
(732) Друштво за производство трговија и услуги
ЕЛИПСА ТЦС ДОО експорт-импорт Скопје
ул.Невена Георгиева Дуња бр.13/1-1 Скопје,
Кисела Вода, 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(111) 18951

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1246

(220) 12/11/2010
(181) 12/11/2020
(450) 31/12/2011

(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.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, сива, светло сива и портокалова
(551) индивидуална

18751

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки

Trgovski marki

Glasnik,

18/6,

(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
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услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги
на центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на web - страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web страници, web
- центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 18950

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1247

(220) 12/11/2010
(181) 12/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) MasterCard International Incorporated
(A Delaware corporation)
2000 Purchase Street, Purchase,
New York 10577-2405, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MASTERCARD MONEYSEND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - услуги за осигурување; финансиски
работи; монетарни работи; финансиски услуги;
банкарски и кредитни услуги; обезбедување
услуги за кредитни картички, дебитни картички,
трошковни картички и претходно платени картички
со наснимена вредност; услуги за банкарство,
плаќање, кредити, задолженија, трошоци, исплата
на готовина, пристап до влогови со наснимена
вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за
кредитни картички, дебитни картички, трошковни
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картички, претходно платени картички и картички
со наснимена вредност; услуги за верификација
на чекови и уновчување на чекови; услуги за
машини со автоматско одговарање; процесирање
финансиски трансакции како он-лајн преку
компјутерска датотека или преку телекомуникации
така и на самото место на продажба; услуги
за процесирање финансиски трансакции што
ги вршат носители на картички преку машини
за автоматско одговарање; обезбедување
податоци за салдо, влогови и повлекувања на
парични средства кон носителите на картичките
преку машини за автоматско одговарање;
услуги за срамнување и авторизација; услуги за
патничко осигурување; издавање и откупување
на патнички чекови и патнички ваучери; услуги
за автентикација на плаќачот; верификација
на финансиски информации; енкрипција и
декрипција
на
финансиски
информации;
одржување на финансиски досиеа; услуги за
електронски трансфер на средства и размена
на валути; распространување на финансиски
информации преку интернет и други компјутерски
мрежи; услуги за плаќање од оддалечено место;
услуги за електронски портмонеа со наснимена
вредност; услуги за обезбедување електронски
трансфер на средства и валути, услуги за
електронско плаќање, услуги за претходно
платени картички за телефонско јавување,
услуги за исплата на готовина, и услуги за
авторизација и сравнување на трансакциите;
услуги за обезбедување задолженија и кредити
со помош на радио фреквентни уреди за
идентификација
(транспондер);
услуги
за
обезбедување задолженија и кредити со помош
на комуникациски и телекомуникациски уреди;
услуги за верификација на чекови; услуги за
издавање и исплата на средства, при што сите се
однесуваат на патнички чекови и патнички ваучери;
обезбедување финансиски услуги за поддршка
на малопродажните услуги кои се обезбедуваат
преку средства за мобилни телекомуникации,
вклучително и услуги за плаќање преку
безжични уреди; обезбедување финансиски
услуги за поддршка на малопродажните услуги
кои се обезбедени он-лајн, преку мрежи или
други електронски средства со употреба на
електронски дигитализирани информации; услуги
за вредносна размена, имено, сигурна размена
на вредности, вклучително и електронска
готовина, преку компјутерски мрежи достапни
преку интелигентни картички; услуги за плаќање
сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; онлајн банкарство; финансиски услуги кои се
обезбедуваат преку телефон и со помош на
глобална компјутерска мрежа или интернет;
обезбедување финансиски услуги со помош
на глобална компјутерска мрежа или интернет;
услуги за недвижнини; услуги за недвижен
имот; услуги за осигурување на недвижен имот;
осигурување за сопственици на имот; услуги
за осигурување кои се однесуваат на имот;
финансирање за недвижен имот; посредување
за недвижен имот; проценување недвижен имот;
услуги на агенции за недвижен имот; вреднување
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недвижен имот; администрација со недвижен
имот; администрација со финансиски работи кои
се однесуваат на недвижен имот; обезбедување
заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои
се однесуваат на развој на недвижен имот; услуги
за финансиско посредување за недвижен имот;
финансиски услуги кои се однесуваат на недвижен
имот и згради; финансиски услуги за купување
недвижен имот; организирање договори за заеми
со гаранции за недвижен имот; организирање
заедничка сопственост врз недвижен имот;
организирање на обезбедување финансиски
средства за купување недвижен имот; помагање
во стекнување на и интереси врз недвижен имот;
капитални инвестиции во недвижен имот; услуги
за инвестиции во комерцијална сопственост;
финансиски услуги кои се однесуваат на
стекнување на имот; финансиски услуги кои се
однесуваат на продажба на имот; финансиско
вреднување на слободен имот; финансиско
вреднување на имот кој е под закуп; организирање
лизинг на недвижен имот; организирање закуп на
недвижен имот; лизинг на сопственост; лизинг на
недвижен имот; изнајмување на слободен имот;
услуги за раководење со имот кои се однесуваат
на трансакции со недвижен имот; вреднување
на имот; менаџмент со досиеја за сопствености;
менаџмент со сопствености; советодавни услуги
кои се однесуваат на сопственост врз недвижен
имот; советодавни услуги кои се однесуваат на
вреднување на недвижен имот; советодавни
услуги кои се однесуваат на корпоративен
недвижен имот; услуги за компјутеризирани
информации кои се однесуваат на недвижен
имот; консултативни услуги кои се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување информации кои
се однесуваат на недвижен имот; обезбедување
информации кои се однесуваат на пазар на
имоти; услуги за истражување кои се однесуваат
на стекнување недвижен имот; услуги за
истражување кои се однесуваат на лицитации на
недвижен имот
(111) 18752

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1252

(220) 16/11/2010
(181) 16/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕКОШАР ДОО експорт-импорт с.Порој, Тетово
ул.101 бр.А, с.Порој, 1200 Тетово , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, зелена и бела
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено или
варено овочје и зеленчук, желеа, цемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење,путер, крем-путер, млечни пијалаци во
кои преовладува млеко, сирење,павлака, шлаг
крем, маргарин, сириште, јогурт
кл. 30 - кафе, чај, какао, како, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, тестени производи и слатки, сладолед,
мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол,
сенф, оцет, сосови како мирудии, мраз
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со месо, риба, живина
и дивеч, месни преработки, конзервирано,
смрзнато, сушено или варено овочје и зеленчук,
желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење,путер, кремпутер, млечни пијалаци во кои преовладува
млеко, сирење, павлака, шлаг крем, маргарин,
сириште, јогурт, трговија на големо и мало со
кафе, чај, какао, како, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, тестени производи и слатки, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови како мирудии, мраз
(111) 18960

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1253

(220) 16/11/2010
(181) 16/11/2020
(450) 31/12/2011

(300) 85062347  14/06/2010  US
(732) Best Western International, Inc.
6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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(111) 18949

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1255

(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) E! Entertainment Television, Inc.
(a Delaware corporation)
5750 Wilshire Boulevard, Los Angeles,
California 90036, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации, имено услуги за
емитување телевизија, кабелска телевизија,
сателитска телевизија, мобилни медијии и
радио; емитување, трансмисија, и обезбедување
програма аудио и визуелна содржина, и забавна
медиска содржина преку телевизија, кабелска
телевизија, сателитска телевизија, видеона барање, дигитални медијии, интернет, и
бежични и мобилни мрежи; услуги за поткастинг
и вебкастинг; обезбедување он-лајн соби за
разговори и електронски огласни табли за
трансмисија на пораки помегу корисници
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности имено
услуги за телевизиски програми; забава од
типот на телевизиска програма програма за
кабелска телевизија, програма за сателитска
телевизија, интернет програма и програма преку
бежични и мобилни мрежи; видео програма преку
интернет и бежични и мобилни мрежи; програма
на телевизиско шоу; тековни телевизиски
програми; услуги за забава, имено, продукција
на телевизиски, кабелска, видео-на барање,
дигитални, сателитски бежични, мобилни, и
интернет програми и забавна медиска содржина;
продукција и програма на аудио и видео содржина;
обезбедување он-лајн списанија, имено, блогови
обезбедување   вести и информации преку
интернет и мобилни и бежични мрежи

кл. 43 - хотелски услуги

Trgovski marki
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(111) 18948

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1265

(220) 17/11/2010

ДВД и сите други видови носачи, производство и
аранжирање на радио и телевизиски програми;
информации во врска со забава или образование
обезбедени преку телевизија, широкопојасно,
бежично и он-лајн; обезбедување на телевизиски,
широкопојасни, бежични и он-лајн електронски
публикации (не може да се преземат);
обезбедувањето он-лајн веб-страници на забавни
вести и информации, производи, мултимедијални
програми и референтни материјали

(181) 17/11/2020
(450) 31/12/2011
(732) The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW, Atlanta,
Georgia 30318, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

кл. 42 - компјутерски услуги, имено, хостирање
он-лајн веб објекти за други, за организирање и
спроведување на он-лајн состаноци, собири, и
интерактивни дискусии; и компјутерски услуги
во суштина прилагодени веб-страници со
информации кои се дефинирани од корисникот,
лични профили и информации; интернет базирано
воведување и услуги за социјално вмрежување

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

(111) 18947

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1274

(220) 18/11/2010
(181) 18/11/2020

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги во продавница на мало, нудење
производи за продажба по каталог, и на глобална
компјутерска мрежа; услуги за он-лајн купување;
услуги за купување од дома
кл. 38 - обезбедување телекомуникациски
пристап до интегрирана дигитална платформа во
суштина безбедена широкопојасна компјутерска
мрежа за производство, дистрибуција, пренос,
и манипулација на филмови, телевизија и друга
содржина на медиумите; комуникациски услуги
во живо; он-лајн услуги; телекомуникациски
услуги, особено емитување и пренос на радио
и телевизиски програми, на звук и слики и
информации, исто така преку жица, кабловска,
сателитска,
радио,
глобална
или
друга
компјутерска мрежа и слична техничка опрема;
телекомуникации на информациите (вклучително
и веб-страници), компјутерски програми и
други податоци; услуги на електронска пошта,
обезбедување на пристап до интернет за
корисникот (даватели на услуги); обезбедување
телекомуникациски врски кон интернет или базите
на податоци; телекомуникациски портал услуги;
онлајн услуги на мало (електронска трговија);
собирање и снабдување со вести, пораки и
информации, агенција за печат и некомерцијални
информации
кл. 41 - образование; забава; спортски и
културни активности; услуги за обезбедување
на телевизиски, широкопојасни, бежични и онлајн забавни информации; обезбедување на
телевизиски, широкопојасни, бежични и онлајн
компјутерски игри; обезбедување на телевизиски,
широкопојасни, бежични и он-лајн забавни
мултимедијални
програми;
производство,
дистрибуција, проектирање и изнајмување на
телевизиски програми, видеа, долгометражни
филмови, претходно снимени аудио и видео
касети, касети, дискови, плочи, компакт дискови,

18948

(450) 31/12/2011
(732) BERLIN-CHEMIE AG,
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

KALISTRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи за лекување
есенцијален покачен крвен притисок
(111) 18946

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1275

(220) 18/11/2010
(181) 18/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18839

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1281

(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО
ул. Никола Карев бр. 6, 2460 Валандово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(591) жолта, црна, бела и златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(111) 18832

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1283

(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020

(540)

(450) 31/12/2011
(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО
ул. Никола Карев 6, 2460 Валандово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела и златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(111) 18840

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1282

(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО
ул. Никола Карев бр. 6, 2460 Валандово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) бела и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(111) 18892

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1284

(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020

(540)

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или

Trgovski marki

18892
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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
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
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на центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на web-страници,
услуги
на
дизајнирање
на
web-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-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
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 18902

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1285

(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) The Coca-Cola Company,
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BURN
(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

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

18/6,

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. 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
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 41 - образовни услуги;  подготвување  настава;  
забава;  спортски  и  културни активности
(111) 18974

(151) 15/11/2011

(210) TM  2010/1290

(220) 23/11/2010
(181) 23/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица
ул. Населено место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, MK
(740) Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

MAMA’S
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзсрвирано, смрзнато, сушено
и варено овојшје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
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

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

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 слад
(111) 18894

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1291

(220) 23/11/2010
(181) 23/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Скопски Саем ДОО Скопје
ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

АУТОЕКСПО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација (уредување на рекламната
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи),
водење
комерцијални
работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава спортски и културни акгивности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели клубови (услуги на
клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси) модни агенции за уметници,
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музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување
текстови
/не
се
рекламни/,
планирање приеми /забава/ пракгично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби

клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси) модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување
текстови
/не
се
рекламни/,
планирање приеми /забава/ пракгично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги)
кафеани, кафетерии, изнајмување простори
за состаноци, изнајмување на привремени
сместувања (резервирање на привремено
сместување, ресторани, ресторани за брзо и
постојано послужување (шанк-барови), ресторани
за самопослужување
(111) 18895

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1292

(220) 23/11/2010
(181) 23/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Скопски Саем ДОО Скопје
ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

АЛТРА ВИТА

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги)
кафеани, кафетерии, изнајмување простори
за состаноци, изнајмување на привремени
сместувања (резервирање на привремено
сместување, ресторани, ресторани за брзо и
постојано послужување (шанк-барови), ресторани
за самопослужување
(111) 18893

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1294

(220) 27/12/2010
(181) 27/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Приватна здраствена установа
Аптека ’’Велнес Аптека’’
ул. Братство Единствено бр. 16 Струмица, MK
(740) Тренчовска Павлинка
ул. Братство Единство 41/2/5 Струмица
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација (уредување на рекламната
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи),
водење
комерцијални
работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава спортски и културни акгивности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели клубови (услуги на

18895

(591) бела, светло зелена и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински-фармацевтски услуги
(111) 18904

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1299

(220) 24/11/2010
(181) 24/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство на систем софтвер,
сервисирање и промет ТИМЕС 1 Костадин
ДООЕЛ експорт-импорт
бул. Октомвриска револуција бр. 8 локал 2
Карпош, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба
на медицински, хируршки и забарски апарати,
инструменти и материјали
кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(111) 18936
(210) TM  2010/1300

(151)
(220)
(181)
(450)

15/11/2011
24/11/2010
24/11/2020
31/12/2011

(732) VENUS PHARMA GmbH
Am Bahnhof 1-3 59368 Werne, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

18/6,

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

149

(111) 18816

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1303

(220) 24/11/2010
(181) 24/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

(540)

VENUS
(551) индивидуална

(111) 18812

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1304

(220) 24/11/2010
(181) 24/11/2020

(510, 511)

(450) 31/12/2011

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18818
(210) TM  2010/1301

(151)
(220)
(181)
(450)

01/11/2011
24/11/2010
24/11/2020
31/12/2011

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

UNISEF
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 18811

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1305

(220) 24/11/2010
(181) 24/11/2020

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18814
(210) TM  2010/1302

(450) 31/12/2011
(151)
(220)
(181)
(450)

01/11/2011
24/11/2010
24/11/2020
31/12/2011

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NEVAKSON
(551) индивидуална

(540)

UNIKLAR

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

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

Trgovski marki

18811

150 Glasnik, 18/6, str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

(111) 18815

(151) 01/11/2011

(111) 18810

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1306

(220) 24/11/2010

(210) TM  2010/1309

(220) 24/11/2010

(181) 24/11/2020

(181) 24/11/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

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

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

(540)

(540)

LUMEN

AMPISID

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) 18817

(151) 01/11/2011

(111) 18834

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1307

(220) 24/11/2010

(210) TM  2010/1311

(220) 24/11/2010

(181) 24/11/2020

(181) 24/11/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
АГРО-ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ Велес
ул. Маршал Тито бр. 22, Велес, MK

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(540)

KLOVIREKS
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18809

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1308

(220) 24/11/2010
(181) 24/11/2020
(450) 31/12/2011

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

18815

(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, суво
грозје, ореви, палмино масло, пченка (пченкарно
масло), масло од сусам, тофу
кл. 30 - брашно и производи од жито, производи
од тесто и слатки, квасец, прашок за печење, сол,
интегрално брашно, макробиотски производи,
бисквити, крекери, соленки, переци, грицки, снек
(snack) храна, фино ситно печиво, ароматични
препарати за употреба во исхраната, жита
(приправки од жита), жита (снегулки од сушени
жита), зоб (продукти врз база на зоб), зобени
снегулки, зобено брашно, јачмено брашно,
малтоза, меласа, мелена пченка, мирудии,
интегрален ориз, прехранбено брашно, пченкарни
снегулки, пченкарно брашно, интегрално ’ржано
брашно, овошни слатки, саго, ситни јуфки, скробни
производи за употреба во исхраната, слаткарски
производи, слатки од интегрално брашно, слатки
врз база на бадеми, соја (брашно од соја),
стапчиња - слатки, тапиока, тестенини, тестенини
од интегрално брашно за исхрана, тарана, фино
ситно печиво, цимет, црн шеќер, чајни колачиња

Trgovski marki

Glasnik,

18/6,

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
трговски дејности, увоз-извоз, демонстрација
на производи, пазар (побарувачка на пазарот),
проучување на пазарот, промоција, производни
цени
(111) 18704

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1334

(220) 25/11/2010

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. 23 - предено и конец за текстил

(450) 31/12/2011

кл. 28 - игри и играчки; производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи;
украси за елка

(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 33 - алкохолни пијалаци /освен пиво/
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(540)

КОЈ ЗНАЕ И ИМА ПОДАРОЦИ ЌЕ ПРИМА

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

(551) индивидуална

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите:
услуги за индустрискаи анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарски услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделието,
градинарство и шумарство

(111) 18694
(210) TM  2010/1344

ASTIBO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање   и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
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

поправки;

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, демонстрација на
производи,
изнајмувањерекламен
простор,
објавување рекламни текстови, организирање
дејности, промоција, пропагандни дејности,
проучување на пазарот, рекламирање по пат на
радио и телевизија, рекламни огласи, трговски
дејности, ширење рекламен материјал

(540)

конструкции;

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање на патувања

кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(151) 26/10/2011
(220) 29/11/2010
(181) 29/11/2020
(450) 31/12/2011
(732) Трговско Друштво за вработување на
инвалидни лица, производство трговија и
услуги АСТИБО БЕАС ДООЕЛ Штип
ул.Гоце Делчев бр.42, Штип, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

151

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа
од животни; куфери и патни торби; чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и
сарачки производи

(181) 25/11/2020

Trgovski marki

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците; безбедносни услови за заштита на
имот и лица правни услуги
(111) 18705
(210) TM  2010/1347

(151)
(220)
(181)
(450)

26/10/2011
30/11/2010
30/11/2020
31/12/2011

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

DISCOVERY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила за копно и делови и
опрема за истите

18705

152 Glasnik, 18/6, str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

(111) 18701
(210) TM  2010/1350

(151)
(220)
(181)
(450)

26/10/2011
30/11/2010
30/11/2020
31/12/2011

(591) црна, црвена, златна и сребрена
(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 одвоено од тутун а што 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 крибрити

(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)

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водењ на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(111) 18699

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1352

(220) 30/11/2010
(181) 30/11/2020
(450) 31/12/2011

(591) бела, црвена, златна и сребрена

(732) TDR d.o.o.

(551) индивидуална

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(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 одвоено од тутун а што
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 крибрити;

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(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
(111) 18698
(210) TM  2010/1351

(151)
(220)
(181)
(450)

26/10/2011
30/11/2010
30/11/2020
31/12/2011

(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 виолетова, светло виолетова, 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 одвоено од тутун а што
не се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и цибуци
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

18701

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18700

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1353

(220) 30/11/2010

18/6,

153

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
облека, обувки и капи

(181) 30/11/2020
(450) 31/12/2011
(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)

(111) 18706

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1358

(220) 01/12/2010
(181) 01/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) ХИСАР ТУРИЗАМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Качанички пат бб Инд. зона Визбегово,
1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(591) темно плава, светло плава, сребрена и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода

(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 одвоено од тутун а што
не се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и цибуци
за цигари и крибрити

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; работи
поврзани за недвижен имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1357

(220) 01/12/2010
(181) 01/12/2020

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, сива и црвена
(551) индивидуална

Trgovski marki

и

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. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 18703

(151) 26/10/2011

(210) TM  2010/1360

(220) 01/12/2010
(181) 01/12/2020

(450) 31/12/2011
(732) ТП Бутик Тивес Мода Весевска Стојан Јасмина
ТП Скопје
ул.Никола русински 3 б, лок. 15,
1000 Скопје, MK

поправки;

кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација; комерцијални работи; уредувачка
дејност; канцелариски работи
(111) 18702

конструкции;

(450) 31/12/2011
(732) Друштво за производство и трговија со
електрична и топлинска енергија
ЕКО-ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје
ул.„Беласица” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сина и сива
(551) индивидуална

18703
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(510, 511)

(540)

кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење на одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација на
производи, изложби (организирање на изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекпамни текстови, обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /тракгати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простори
за состаноци, изнајмување на привремени
сместувања (резервирање на привремено
сместување), ресторани, ресторани за брзо и
постојано послужување (шанк-барови), ресторани
за самопослужување
(111) 18804

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1361

(220) 01/12/2010
(181) 01/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Фондација
за
едукација
и
ХУМАНОПОЛИС Скопје
ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK

развој

(591) бела, сина, зелена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација (уредување на рекламната
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи),
водење
комерцијални
работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава спортски и културни акгивности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели клубови (услуги на
клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси) модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување
текстови
/не
се
рекламни/,
планирање приеми /забава/ пракгично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простори
за состаноци, изнајмување на привремени
сместувања (резервирање на привремено
сместување), ресторани, ресторани за брзо и
постојано послужување (шанк-барови), ресторани
за самопослужување

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

18804

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18803

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1362

(220) 01/12/2010

18/6,

(450) 31/12/2011

(111) 18802

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1370

(220) 03/12/2010
(181) 03/12/2020

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

155

за состаноци, изнајмување на привремени
сместувања (резервирање на привремено
сместување), ресторани, ресторани за брзо и
постојано послужување (шанк-барови), ресторани
за самопослужување

(181) 01/12/2020
(732) Друштво за управување со недвижности и
деловини услуги ЕРА СИТИ ДООЕЛ - Скопје
ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

(450) 31/12/2011
(732) Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited
liability company
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(591) бела, сина и портокалова

(540)

(551) индивидуална

UPSARIN

(510, 511)
кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување
рекламни
текстови
обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламната
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи),
водење
комерцијални
работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава спортски и културни акгивности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели клубови (услуги на
клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси) модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /не се рекламни/, планирање
приеми
/забава/
пракгично
обучување
/
демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простори

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба на
луѓето
(111) 18801
(210) TM  2010/1371

(151)
(220)
(181)
(450)

01/11/2011
03/12/2010
03/12/2020
31/12/2011

(732) Gambro Lundia AB
P.O. Box 10101, 22 010 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)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и хигиенски препарати
за медицински цели; терапевтски производи;
диететски супстанции прилагодени за медицинска
употреба; потрошни производи за употреба во
медицината, особено за дијализа и афереза, на
пример фластер, завој, средства за дезинфекција,
особено концентрати во тврда и течна состојба
за изготвување течност за дијализа и други
течности наменети за медоцински третмани,
на пример дијализа течност за хемодијализа,
заменувачки флуид за хемофилтрирање или
хемодијафилтрација, раствори за користење
во технологијата на крвни компоненти, крвни

18801
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компоненти, на пример еритроцити, леукоцити,
тромбоцити, основни клетки, плазма; раствори за
третман и складирање антикоагуланти и клетки

кл. 41   едукативни услуги, на пример држење
на часови и индивидуална настава по предмет
дијализа или технологија на крвни компоненти
и клиника на дијализа и управување со
центар за крв, особено користење медицински
производи, медицински апарати, фармацевтски
и терапевтски производи, монитори за дијализа,
инструменти за дијализа, производи за дијализа
за една употреба, раствори за дијализа, софтвер
за работење со дијализа, и слични производи
и компоненти на делови, помошни елементи и
приклучоци за истите; употреба на медицински
апарати за вонтелесно одржување на крвта
поврзани со обработка на коскена срж, обработка
на клетки, афереза, одвојување и филтрирање на
крвта, терапевтски третмани на крвта и артикли
за една употреба на истото

кл. 9 - опрема за обработка на податоци и
компјутери за медицински цели, на пример
за користење кај медицински апарати што се
управуваат преку компјутер, за користење во
раководењето со медицинска база на податоци,
за мониторинг и контролирање на еден или
повеќе монитори за дијализа, опрема за
пречистување на водата како РО машини, машини
за централно подготвување раствори, или за
управување на системите за собирање крвни
компоненти, особено за користење во мерењето
на резултатот од   дијализа на мониторите
за дијализа, за продуцирање на капацитети
за дијализа, за мерење и предвидување за
приносот на продуктот на крвните компоненти, за
продуцирање извештаи за донаторите на крвните
компоненти, за управување со капацитетите за
собирање крвни компоненти и банки на крв; и за
управување со дијализа
кл. 10 - медицински апарати и инструменти;
особено апарати и инструменти за собирање
крвни компоненти и за обработка на крвта, цевки
за крв, пумпи за крв, канели, катетри, антикоагулантни пумпи, комплет цевчиња за прво
полнење, собирни комори, експанзиони комори,  
потисни сензори, мерачи на проток, мерачи
на температура, мерачи на проодност, мерачи
на јачината на јони, разменувачи на топлина,
апарати за греење и ладење, конектори, апарати
за мерење уреа и други суптстанции во крвта,
апарати и средтства за подготвување на течноста
за дијализа и други медицински течности, на
пример заменувачки течности, раствори за
дезинфекција, раствори за прочистување,
раствори за декалцифицирање, опрема за
прочистување на водата наменета за медицинска
употреба на пример РО машини, апарати за
вонтелесно одржување на крвта поврзано со
обработка на коскена срж, обработка на клетки,
афереза, одвојување и филтрирање на крвта,
терапевтски третмани на крвта, и артикли за
употреба за истото; кеси и кертриџи за концентрати
во тврда или течна состојба, кеси и кертриџи за
раствори наменети за медицинска употреба,
на пример течности за перитонеална дијализа;
мембрани наменети за медицинска употреба,
вклучително и мембрани за филтри за дијализа,
хемофилтрирање и хемодијафилтрирање
кл. 16 - печатени работи, на пример брошури,
списанија; наставни и воспитни материјали
кл. 37 - поправка и одржување на медицински
апарати и инструменти; особено апарати и
инструменти за собирање крвни компоненти и
за преработка на крв, на пример монитори за
дијализа, апарати за вонтелесно одржување на
крвта кои се поврзани со обработка на коскена
срж, обработка на клетки, афереза, одвојување
на крвта и филтрирање, опрема за пречистување
на водата наменета за медицинска употреба, РО
машини, машини за централно приготвување
раствори

18833

кл. 42 - медицински услуги, на пример нега
на пациенти со акутни и хронични бубрежни
заболувања во болници, во сателитски (истурени)
капацитети и домашна нега, и услуги поврзани
со истото, особено медицински постапки, услуги
за управување со нега на пациенти во крајната
фаза на бубрежното заболување; управување
на болеста; клинички медицински лабораториски
услуги; собирање крвни компоненти
(111) 18833

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1372

(220) 03/12/2010
(181) 03/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Wakefield House Pipers Way
Swindon Wiltshire SN3 1RE, GB
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

MAGNATEC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти, подмачкувачи
(лубриканти), масла и масти за подмачкување,
горива,
нехемиски
адитиви
за
горива,
подмачкувачи и масти, масло за менувач, масло
за трансмисија
(111) 18800

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1375

(220) 03/12/2010
(181) 03/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

18/6,

(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
рекламните огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/

Trgovski marki
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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)

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

str. 76-191, dekemvri 2011 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-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
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 18799

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1376

(220) 06/12/2010
(181) 06/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku,
Tokyo 103-8426, JP
(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 препарати и супстанции

18799
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(111) 18798

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1378

(220) 06/12/2010

топчиња за голф; топчиња за голф; подлошка
на која се става топчето за голф; нараквици за
голф; заштитни корици за стапови за голф; торби
за прибор за голф; стегачки ленти за стапови за
голф; простирки за вежбање (алатка за голф)

(181) 06/12/2020
(450) 31/12/2011
(732) YAMAHA CORPORATION
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi,
Shizuoka, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(111) 18808

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1380

(220) 07/12/2010
(181) 07/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола
ул. Паца Мирчева бр. 27, Битола, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 15 - музички инструменти; електронски
музички инструменти: електронски музички
клавијатури, електронски пијана, електронски
органи, електронски музички синтисајзери,
електронски барабани, електронски удирачки
инструменти, електронски жичани инструменти,
електрични музички инструменти, електрични
гитари, електрични пијана, дувачки музички  
инструменти, обои, кларинети,   фаготи,   флејти,
пикола, труби, тромбони, рогови, туби, саксофони,
хармоники; уреди   за    наснимување; окарини;
удирачки музички инструменти, барабани, тапани,
цимбали, триаголници, ѕвона од челични палки;
вибрафони; ксилофони, маримба (муз. инстр.
направен од низа дрвени цевки, заб. на прев.),
кастанети, ѕвона, ѕвоно (камбана); жичани музички
инструменти, гитари, мандолини, виолини, виоли,
чела, контрабаси, харфи, музички клавијатури,
пијана, пијана со автоматско свирење, органи,
целести (муз. инстр. направен од степенести
метални плочи, заб. на прев.), рачни хармоники,
музички клавијатури кои функционираат на
дување, преносливи хармоники со клавијатури;
музички држачи за ноти; стапчиња за диригент;
акустични вилушки; пригушувачи за музички
инструменти; делови од музички инструменти
кои се ставаат во контакт со устата; јазичиња  за  
музички   инструменти; удиралки за   барабани;
мембрани за барабани; подножје за барабани;
лесни чекани; прстени за удирање во жици;
гудало за музички   инструменти; жици за музички
инструменти; футроли за музички инструменти;
подлоги (подбрадници) за виолини; педали за
музички инструменти: ножни педали за барабани;
клучеви за затегнување жици на музички
инструменти; делови од клавијатура за пијано;
стапови за гудала (за музички инструменти);
вентили за музички инструменти; прибор за
носење музички инструменти
кл. 28 - игри и играчки; опрема за гимнастика и
спортување која не спаѓа во другите класи; украси
за новогодишна елка; опрема за голф; стапови за
голф; оски за стапови за голф; држачи (стегачи) за
стапови за голф; врвови за стапови за голф; торби
за голф; покривки за торби за голф; маркери за

18798

(591) сина, бела, црвена, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - производство на метални блокови за
вентилација
кл. 11 - производство на VRV блокови за
вентилација
кл. 40 - ковање, пренесување, сечење и валање
на метали
(111) 18797

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1381

(220) 07/12/2010
(181) 07/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) ПУБЛИЦИС ДОО СКОПЈЕ
ул. 11-ти Октомври бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

СТРАСТ ЗА ЖИВОТОТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 18940

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1382

(220) 07/12/2010
(181) 07/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Темов Пане
ул. Славејко Арсов бр. 2/4, 1000 Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

18/6,

(540)
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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

БАСКЕРФЕСТ
(551) индивидуална

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

(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. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби што не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

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. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби што не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи
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. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 18939

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1383

(220) 07/12/2010
(181) 07/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Темов Пане
ул. Славејко Арсов бр. 2/4, 1000 Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

ВИНО-СКОП
(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
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кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 18941

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1384

(220) 07/12/2010
(181) 07/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Темов Пане
ул. Славејко Арсов бр. 2/4, 1000 Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

VINO-SKOP
(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. 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. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби кои не
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се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи

(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
парички, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

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. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 18836

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1386

(220) 07/12/2010

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 кои не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња

(181) 07/12/2020
(450) 31/12/2011
(732) Трговско радиодифузно друштво
МНЦ ТВ ДООЕЛ
ул. Караџица 8, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

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) 18945

(151) 31/10/2011

(210) TM  2010/1390

(220) 09/12/2010
(181) 09/12/2020

(591) црвена, бела, сина и сива

(450) 31/12/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - изнајмување рекламен простор,
огласување (рекламирање), рекламирање по пат
на телевизија
кл. 38 - емитување телевизиски програми,
кабелска телевизија, сателитска телевизија,
новински агенции, телевизиски емисии
(111) 18807

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1387

(220) 09/12/2010

(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(181) 09/12/2020
(450) 31/12/2011
(732) Друштво за трговија и услуги ЕУРО ОФИС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Керамидница б.б., реон 80, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина, сива и црна
(551) индивидуална
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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
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 18943

(151) 31/10/2011

(210) TM  2010/1391

(220) 09/12/2010
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(111) 18938

(151) 31/10/2011

(210) TM  2010/1392

(220) 09/12/2010
(181) 09/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(181) 09/12/2020
(450) 31/12/2011
(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, светло зелена, бела, кафена, светло
кафена, жолта, сива, црвена и портокалова
(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

(591) зелена, светло зелена, бела, кафена, светло
кафена, жолта, светло жолта, сива и црвена
(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. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
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кл. 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) 18944

(151) 31/10/2011

(210) TM  2010/1393

(220) 09/12/2010
(181) 09/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
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(540)

влечки, ракавици, палта, облека за нозете (и
проѕирна и секојдневна), боксерски ракавици,
панталони, шалови, кошули, здолништа, шамии,
пиџами, чорапи, облека за капење и елечиња
кл. 35 - услуги на малопродажба на накит, очила,
рачни торби, облека и обувки
(111) 18963

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1396

(220) 10/12/2010
(181) 10/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Jones Investment Co. Inc.
(Delaware corporation)
1007 Orange Street, Suite 225 Wilmington,

(591) зелена, светло зелена, бела, кафена, жолта,
светло жолта, светло жолта, сива и црвена

Delaware 19801, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(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. 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) 18937

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1394

(220) 10/12/2010

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали што не се
опфатени со другите класи; кожа од животни,
третирана кожа; куфери и патни торби; чадори
за дожд, чадори за сонце и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи; имено рачни
торби и мали кожни производи

(181) 10/12/2020

кл. 25 - облека; обувки; капи; имено колани, блузи,
поткошули, капути, чевли, чизми, сандали, влечки,
ракавици, палта, облека за нозете (и проѕирна и
секојдневна), боксерски ракавици, панталони,
шалови, кошули, здолништа, шамии, пиџами,
чорапи, облека за капење и елечиња

(450) 31/12/2011
(732) Jones Investment Co. Inc.
(Delaware corporation)
1007 Orange Street, Suite 225 Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

кл. 35 -  услуги на малопродажба на накит, очила,
рачни торби, облека и обувки

(540)

ANNE KLEIN

(111) 18806

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1397

(220) 10/12/2010
(181) 10/12/2020

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали што не се
опфатени со другите класи; кожа од животни,
третирана кожа; куфери и патни торби; чадори
за дожд, чадори за сонце и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи; имено рачни
торби и мали кожни производи

(450) 31/12/2011
(732) Мегамобил дооел Скопје
ул. Владимир Комаров бр. 36-2/5,
1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 25 - облека; обувки; капи; имено колани,
блузи, поткошули, капути, чевли, чизми, сандали,

18937

Trgovski marki

Glasnik,

18/6,

(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
парички, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; забарство, здравствени служби,
клиники, совети од областа на здравјето, здравиот
животен стил и негата, консултации во врска со
фармација, фармацевтски услуги за издавање
рецепти; услуги на психолози, убавина (салони за
убавина), хирургија (естетска хирургија), банки на
крв (услуги на банките на крв), болнички услуги,
закрепнување (установи за закрепнување),
козметологија (истражување во козметологијата),
масажа, негуватели на болни лица (услуги на
негувателите на болни лица), породување (помош
при породување), физиотерапија, хемиски
анализи, хемиски истражувања

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
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 работи;
големопродажба и малопродажба на: компјутерски
конфигурации, лаптопи, компјутерска опрема,
галантерија за компјутери, галантерија за
телефони, мобилни телефони, футроли, батерии
и полначи, уреди за видео надзор и алармни
системи, опрема за осветлување и автокозметика
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

(111) 18835

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1399

(220) 10/12/2010
(181) 10/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за инженеринг и промет
ЛИТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Бул. Кочо Рацин 8, 1000 Скопје, MK
(540)

LITING

поправки;

(111) 18805

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1398

(220) 10/12/2010
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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

(591) црвена, бела и модра

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

str. 76-191, dekemvri 2011 Skopje

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - продажба на големо со поликарбонатни
плочи; акрилни плочи; звучни и сигурносни
бариери

(181) 10/12/2020
(450) 31/12/2011

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(732) Наталија Јорданова
ул. „Никола Карев” бр. 6, Оризари, Кочани, MK

конструкции;

поправки;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(111) 18795

(151) 01/11/2011

(540)

(210) TM  2010/1401

(220) 13/12/2010
(181) 13/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) бела, сива, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите

Trgovski marki
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(591) темно црвена, црна, црвена, бела и сина

(540)

(551) индивидуална

LEKADOL

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35 - услуги при продажба на алкохолни
пијалаци (вино) на мало и големо
(111) 18783

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1403

(220) 13/12/2010
(181) 13/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18789

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1414

(220) 14/12/2010
(181) 14/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за градежништво, инженеринг и
трговија АКТИВА ДОО ШТИП
ул. Гоце Делчев бб, 2000 Штип, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

BISERKA
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, газирани пијалаци,
енергетски пијалаци
(111) 18970

(151) 14/11/2011

(210) TM  2010/1405

(220) 13/12/2010
(181) 13/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ЧАРДАК CHARDAK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(111) 18784

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1413

(220) 07/12/2010
(181) 07/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

18783

AKTIVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, жици и кабли од
обичен матал кои не се електрични, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал кои не се
опфатени со другите класи, столбови од метал
за рекламирање, потпирачи од метал за градби,
градби (конструкции од метал за градби), огради
(заштитни огради) од метал за патишта, градби
(зајакнувачки материјали од метал за градби),
градба (арматура за градба), градби од метал,
градби, преносни, од метал, инсталации за
централно греење, каси за врати од метал,
контејнери од метал за течно гориво, контејнери
од метал за чување киселини, контејнери од
метал [складирање превоз], конструкции од
метал за градби, решетки од метал, решеткаста
конструкција од метал, олуци од метал, бандери
од метал, за електрични водови, стреи од метал
[градба], столбови од метал, скелиња од метал,
скалила [скали] од метал, ламперија од метал
кл. 9 - апарати и инструменти, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот, антени,
бележници (елекгронски бележници), амперметри,
разделни кутии [електрицитет], уреди против
интерференција
[електрицитет],
собирачи,
електрични, преклопување (електрични апарати
за преклопување), спроводници (громобрани),
електрични конектори, автоматски преклопник,
затворачи на струјни кола, електрични спојки,
контролни пултови [електрична енергија], апарати
со броила (механизми за апарати со броила),

Trgovski marki

Glasnik,

18/6,

Trgovski marki
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кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, монтирање и поправање
клима уреди, монтирање и поправање на апарати
за мрзнење, ѕидање, надзор на градежни работи,
изолирање градежни работи, монтирање и
поправање на апарати за мрзнење, монтирање и
поправање на апарати за греење, информирање
(информирање за градби), монтирање врати
и прозорци, изолирање (изолирање градежни
работи), монтирање и поправање на алармни
уреди, столарија [поправање], монтирање,
одржување и поправка на машини, ѕидарски
услуги, изградба, опрема за градење (изнајмување
опрема за градење), хидроизолирање [градби],
врати и прозорци (монтирање врати и прозорци),
молерисување, внатрешност и надворешност,
лепење
тапети,
изградба
и
одржување
цевководи, монтирање и поправање лифтови,
малтерисување,
поставување
водоводни
инсталации, градење фабрики, изнајмување
опрема за градење, градење и поправање
складишта, прозорци (монтирање врати и
прозорци, калаисување, занитнување, ставање
покриви на објекти, антикорозивно заштитување,
поставување скелиња, изолирање (изолирање
градби), надзор (надзор на градежни работи),
тапацирање, лакирање

исправувачи на електрична струја, електрични
инсталации за делечинско управување во
индустрија, индикатори за загубена електрична
енергија, распределителни табли [електрицитет],
распределителни
кутии
[електрицитет],
распределителни
конзоли
[електрицитет],
разводни кутии [електрицитетј, интегрирани кола,
громобрани [шипки], разводни табли, кутии со
електрични прекинувачи [електрична енергија]
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи рекламирање, ширење на рекламен материјал
(трактати, проспекти печатени материјали,
примероци), организирање дејности и советување
за организирање дејности, размножување на
документи, компјутеризирана работа со датотеки,
организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели, on-line рекламирање по пат
на компјутерска мрежа, објавување рекламни
текстови; односи со јавност; информациони
агенции;
маректиншки
истражувања,
маркетиншки студии, објавување на текстови,
услуги при продажба со метални градежни
материјали, метални преносни конструкции, жици
и кабли од обичен матал кои не се електрични,
браварски производи, мали метални производи,
метални цевки, каси, производи од метал, кои
не се опфатени со другите класи, столбови од
метал за рекламирање, потпирачи од метал за
градби, градби (конструкции од метал за градби),
огради (заштитни огради) од метал за патишта,
градби (зајакнувачки материјали од метал за
градби), градба (арматура за градба), градби од
метал, градби, преносни од метал, инсталации
за централно греење, каси за врати од метал,
контејнери од метал за течно гориво, контејнери
од метал за чување киселини, контејнери од
метал [складирање превоз], конструкции од
метал за градби, решетки од метал, решеткаста
конструкција од метал, олуци од метал, бандери
од метал, за електрични водови, стреи од метал
[градба], столбови од метал, скелиња од метал,
скалила [скали] од метал, ламперија од метал,
апарати и инструменти, апарати и инструменти
за спроведување, вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на
електрицитетот,
антени,
бележници
(електронски
бележници),
амперметри,
разделни кутии [електрицитет], уреди против
интерференција
[електрицитет],
собирачи,
електрични, преклопување (електрични апарати
за преклопување), спроводници (громобрани),
електрични конектори, автоматски преклопник,
затворачи на струјни кола, електрични спојки,
контролни пултови [електрична енергија], апарати
со броила (механизми за апарати со броила),
исправувачи на електрична струја, електрични
инсталации за делечинско управување во
индустрија, индикатори за загубена електрична
енергија, распределителни табли [електрицитет],
распределителни
кутии
[електрицитет],
распределителни
конзоли
[електрицитет],
разводни кутии [електрицитет], интегрирани кола,
громобрани [шипки], разводни табли, кутии со
електрични прекинувачи [електрична енергија]
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кл. 40 - обработка на материјали, ковачки работи,
полирање со стружење, брусење, ламинирање,
обложување со метал, обработка на метали,
обложување со лим, боење на прозорци со
обработка на површината
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, градежно советување, архитектура,
индустриски дизајн, инсталирање компјутерски
програми, истражување во машинството, проекти
(технички проекти), планирање за градби,
советување за заштеда на енергија, истражување
и развој за други, внатрешно уредување,
инженерство, истражувања во техниката, проекги
(технички проекти), дизајнирање [индустриски
дизајн]
(111) 18788

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1415

(220) 14/12/2010
(181) 14/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за инвалидизирани лица ЦЕНТАР
ДИЗАЈН ДООЕЛ
ул. Нобелова бр. 16, 2000 Штип, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

HAMACHI
18788
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода; воздушни перници [безбедносни
направи за автомобили]; пневматски пумпи
[помошни средства за возила], каросерии за
возила, браници за автомобили, електрични
возила, мотоцикли погонски механизми за
копнени возила, подигнувачки задни врати, пумпи
(воздушни пумпи) [помошни средства за возила],
рикверц-аларми за возила, моторни санки, волани
за возила, бандажи за тркала на возила, приколки
[возила], облоги за гуртни на возила, сопирачки
сегменти за возила, гуртни за возила, сопирачки
за велосипеди, сопирачки за возила, внатрешни
гуми (лепливи гумени парчиња за поправка
на внатрешни гуми), сигнализација за правец
на возилата, внатрешни гуми за велосипеди,
внатрешни гуми за пневматски гуми [гуми], врати
за возила, внатрешни гуми (опрема за поправка
на внатрешни гуми), погонски синџири за копнени
возила, мотори за копнени возила, багажници
за возила, мрежи за багаж на возилата, колички
за багаж, покривки на седла за велосипеди или
мотоцикли, седла за велосипеди или мотоцикли,
сигурносни појаси за седишта на возила,
сигурносни седишта за деца, за возила, скутери
[возила], шасии (автомобилски шасии), шасии
(шасии на возила), обвивки за волани на возила,
покривки за седишта на возила, синџири против
лизгање, аларми против кражба на возила, уреди
против кражба на возила, автомобилски каросерии,
синџири за автомобили, автомобилски шасии,
хауби на автомобили, автомобилски гуми [гуми],
автомобили, автомобили (штитници од сонце за
автомобили), приколки на мотори, санки [возила],
штитници од сонце за автомобили, амортизери
за возила, гуртни за возила, амортизациони
пружини (амортизациони пружини за возила),
подигнувачки задни врати [делови од копнени
возила], задни врати (Ам.) (подигнувачки задни
врати [делови од копнени возила) [делови од
копнени возил),огледала (ретровизори), мопеди,
менувачи за копнени возила, распоред на брзини
за копнени возила, огледала (ретровизори),
мопеди, калници, направи против лизгање на
гумите на возилата [гуми, појаси (сигурносни
појаси за седиштата на возилата) на седиштата
на возилата, потпирачи за глава на седиштата
на возилата, пневматски гуми [гуми], капаци за
мотори на возила, хауби на возила, сигнализација
(сигнализација за правец на возилата), преносни
синџири за копнени возила, трепкачи за возила,
преносни оски за возила, прозорци за возила,
предни бришачи на возила, шофершајбни,
подвозја за возила, тапацирани предмети за
возила, вентили за гумите на возилата
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи рекламирање, ширење на рекламен материјал
(трактати, проспекти печатени материјали,
примероци), организирање дејности и советување
за организирање дејности, размножување
документи, компјутеризирана работа со датотеки,
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организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели, on-line рекламирање по пат
на компјутерска мрежа, објавување рекламни
текстови; односи со јавност; информациони
агенции;
маректиншки
истражувања,
маркетиншки студии, објавување текстови, услуги
при продажба на: возила, апарати за движење
по земја, воздух или вода; воздушни перници
[безбедносни направи за автомобили]; пневматски
пумпи [помошни средства за возила], каросерии
за возила, браници за автомобили, електрични
возила, мотоцикли погонски механизми за
копнени возила, подигнувачки задни врати, пумпи
(воздушни пумпи) [помошни средства за возила],
рикверц-аларми за возила, моторни санки,
волани за возила, бандажи за тркала на возила,
приколки [возила], облоги за гуртни на возила,
сопирачки сегменти за возила, гуртни за возила,  
кочници за велосипеди, сопирачки за возила,  
внатрешни гуми (лепливи гумени парчиња за
поправка на внатрешни гуми), сигнализација
за правец на возилата, внатрешни гуми за
велосипеди, внатрешни гуми за пневматски
гуми [гуми], врати за возила, внатрешни гуми
(опрема за поправка на внатрешните гуми),
погонски синџири за копнени возила, мотори за
копнени возила, багажници за возила, мрежи за
багаж на возилата, колички за багаж, покривки
на седла за велосипеди или мотоцикли, седла
за велосипеди или мотоцикли, сигурносни појаси
за седишта на возилата, сигурносни седишта
за деца, за возила, скутери [возила], шасии
(автомобилски шасии), шасии (шасии на возила),
обвивки за волани на возилата, покривки за
седиштата на возилата, синџири против лизгање,
аларми против кражба на возила, уреди против
кражба на возила, автомобилски каросерии,
синџири за автомобили, автомобилски шасии,
хауби на автомобили, автомобилски гуми [гуми],
автомобили, автомобили (штитници од сонце за
автомобили), приколки на мотори, санки [возила],
штитници од сонце за автомобили, амортизери
за возила, гуртни за возила, амортизациони
пружини (амортизациони пружини за возила),
подигнувачки задни врати [делови од копнени
возила], задни врати (Ам.) (подигнувачки задни
врати [делови од копнени возила) [делови од
копнени возил), огледала (ретровизори), мопеди,
менувачи за копнени возила, распоред на брзини
за копнени возила, огледала (ретровизори),
мопеди, калници, направи против лизгање на
гумите на возилата [гуми, појаси (сигурносни
појаси за седиштата на возилата) на седиштата
на возилата, потпирачи за глава на седиштата
на возилата, пневматски гуми [гуми], капаци за
мотори на возила, хауби на возила, сигнализација
(сигнализација за правец на возилата), преносни
синџири за копнени возила, трепкачи за возила,
преносни оски на возилата, прозорци за возила,
предни бришачи на возила, шофершајбни,
подвозја за возила, тапацирани предмети за
возила, вентили за гумите на возилата
кл. 37 - поправки; инсталациски услуги;  
одржување и поправки на моторни возила
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(111) 18786

(151) 01/11/2011

(111) 18785

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1416

(220) 14/12/2010

(210) TM  2010/1418

(220) 14/12/2010

(181) 14/12/2020

(181) 14/12/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) RED BULL GmbH
Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT

(732) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

BRENDI

(540)

ЦРВЕН БИК

(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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци вклучително
освежителни пијалаци, енергетски пијалаци,
сурутка пијалаци, изотоник, хипертоник и
хипотоник пијалаци (за употреба и/или како што се
бара од спортистите); пиво, слад пиво, пченично
пиво, портер пиво, але пиво, темно и светло;
безалкохолни пијалаци од слад; минерална вода и
газирана вода, овошни пијалаци и овошни сокови,
сирупи, есенции и други препарати за правење
пијалаци, како и шумливи таблети и шумливи
прашоци за пијалаци и безалкохолни коктели
(111) 18838

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1417

(220) 14/12/2010
(181) 14/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво
за
производство,
трговија
угостителство и услуги БАЛКО КОМПАНИ
ДООЕЛ увоз-извоз Струга
ул. Наум Наумовски-Борче бр. 3, Струга, MK

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, бисквити,
вафли, кремови, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз
(111) 18792

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1419

(220) 14/12/2010
(181) 14/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BALKO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
препработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млек 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, прашока за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 39 - амбалажирање на производи, испорака/
дистрибуција на производи, транспортни услуги;
пакување и скадирање стока
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(591) бела, зелена и црвена
(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, бисквити,
вафли, кремови, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз
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(111) 18911

(151) 01/11/2011

(111) 18837

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1421

(220) 15/12/2010

(210) TM  2010/1423

(220) 15/12/2010

(181) 15/12/2020

(181) 15/12/2020

(450) 31/12/2011

(450) 31/12/2011

(732) ХИДРАУЛИКА ЛАШКО
ул.Пиринска бр.40, Скопје, MK

(300) 302010037001.7  22/06/2010  DE
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(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 кои не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, што не се опфатени со другите класи, руди
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(не се рачни)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 42 - начин 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) 18790

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1422

(220) 15/12/2010
(181) 15/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Трговско
друштво
за
производство,
занаетчиски услуги и промет на мало и големо
БУЈО - Теф - ЕЛЕКТРОНИК Тефик ДООЕЛ
извоз-увоз
с. Студеничани, ул. 4 бр. 67, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
звучници, засилувачи, светлосни уреди, каблови и
конектори, постаменти за микрофони и звучници
и опрема за наведените производи
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MUSICWIRE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола, (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
преспојување, трансформација, акумулација,
регулирање или контрола на електрицитет;
апарати за снимање, пренос, обработка и
репродукција на звук, слика или податоци;
магнетски носачи на податоци; автоматски машини
и механизми за апарати што се задвижуваат со
парички; сметачки машини, опрема за обработка
на податоци и компјутери; снимени и празни
носачи на податоци од сите видови (вклучени
во класата 9); компјутерски програми (снимени);
податоци снимени по електронски пат (кои можат
да се преземаат); електронски изданија (кои
можат да се преземаат)
кл. 16 - печатени работи; фотографии;
канцелариски прибор (освен   мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати)
кл. 35 - огласување; услуги на деловно
управување; деловна администрација; собирање,
систематизација, компилација и професионална
анализа на податоци и информации во
компјутерски бази на податоци; одржување на
податоците во базите на податоци; унапредување
на продажба (за други); давање промотивни
услуги во облик на он-лајн забава и образование;
давање промотивни услуги во облик на размена
на мултимедијална содржина по пат на интернет
и останати компјутерски и комуникациски мрежи;
размена на банери, особено изнајмување простор
за огласување на интернет и посредништво
за истиот; услуги на е-трговија, особено
подготвување трговски трансакции за други,
по пат на он-лајн продавници; организациско/
професионално деловно консултирање врзано за
воспоставување услуги на он-лајн малопродажба;
давање услуги на аукција на интернет; давање
деловни, трансакциски и трговски контакти на
интернет; ажурирање и одржување на податоците
во компјутерските бази на податоци; огласување
и маркетинг за трговски веб-страници он-лајн
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кл. 38   телекомуникации; информации за
телекомуникации; услуги на  интернет провајдери
(даватели), особено давање пристап до глобални
компјутерски мрежи; давање интернет портал
за други; интернет услуги, особено новински
агенции на интернет; пренос информации,
пораки, податоци и содржини преку интернет или
останати комуникациски мрежи; давање пристап
и пренос на информации, податоци и содржини
преку на интернет и останати комуникациски
мрежи; давање пристап до електронски медиуми,
информации, пораки, податоци и содржини преку
интернет и останати комуникциски мрежи; давање
пристап на он-лајн форми, чат соби (chat rooms),
он-лајн магазини, блогови и листи на сервери за
пренос на пораки, коментари и мултимедијални
содржини помеѓу корисници; давање пристап
до податоци во бази на податоци; давање онлајн општествени форуми за корисниците да
објавуваат, бараат, гледаат, делат, критикуваат,
оценуваат и коментираат видеа и останати
мултимедијални содржини; давање портали за
видео размена за цел забава и образование;
пренос на мултимедијални содржини, видеа,
филмови, слики, одраз, текст, фотографија, игри,
содржини направени од страна на корисник,
аудио содржини и информации преку интернет
и останати компјутерски и комуникациски мрежи;
емитување дигитални програми за аудио и
видео емитување преку глобални компјутерски
мрежи;
услуги-електронска
пошта;
услуги
на нон-стоп телефонска служба; емитување
радио и телевизиски програми; услуги мрежноизвестување
(webcasting);
електронски
телекомуникации;
давање
платформи
за
е-трговија на интернет
кл. 41 - разонода преку мултимедијални содржини
и информации врзани за истото преку интернет
и (останати) комуникациски мрежи; услугиразонода; давање обука и стручно оспособување;
разонода и образование преку електронски
медиуми, мултимедијални содржини, содржајни
филмови, слики, текст, фотографии, игри,
содржини направени од страна на корисник,
аудио содржини и публикации (кои не можат да
се преземат) информации врзани за истото, преку
компјутери и комуникациски мрежи; лекторска
поддршка на веб-страници, особено лекторирање
на текстови (освен рекламни текстови) за
публикација на интернет; он-лајн натпревари за
образование, разонода и обложување
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги на
истражување и дизајн во врска со тоа; услуги
на индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер, софтвер и
база на податоци; одржување компјутерски
софтвер; технички консултации; компјутерски
услуги во врска со електронско чување на
податоците; услуги-дизајнирање веб-страни за
други; услуги-добавување апликации, особено
инсталации, електронско складиштење, развој и
одржување на софтвер апликации; веб-страници
и софтвер за бази на податоци за комуникациски
мрежи; електронско складирање податоци
на мултимедијална и образовна содржина за
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други; консултација врзана за дизајн насловни
страници (Homepages) и интернет страници;
давање    механизам за интернет пребарување;
електронско внесување податоци во база на
податоци; изнајмување компјутерски софтвер;
изнајмување мемориски простор на интернет;
технички консултации и техничка поддршка на
полето на дизајнот, создавање услуги на чување
датотека на корисникот (hosting), одржување
и администрација комерцијални он-лајн вебстраници
(111) 18780

(151) 18/10/2011

(210) TM  2010/1433

(220) 17/12/2010
(181) 17/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Коктел Трејд Дооел Тетово
с. Голема Речица Тетово, MK
(540)

JAFORA
(551) индивидуална
(510, 511)
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, сосеви (како
мирудии), мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
алкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за производство
на пијалаци
(111) 18793

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1437

(220) 17/12/2010
(181) 17/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ
увоз - извоз ДООЕЛ Битола
ул. Игњат Атанасовски бр. ББ Битола , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела и жолта
(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,

18793
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материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(540)

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
водење дејност, вработување, трговски дејности,
увоз-извоз

(551) индивидуална

кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето и животните, особено
фармацевтски услуги и фармацевтски совети

(111) 18787

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1440

(220) 17/12/2010

MARSHALL
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(181) 17/12/2020

(111) 18794

(151) 01/11/2011

(450) 31/12/2011

(210) TM  2010/1438

(220) 17/12/2010

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

(181) 17/12/2020
(450) 31/12/2011
(732) Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ
увоз - извоз ДООЕЛ Битола
ул. Игњат Атанасовски бр. ББ Битола , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

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

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

(591) сина, бела и жолта
(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. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
водење дејност, вработување, трговски дејности,
увоз-извоз
кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето и животните, особено
фармацевтски услуги и фармацевтски совети
(111) 18796

(151) 01/11/2011

(210) TM  2010/1439

(220) 17/12/2010
(181) 17/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Константин Атанасовски
ул. Владимир Комаров бр. 13/34,
1000 Скопје, MK

18794

(591) зелена, жолта, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(560) тродимензионален
(510, 511)
кл. 30 - чај; леден чај; пијалаци што се на основа
на чоколада; 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
безалкохолен; 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 чоколада; 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
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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
безалкохолен; 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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(111) 19000

(151) 24/11/2011

(210) TM  2010/1457

(220) 22/12/2010
(181) 22/12/2020
(450) 31/12/2011

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци
ГРОЗД Струмица
Стадион бб, 2400 Струмица, MK

(111) 18996

(151) 24/11/2011

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(210) TM  2010/1455

(220) 22/12/2010

(540)

(181) 22/12/2020
(450) 31/12/2011
(732) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци
ГРОЗД Струмица
Стадион бб, 2400 Струмица, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта окер, темно црвена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалoци (вино)

(591) сребрена, бела, црна и розова
(551) индивидуална

(111) 18990

(151) 18/11/2011

(210) TM  2011/84

(220) 07/02/2011
(181) 07/02/2021

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (вино)
(111) 18999

(151) 24/11/2011

(210) TM  2010/1456

(220) 22/12/2010
(181) 22/12/2020

(450) 31/12/2011
(732) 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

(450) 31/12/2011
(732) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци
ГРОЗД Струмица
Стадион бб, 2400 Струмица, MK

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TOYOTA

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини за шиење, делови и додатоци и
опрема за истите
(111) 18989

(151) 18/11/2011

(210) TM  2011/85

(220) 08/02/2011
(181) 08/02/2021

(591) бела, црна, жолта окер, зелена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2011
(732) ДПТУ Ромео и Јулија ДОО Скопје
бул. Кочо Рацин 19А Скопје, MK

кл. 33 - алкохолни пијалoци (вино)
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(540)

(111) 18973

(151) 14/11/2011

(210) TM  2011/92

(220) 10/02/2011
(181) 10/02/2021
(450) 31/12/2011

(591) црна и црвена

(732) Донитекс д.о.о.
ул. В. Влаховиќ 137, 2220 Свети Николе, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - угостителски услуги за подготвување
храна и пијалаци, привремено сместување

(540)

(111) 18991

(151) 18/11/2011

(551) индивидуална

(210) TM  2011/86

(220) 04/02/2011

(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(181) 04/02/2021
(450) 31/12/2011
(732) ТД за превоз и услуги МАНДИ-ТРАНС Битола
ДООЕЛ
ул. Штипска бр. 47, Битола, MK

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(540)

(111) 18931
(210) TM  2011/93

(151) 14/11/2011
(220) 10/02/2011
(181) 10/02/2021
(450) 31/12/2011
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги;

пакување

и

(540)

(111) 18971

(151) 14/11/2011

(551) индивидуална

(210) TM  2011/91

(220) 10/02/2011

(510, 511)

(181) 10/02/2021
(450) 31/12/2011
(732) Донитекс д.о.о.
ул. В. Влаховиќ 137, 2220 Свети Николе, MK
(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, обувки и капи
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 35 - дејности (помош во водење 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, изнајмување
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
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

18991

Trgovski marki

Glasnik,

на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг;
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги за 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-страници, web-
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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
телекомуникацији и мрежи; 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) 19002

(151) 24/11/2011

(210) TM  2011/96

(220) 11/02/2011
(181) 11/02/2021
(450) 31/12/2011

(732) Трговско
друштво
за
канцелариско
административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ
Скопје
ул. Париска бр. 22-16, Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - собирање информации во компјутерски
дата бази; систематизација на информации
во компјутерски дата бази; компјутеризирано
управување со досиеа (документи)
кл. 39 - складирање ствари (добра); складирање
(физичко) електронски податоци или документи;
складирање информации; склад (магацинско
чување)
кл. 42 - конверзија на податоци или документи од
физички (печатен) на електронски медиум
(111) 19001

(151) 24/11/2011

(210) TM  2011/97

(220) 11/02/2011
(181) 11/02/2021
(450) 31/12/2011

(732) Трговско
друштво
за
канцелариско
административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ
Скопје
ул. Париска бр. 22-16, Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје

19001
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(540)

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - собирање информации во компјутерски
дата бази; систематизација на информации
во компјутерски дата бази; компјутеризирано
управување со досиеа (документи)
кл. 39 - складирање ствари (добра); складирање
(физичко) електронски податоци или документи;
складирање информации; склад (магацинско
чување)
кл. 42 - конверзија на податоци или документи од
физички (печатен) на електронски медиум
(111) 18923

(151) 14/11/2011

(210) TM  2011/100

(220) 11/02/2011
(181) 11/02/2021
(450) 31/12/2011

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водење 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, изнајмување
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
рекламните огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/

18923

кл. 38   услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг;
телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги
на центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 - услуги за 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
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на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување 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
телекомуникацији и мрежи; 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) 18964

(151) 14/11/2011

(210) TM  2011/101

(220) 11/02/2011

кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати, инструменти и помагала,
ортопедски производи; прибор за шиење рани
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач,
слатки, бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа;
алги, квасец, прашак за пециво; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење; управување со работи; канцелариски
работи
кл. 42 - научни услуги; услуги на анализа (хемиска
анализа); бактериолошки истражувања; биолошки
истражувања; истражувања во козметологијата;
истражување и развој на нови производи;
истражувања во хемијата; козметолошка наука
(истражувања во козметолошката наука)

(450) 31/12/2011
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето; ароматерапија; естетска
хирургија; болнички услуги; фармацевтски
услуги; советувања во врска со фармација;
физиотерапија; клиники; бањи; услуги на
разубавување; масажа; медицинска помош; нега;
услуги на сауни; услуги на солариуми; услуги на
бањи; здравстевни услуги

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

KAO KAP VODE NA DLANU
(551) индивидуална
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката,
фотографиите, замјоделието, градинарставото,
шумарството; сурова вештачка смола, сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, хемиски
производи
за
конзервирање
прехранбени
производи; адхезиви (лепливи материи) наменети
за индустријата
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
нагризување и триење; сапуни; парфимериски
производи, етерични масла, масла за козметичка
употреба, масла за парфимерија, масла за
чистење, козметички производи, козметички
препарати за сунчање, козметички производи за
нега на кожа, козметички подготовки за капење,
козметики производи за слабеење, креми за
козметичка употреба, тоалетни производи,
лосиони, лосиони за коса; шампони, производи за
нега на заби, нега на устата
кл. 5 - лекови за хумана медицина, медицински
производи,
фармацевтски
и
ветеринарни
производи; хемиско-фармацевтски производи,
хемиски реагенси за медицински потреби, креми
за медицински потреби, хигиенски производи за
употреба во медицината; диететски производи,
диететски намирници за медицинска употреба,
биолошки препарати за медицинска употреба,
лековити чаеви, масти за фармацевтска
употреба, масти за медицинска употреба,
медицински чај, медицински напивки, сируп за
фармацевтска употреба, витамински препарати,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски смоли;
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лосиони за фармацевтска употреба, средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(181) 11/02/2021

(510, 511)
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(111) 18922

(151) 14/11/2011

(210) TM  2011/102

(220) 11/02/2011
(181) 11/02/2021
(450) 31/12/2011

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) светло и темно портокалова, светло и темно сина,
светло и темно зелена, светло и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката,
фотографиите, замјоделието, градинарставото,
шумарството; сурова вештачка смола, сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, хемиски
производи
за
конзервирање
прехранбени
производи; адхезиви (лепливи материи) наменети
за индустријата
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
нагризување и триење; сапуни; парфимериски
производи, етерични масла, масла за козметичка
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употреба, масла за парфимерија, масла за
чистење, козметички производи, козметички
препарати за сунчање, козметички производи за
нега на кожа, козметички подготовки за капење,
козметики производи за слабеење, креми за
козметичка употреба, тоалетни производи,
лосиони, лосиони за коса; шампони, производи
за нега на заби, нега на устата
кл. 5 - лекови за хумана медицина, медицински
производи,
фармацевтски
и
ветеринарни
производи; хемиско-фармацевтски производи,
хемиски реагенси за медицински потреби, креми
за медицински потреби, хигиенски производи за
употреба во медицината; диететски производи,
диететски намирници за медицинска употреба,
биолошки препарати за медицинска употреба,
лековити чаеви, масти за фармацевтска
употреба, масти за медицинска употреба,
медицински чај, медицински напивки, сируп за
фармацевтска употреба, витамински препарати,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски смоли;
лосиони за фармацевтска употреба, средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати, инструменти и помагала,
ортопедски производи; прибор за шиење рани
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач,
слатки, бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа;
алги, квасец, прашак за пециво; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење; управување со работи; канцелариски
работи
кл. 42 - научни услуги; услуги на анализа (хемиска
анализа); бактериолошки истражувања; биолошки
истражувања; истражувања во козметологијата;
истражување и развој на нови производи;
истражувања во хемијата; козметолошка наука
(истражувања во козметолошката наука)
кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето; ароматерапија; естетска
хирургија; болнички услуги; фармацевтски
услуги; советувања во врска со фармација;
физиотерапија; клиники; бањи; услуги на
разубавување; масажа; медицинска помош; нега;
услуги на сауни; услуги на солариуми; услуги на
бањи; здравстевни услуги
(111) 18921

(151) 14/11/2011

(210) TM  2011/103

(220) 11/02/2011
(181) 11/02/2021
(450) 31/12/2011

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

18921

(540)

(591) светло и темно портокалова, светло и темно сина,
светло и темно зелена и светло и темно кафена и
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката,
фотографиите, замјоделието, градинарставото,
шумарството; сурова вештачка смола, сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, хемиски
производи
за
конзервирање
прехранбени
производи; адхезиви (лепливи материи) наменети
за индустријата
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
нагризување и триење; сапуни; парфимериски
производи, етерични масла, масла за козметичка
употреба, масла за парфимерија, масла за
чистење, козметички производи, козметички
препарати за сунчање, козметички производи за
нега на кожа, козметички подготовки за капење,
козметики производи за слабеење, креми за
козметичка употреба, тоалетни производи,
лосиони, лосиони за коса; шампони, производи
за нега на заби, нега на устата
кл. 5 - лекови за хумана медицина, медицински
производи,
фармацевтски
и
ветеринарни
производи; хемиско-фармацевтски производи,
хемиски реагенси за медицински потреби, креми
за медицински потреби, хигиенски производи за
употреба во медицината; диететски производи,
диететски намирници за медицинска употреба,
биолошки препарати за медицинска употреба,
лековити чаеви, масти за фармацевтска
употреба, масти за медицинска употреба,
медицински чај, медицински напивки, сируп за
фармацевтска употреба, витамински препарати,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски смоли;
лосиони за фармацевтска употреба, средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати, инструменти и помагала,
ортопедски производи; прибор за шиење рани
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач,
слатки, бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа;
алги, квасец, прашак за пециво; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење; управување со работи; канцелариски
работи

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 42 - научни услуги; услуги на анализа (хемиска
анализа); бактериолошки истражувања; биолошки
истражувања; истражувања во козметологијата;
истражување и развој на нови производи;
истражувања во хемијата; козметолошка наука
(истражувања во козметолошката наука)
кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето; ароматерапија; естетска
хирургија; болнички услуги; фармацевтски
услуги; советувања во врска со фармација;
физиотерапија; клиники; бањи; услуги на
разубавување; масажа; медицинска помош; нега;
услуги на сауни; услуги на солариуми; услуги на
бањи; здравстевни услуги
(111) 18772

(151) 01/11/2011

(210) TM  2011/107

(220) 14/02/2011
(181) 14/02/2021
(450) 31/12/2011

(732) Фрутисимо Џус Бар ДОО,
Прашка 68, 1000 Скопје, MK

18/6,
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(111) 18965

(151) 03/11/2011

(210) TM  2011/117

(220) 15/02/2011
(181) 15/02/2021
(450) 31/12/2011

(732) НЕОМИКС дооел Куманово
ул. Милирад Петровиќ бр. 32, Куманово, MK
(540)

(591) црвена, жолта, зелена, сина, портокалова и темно
розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - детергент за перење и смекнување алишта

(540)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
детергенти за перење и смекнување алишта
(111) 18983

(151) 10/11/2011

(210) TM  2011/233

(220) 11/03/2011
(181) 11/03/2021

(591) зелена, портокалова, виолетова и црна
(551) индивидуална

(450) 31/12/2011
(732) Top Victory Investments Limited

(510, 511)

a corporation incorporated under the laws

кл. 31 - свежо овошје и зеленчук

of Hong Kong
Suite 1023, 10th Floor, Ocean Centre,
Harbour City, 5 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(111) 18966

(151) 03/11/2011

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

(210) TM  2011/116

(220) 15/02/2011

(540)

(181) 15/02/2021
(450) 31/12/2011
(732) НЕОМИКС дооел Куманово
ул. Милирад Петровиќ бр. 32, Куманово, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно розова и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - детергент за садови и таблета за садови
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
детергенти и таблети за садови

Trgovski marki

кл. 9 - компјутерски монитори; плазма телевизори;
телевизиски сетови; телевизори од течни кристали;
компјутерски екрани од течни кристали; екрани од
течни кристали; компјутери; скенери; процесори
за складирање податоци; читачи на податоци;
компјутерски тастатури; компјутерски куќишта;
ноутбук компјутери; компјутерски глувчиња;
интерфејс картички; сет-топ боксови; компјутерски
матични
плочи;
сервери;
компјутерски
терминали; компјутерски принтери; персонални
компјутери; печатени плочи; флопи дискови со
снимени компјутерски програми за употреба во
менаџирање на датабази и во процесирање на
текст; компакт дискови со снимени компјутерски
програми за употреба во менаџирање на податоци
и во програми за процесирање на текст; рачни

18983
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компјутери; преносливи компјутери; компјутерски
програми за употреба во менаџирање на
датабази и во процесирање на текст; оптички
пенкала (light pens); празни магнетни дискови;
рачни електронски преведувачи, електронски
ноутбукови за чување бизнис и персонални
информации снимени на компјутерски медии;
електронски публикации, имено, книги за
компјутери, извори на глобални комунакациски
мрежи, забава, новини, патувања, храна, наука,
уметност, приказни, и/или литература снимена
на компјутерски медии и персонални дигитални
асистенти (PDA); електронски публикации,
имено речници на англиски јазик снимени на
компјутерски медии

18983
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA
TRGOVSKITE MARKI
(510)
(111)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
registarski broj na dokumentot

    (510)               (111)
кл. 1
18903
18921
18922
18964
кл. 2

18984

кл. 3

18687
18694
18717
18719
18728
18731
18735
18736
18747
18805
18826
18846
18847
18902
18921
18922
18961
18964
18965
18966
18967
18968
18969
18995

кл. 4

кл. 5

Trgovski marki

18724
18727
18728
18735
18833
18987
18687
18707
18711
18712
18719
18724
18725

    (510)               (111)
18728
18729
18730
18731
18734
18735
18736
18742
18769
18771
18775
18784
18793
18794
18799
18801
18802
18805
18809
18810
18811
18812
18813
18814
18815
18816
18817
18818
18821
18826
18827
18847
18848
18850
18856
18860
18861
18862
18863
18866
18874
18876
18881
18882
18883
18884

    (510)               (111)
18885
18887
18888
18889
18900
18902
18907
18921
18922
18935
18936
18946
18947
18959
18961
18962
18964
18967
18968
18969
18980
18995
кл. 6

18696
18789
18808
18899
18911
18924
18984
18987

кл. 7

18695
18908
18911
18990

кл. 9

18677
18696
18708
18714
18715
18716
18724
18727
18728
Pregledi
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    (510)               (111)
18741
18745
18768
18778
18782
18789
18801
18806
18807
18822
18837
18842
18848
18879
18890
18901
18908
18920
18978
18983
18987
18994
кл. 10

кл. 11

18707
18731
18775
18801
18921
18922
18964
18995
18997
18696
18724
18727
18728
18806
18808
18826
18902
18908
18924
18992

кл. 12

18705
18706
18745
18781
18788
18828
18852
18854
18855

кл. 14

18694
18746

Pregledi

    (510)               (111)
18826
18902
18995
кл. 15

18798
18934

кл. 16

18677
18708
18714
18715
18716
18745
18768
18801
18807
18826
18837
18865
18871
18902
18903
18927
18939
18940
18941
18957
18959
18976
18977
18995

кл. 17

18903
18984
18987

кл. 18

18678
18679
18680
18681
18694
18726
18733
18750
18751
18806
18826
18902
18937
18939
18940
18941
18955
18956
18963

кл. 19

18924

    (510)               (111)
18988
кл. 20

18694
18749
18955
18956

кл. 21

18717
18719
18724
18736
18826
18848
18868
18902
18961
18980

кл. 22

18939
18940
18941
18955
18956
18987

кл. 23

18694
18749

кл. 24

18724
18749
18791
18829
18841
18925
18926
18928
18929
18930
18939
18940
18941
18971
18973
18980
18995

кл. 25

18678
18679
18680
18681
18688
18702
18726
18733
18749
18750
18751
Trgovski marki

Glasnik,

    (510)               (111)
18826
18829
18841
18851
18875
18898
18902
18925
18926
18928
18929
18930
18937
18939
18940
18941
18955
18956
18963
18971
18973
18986
18995
кл. 26

18749

кл. 27

18749

кл. 28

18694
18798
18826
18875
18902
18980
18995

кл. 29

18742
18752
18759
18760
18761
18762
18763
18770
18785
18792
18819
18834
18838
18867
18909
18927
18938
18943
18944
18945
18974

Trgovski marki

18/6,

    (510)               (111)
18980
кл. 30

18682
18683
18687
18688
18709
18710
18742
18752
18759
18760
18761
18762
18763
18777
18780
18785
18787
18792
18834
18838
18858
18859
18867
18872
18921
18922
18938
18943
18944
18945
18952
18964
18974
18979
18980

кл. 31

18686
18772
18866
18867
18874
18974
18979
18980

кл. 32

18688
18704
18740
18742
18763
18772
18776
18779
18780
18783
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    (510)               (111)
18786
18787
18825
18845
18865
18866
18873
18874
18877
18880
18902
18910
18915
18916
18918
18938
18943
18944
18945
18981
18982
18995
кл. 33

18688
18689
18690
18691
18692
18693
18694
18743
18795
18796
18797
18831
18832
18839
18840
18843
18865
18886
18958
18970
18993
18996
18999
19000

кл. 34

18698
18699
18700
18701
18721
18853
18905
18906
18912
Pregledi
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    (510)               (111)
кл. 35
18682
18683
18688
18694
18698
18699
18700
18701
18702
18703
18704
18713
18714
18715
18716
18744
18746
18747
18748
18749
18750
18751
18752
18754
18767
18768
18773
18787
18788
18789
18790
18793
18794
18795
18800
18803
18804
18806
18824
18829
18830
18834
18835
18836
18837
18841
18857
18870
18871
18875
18878
18892
18894
18895
18896
18897
18904
Pregledi

    (510)               (111)
18914
18917
18921
18922
18923
18926
18927
18928
18929
18930
18931
18934
18937
18948
18951
18954
18958
18962
18963
18964
18965
18966
18971
18973
18976
18977
18984
18988
18992
18994
18995
19001
19002
кл. 36

18688
18694
18706
18713
18738
18739
18774
18891
18950
18972

кл. 37

18694
18696
18706
18741
18788
18789
18801
18806
18820
18835
18878
18911

    (510)               (111)
18924
18988
кл. 38

18708
18714
18715
18716
18718
18753
18755
18756
18757
18758
18764
18765
18768
18778
18782
18800
18822
18836
18837
18879
18892
18923
18931
18948
18949
18951

кл. 39

18678
18679
18680
18681
18694
18706
18766
18774
18824
18838
18869
18870
18878
18899
18942
18972
18975
18978
18980
18991
18992
18998
19001
19002

кл. 40

18694
18696
Trgovski marki

Glasnik,

    (510)               (111)
18789
18808
18824
18899
18980
18984
кл. 41

кл. 42

Trgovski marki

18678
18679
18680
18681
18694
18703
18708
18713
18714
18715
18716
18718
18732
18746
18748
18754
18768
18801
18803
18804
18826
18837
18844
18857
18871
18875
18894
18895
18896
18897
18902
18913
18939
18940
18941
18948
18949
18976
18977
18978
18997
18688
18694
18696
18697
18706
18713
18714
18715

18/6,

    (510)               (111)
18716
18718
18732
18744
18745
18778
18782
18789
18800
18801
18807
18837
18842
18849
18857
18878
18879
18892
18904
18911
18920
18921
18922
18923
18931
18948
18951
18964
18994
19001
19002
кл. 43
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    (510)               (111)
кл. 44
18694
18720
18722
18723
18731
18793
18794
18805
18823
18893
18921
18922
18932
18964
18995
18997
кл. 45

18694
18713
18732
18778
18933
18957

18684
18685
18703
18706
18740
18754
18767
18772
18803
18804
18864
18875
18894
18895
18896
18897
18919
18933
18939
18940
18941
18953
18960
18985
18989
Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovski marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) A.D. "CENTROPROIZVOD"
prehrambena industrija,
(111) 18777
(210) MK/T/ 2010/619
AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA
18869
MK/T/ 2010/1054
AFFINITY PETCARE, S.A.
18686
MK/T/ 2003/329
Arterium Corporation
18769
MK/T/ 2010/900
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
18887
MK/T/ 2010/1204
18888
MK/T/ 2010/1203
BERLIN-CHEMIE AG
18863
MK/T/ 2010/1185
18861
MK/T/ 2010/1186
18862
MK/T/ 2010/1187
18947
MK/T/ 2010/1274

(732) Deutsche Telekom AG
(111) 18782
(210) MK/T/ 2008/1956
18879
MK/T/ 2009/1133
18837
MK/T/ 2010/1423
E! Entertainment Television, Inc.
(a Delaware corporation)
18949
MK/T/ 2010/1255
E. & J. Gallo Winery
18993

MK/T/ 2010/1046

ED Enterprises AG
18745

MK/T/ 2010/1030

ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
18774
MK/T/ 2010/631
18972
MK/T/ 2010/632
Finlandia Vodka Worldwide Ltd.,
a Finland corporation
18886
MK/T/ 2010/1200

Best Western International, Inc.
18684
MK/T/ 2009/1107
18685
MK/T/ 2009/1109
18953
MK/T/ 2010/1241
18960
MK/T/ 2010/1253

FISIOPHARMA S.R.L.
18876

BOLIARKA VT AD
18740
18877
18873

Gambro Lundia AB
18801

MK/T/ 2010/1001
MK/T/ 2010/1042
MK/T/ 2010/1043

BRIDGESTONE CORPORATION
18855
MK/T/ 2010/1168
Bristol-Myers Squibb Company,
а Delaware Corporation
18900
MK/T/ 2010/1210
Bristol-Myers Squibb Sarl
a French limited liability company
18802
MK/T/ 2010/1370
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
18799
MK/T/ 2010/1376
Deckers Outdoor Corporation
18851
MK/T/ 2010/1164
18986
MK/T/ 2010/1165
Pregledi

MK/T/ 2010/1055

Fox International Channels (us), Inc.
18708
MK/T/ 2010/996
MK/T/ 2010/1371

General Media Communications, Inc.
18768
MK/T/ 2009/936
Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
18707
MK/T/ 2010/1000
GlaxoSmithKline LLC,
Corporation Service Company,
18775
MK/T/ 2008/1245
GOJO Industries,Inc.
18719

MK/T/ 2010/831

Hayward Industries, Inc.
18908

MK/T/ 2009/1055

HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
18687
MK/T/ 2010/1141
Trgovski marki

Glasnik,

(732) Intervet International B.V.
(111) 18771
(210) MK/T/ 2010/107
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
18964
MK/T/ 2011/101
18922
MK/T/ 2011/102
18921
MK/T/ 2011/103
Japan Tobacco Inc.
18853
18906

MK/T/ 2010/1199
MK/T/ 2010/1216

Jones Investment Co. Inc.
(Delaware corporation)
18937
MK/T/ 2010/1394
18963
MK/T/ 2010/1396
Kraft Foods Schweiz Holding GMBH
18952
MK/T/ 2010/1242
KURARAY CO., LTD
18903

MK/T/ 2010/1220

Land Rover
18705

MK/T/ 2010/1347

LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS
(CHINA) LIMITED
18847
MK/T/ 2010/1056
18846
MK/T/ 2010/1057
MasterCard International Incorporated
(A Delaware corporation)
18950
MK/T/ 2010/1247
MERCK KGaA,
18827

MK/T/ 2010/1233

MN PHARMACEUTICALS
18860
18813
18818
18814
18816
18812
18811
18815
18817
18809
18810

MK/T/ 2010/1181
MK/T/ 2010/1202
MK/T/ 2010/1301
MK/T/ 2010/1302
MK/T/ 2010/1303
MK/T/ 2010/1304
MK/T/ 2010/1305
MK/T/ 2010/1306
MK/T/ 2010/1307
MK/T/ 2010/1308
MK/T/ 2010/1309

Molnlycke Health Care AB
18848
MK/T/ 2010/1191
Motorola Trademark Holdings, LLC
18890
MK/T/ 2010/1215

Trgovski marki
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(732) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
(111) 18821
(210) MK/T/ 2009/54
NOVARTIS AG
18946
18784

MK/T/ 2010/1275
MK/T/ 2010/1413

Nutcase, Inc.
18901

MK/T/ 2010/1211

Pfizer Products Inc.
18889

MK/T/ 2010/1205

Pharmachemie B.V.
18712

MK/T/ 2007/758

Philip Morris Brands Sarl
18905
MK/T/ 2010/1082
PPG Industries Ohio, Inc.
18677
MK/T/ 2010/813
RED BULL GmbH
18786

MK/T/ 2010/1416

Reed Elsevier Properties Inc.
18697
MK/T/ 2010/961
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
18721
MK/T/ 2010/830
Rexall Sundown, Inc., a Florida corporation
18711
MK/T/ 2010/940
Russian Standard Intellectual Property
Holding AG and
Closed joint-stock company with 100 per cent
foreign investments Roust Incorporated,
18689
MK/T/ 2010/187
18690
MK/T/ 2010/188
18691
MK/T/ 2010/189
18692
MK/T/ 2010/190
18693
MK/T/ 2010/191
18688
MK/T/ 2010/196
S.C. Johnson & Son, Inc.
18728
18736
18727
18717
18724
18735
18725
18730
18734

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 A.S
18907
MK/T/ 2009/1293
18883
MK/T/ 2009/1294
Pregledi
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(111) 18885
18935
18881
18882

(210) MK/T/ 2009/1296
MK/T/ 2009/1297
MK/T/ 2009/1298
MK/T/ 2009/1299

Sava Terzic
18778

MK/T/ 2009/124

SC CROCO SRL, a Romanian Company
18682
MK/T/ 2009/613
18683
MK/T/ 2009/614
SHISEIDO COMPANY LIMITED
18868
MK/T/ 2010/1070
Stamm International Corporation
18924
MK/T/ 2010/565
Sun Stars & Sons Pte. Ltd.,
18865
MK/T/ 2010/1166
TDR d.o.o.
18701
18698
18699
18700

MK/T/ 2010/1350
MK/T/ 2010/1351
MK/T/ 2010/1352
MK/T/ 2010/1353

The Cartoon Network, Inc.
18948
MK/T/ 2010/1265
The Coca-Cola Company
18826
MK/T/ 2010/1238
18902
MK/T/ 2010/1285
The North Face Apparel Corp.
18956
MK/T/ 2010/1130
18955
MK/T/ 2010/1134
THK Co., Ltd.
18695

MK/T/ 2008/1743

Top Victory Investments Limited
a corporation incorporated under the laws of
Hong Kong
18983
MK/T/ 2011/233
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
18854
MK/T/ 2010/1162
18828
MK/T/ 2010/1213
18990
MK/T/ 2011/84
UNDER ARMOUR, INC.
18733
18726
UNIMED PHARMA s.r.o.,
18856
Pregledi

MK/T/ 2009/17
MK/T/ 2009/18
MK/T/ 2010/1170

(732) Various, Inc., a California corporation
(111) 18732
(210) MK/T/ 2008/1580
VENUS PHARMA GmbH
18936

MK/T/ 2010/1300

Wakefield House Pipers Way
18833
MK/T/ 2010/1372
Warner Chilcott Company, LLC
18729
MK/T/ 2010/430
WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.
(a Delaware corporation)
18864
MK/T/ 2010/1171
Wm. Wrigley Jr. Company
18709
MK/T/ 2010/983
18710
MK/T/ 2010/984
YAMAHA CORPORATION
18798
MK/T/ 2010/1378
Агенција за комуникациски услуги
ИДЕА Плус Комуникејшнс ДОО Скопје,
18744
MK/T/ 2010/29
Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
18957
MK/T/ 2009/1163
Акционерско друштво за производство
и промет на алкохолни и безалкохолни
пијалоци ГРОЗД Струмица
18996
MK/T/ 2010/1455
18999
MK/T/ 2010/1456
19000
MK/T/ 2010/1457
Акционерско друштво за производство
и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
18831
MK/T/ 2010/1217
Алчинов Михаил
18958

MK/T/ 2010/741

АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз,
Друштво за производство на препарати
за нега на кожата и трговија
18962
MK/T/ 2009/680
БАСМЕ КТ ДОО Скопје
18748

MK/T/ 2010/227

Бис-Комерц дооел
18919

MK/T/ 2010/438
Trgovski marki

Glasnik,

(732) БЛАНК Борис ДООЕЛ СКОПЈЕ
(111) 18849
(210) MK/T/ 2010/1161
ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје
18741
MK/T/ 2010/256
ВИЗБА ВАЛАНДОВО
18843
18839
18840
18832

MK/T/ 2010/1167
MK/T/ 2010/1281
MK/T/ 2010/1282
MK/T/ 2010/1283

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
18716
MK/T/ 2008/956
18715
MK/T/ 2008/957
18714
MK/T/ 2008/958
Вицторија ДООЕЛ Скопје
18985
MK/T/ 2009/1187
ГАЛАФАРМ дооел Скопје
18967
MK/T/ 2009/1124
18968
MK/T/ 2009/1125
18969
MK/T/ 2009/1126
д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје
18954
MK/T/ 2010/1143
Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ” дооел Скопје
18928
MK/T/ 2010/1194
18929
MK/T/ 2010/1195
18930
MK/T/ 2010/1196
18926
MK/T/ 2010/1197
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(732) Друштво за градежништво,
инженеринг и трговија
АКТИВА ДОО ШТИП
(111) 18789
(210) MK/T/ 2010/1414
Друштво за издавачка дејност,
трговија и услуги
КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ
18871
MK/T/ 2010/1068
Друштво за изучување странски јазици,
преводи и услуги
КЈУ ЛЕНГВИЧ СКУЛ ДООЕЛ Скопје
18844
MK/T/ 2010/1045
Друштво за инвалидизирани лица
ЦЕНТАР ДИЗАЈН ДООЕЛ
18788
MK/T/ 2010/1415
Друштво за инженеринг и промет
ЛИТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
18835
MK/T/ 2010/1399
Друштво за интелектуални услуги
КАТО ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
18857
MK/T/ 2010/1180
Друштво за компјутерски услуги
ИНТЕК СИСТЕМ ДОО, Скопје
18842
MK/T/ 2010/1173

Даница Мандалова and
Петар Мандалов
18866
18874

MK/T/ 2010/1086
MK/T/ 2010/1087

Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
18951
MK/T/ 2010/1246
18892
MK/T/ 2010/1284
18800
MK/T/ 2010/1375
18931
MK/T/ 2011/93
18923
MK/T/ 2011/100

Донитекс д.о.о.
18971
18973

MK/T/ 2011/91
MK/T/ 2011/92

Друштво за музичка и филмска продукција
АУДИОЛАБ ДООЕЛ Скопје
18934
MK/T/ 2010/1208

ДПТУ Ромео и Јулија ДОО Скопје
18989
MK/T/ 2011/85
Драган Величковски
18994

MK/T/ 2010/1026

Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје
18678
MK/T/ 2010/758
18679
MK/T/ 2010/759
18680
MK/T/ 2010/760
18681
MK/T/ 2010/761

Trgovski marki

Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
18713
MK/T/ 2008/710
Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО
увоз-извоз Струмица
18974
MK/T/ 2010/1290
Друштво за преработка на тутун
СОКОТАБ АД Битола
18912
MK/T/ 2010/1192

Pregledi
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(732) Друштво за производство и трговија
со електрична и топлинска енергија
ЕКО-ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје
(111) 18703
(210) MK/T/ 2010/1360
Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
18747
MK/T/ 2009/422
Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи,
промет на големо и мало и увоз-извоз
ЖИТО ЛУКС АД Скопје
18945
MK/T/ 2010/1390
18943
MK/T/ 2010/1391
18938
MK/T/ 2010/1392
18944
MK/T/ 2010/1393
Друштво за производство на систем
софтвер, сервисирање и промет
ТИМЕС 1 Костадин ДООЕЛ
експорт-импорт
18904
MK/T/ 2010/1299
Друштво за производство трговија и услуги
ЕЛИПСА ТЦС ДОО експорт-импорт Скопје
18750
MK/T/ 2010/1244
18751
MK/T/ 2010/1245
Друштво за производство, меѓународен
транспорт, шпедиција, трговија и услуги
МАСКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Драчево
18819
MK/T/ 2009/891
Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз
Скопје
18845
MK/T/ 2010/1052
Друштво за производство, промет и услуги
ТРОПИКО - КОМПАНИ Исмаил & Реџеп ДОО
експорт-импорт Скопје
18791
MK/T/ 2010/754
Друштво за производство, трговија
и услуги АГРО-ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ
Велес
18834
MK/T/ 2010/1311
Друштво за производство, трговија
и услуги ЕКОШАР ДОО експорт-импорт
с.Порој, Тетово
18752
MK/T/ 2010/1252
Друштво за производство,
трговија и услуги КАНААН ДОО
увоз извоз Скопје
18759
MK/T/ 2009/699
18760
MK/T/ 2009/700
Pregledi

(111) 18761
18762
18763

(210) MK/T/ 2009/701
MK/T/ 2009/702
MK/T/ 2009/703

Друштво за производство, трговија и
услуги КВАТРО Ана и други ДОО
увоз-извоз Куманово
18787
MK/T/ 2010/1440
Друштво за производство,
трговија и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО
Скопје
18743
MK/T/ 2010/819
Друштво за производство, трговија и
услуги на големо и мало
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
18872
MK/T/ 2010/1049
Друштво за производство,
трговија и услуги
Наумовски Ратко и др.
ТРИТЕКС ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Прилеп
18925
MK/T/ 2010/349
Друштво за производство,
трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД
СКОПЈЕ
18731
MK/T/ 2009/77
18995
MK/T/ 2009/1046
Друштво за производство,
трговија и услуги ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола
18808
MK/T/ 2010/1380
Друштво за производство, трговија и
услуги СЕКТРОН ДОО Скопје
18920
MK/T/ 2010/1025
Друштво за производство, трговија
и услуги СЕТКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
експорт-импорт Скопје
18754
MK/T/ 2010/1209
Друштво за производство, трговија
и услуги СИКС ПМ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
18841
MK/T/ 2010/1222
18829
MK/T/ 2010/1223
Друштво за производство, трговија
угостителство и услуги
БАЛКО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
Струга
18838
MK/T/ 2010/1417

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, градежништво, угостителство
и услуги ТЕМПОМАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО експорт-импорт Гостивар
(111) 18992
(210) MK/T/ 2010/1089
Друштво за промет и производство и
услуги увоз-извоз Љубомир и Љубица
ДОО ТОНЕЛИ
18820
MK/T/ 2010/80
Друштво за трговија и услуги
АУТО ГС - ФЕРАЛ ДООЕЛ
експорт-импорт, Скопје
18987
MK/T/ 2010/1172
ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ДИМЕНЗИЈА ПЛУС ДОО СКОПЈЕ
18773
MK/T/ 2010/399
Друштво за трговија и услуги
ЕУРО - ФАРМ увоз - извоз ДООЕЛ
Битола
18793
MK/T/ 2010/1437
18794
MK/T/ 2010/1438
Друштво за трговија и услуги
ЕУРО ОФИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
18807
MK/T/ 2010/1387
Друштво за трговија и услуги
СЛИМ ЛАЈН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
18980
MK/T/ 2010/414
18979
MK/T/ 2010/415
Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
18783
MK/T/ 2010/1403
18970
MK/T/ 2010/1405
Друштво за трговија, транспорт и услуги
Пулстарс ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
18998
MK/T/ 2010/764
Друштво за туризам транспорт
угостителство и производство
СКАУТ Боге и др. ДОО Скопје
18766
MK/T/ 2010/853
Друштво за угостителство,
туризам и трговија КВИНС ХОТЕЛ ДОО
Скопје
18767
MK/T/ 2010/93
Друштво за управување со недвижности и
деловини услуги ЕРА СИТИ ДООЕЛ - Скопје
18803
MK/T/ 2010/1362
Trgovski marki
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189

(732) Друштво за услуги и трговија
ПУТНИК рент а кар ДООЕЛ Скопје
(111) 18942
(210) MK/T/ 2010/1081
Друштво за услуги, производство и
трговија КАЗМА КОМЕРЦ Зоран и Марина
ДОО увоз-извоз Скопје
Подружница ОРО Скопје
18746
MK/T/ 2009/1166
Друштво за шпедиција и шпедитерски
услуги МЕТАЛ ОИЛ ШПЕД ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
18899
MK/T/ 2010/1230
ДТПУ ИНЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
18975
MK/T/ 2010/1017
ЕВН Електростопанство на Македонија,
Акционерско друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија
Скопје
18878
MK/T/ 2010/1064
Емпајар Салонс Дооел Скопје
Анѓелина Пауер
18932
MK/T/ 2010/1176
Златевски Љубиша
18825
18981
18982

MK/T/ 2010/668
MK/T/ 2010/833
MK/T/ 2010/834

Златко Панков
18875

MK/T/ 2010/1099

ЗОРЛУТЕКС Текстил Тиџарет ве Санаји
Аноним Ширкети
18749
MK/T/ 2010/770
Индбус Индустрија ДОО Скопје
18781
MK/T/ 2009/698
Интернационална Детска Академија
Анѓелина Пауер
18933
MK/T/ 2010/1177
КИЦСМ „СПОНА”
18977
18976

MK/T/ 2010/694
MK/T/ 2010/695

Кнезовиќ Дејан
18898

MK/T/ 2010/1229

КОЖУВЧАНКА ДОО
18704

MK/T/ 2010/1334

Pregledi
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(732) Коктел Трејд Дооел Тетово
(111) 18780
(210) MK/T/ 2010/1433
Константин Атанасовски
18796
MK/T/ 2010/1439
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
18822
MK/T/ 2009/934
ЛИКОМ Д.О.О. Ресен
18909

MK/T/ 2010/801

Малинковска Искра
18914

MK/T/ 2009/1148

Мегамобил дооел Скопје
18806
MK/T/ 2010/1397
МЕДИА ХАУС ДОО
18927

MK/T/ 2010/1106

Менковски Ѓоко
18880

MK/T/ 2008/1155

Наталија Јорданова
18805

MK/T/ 2010/1398

НЕОМИКС дооел Куманово
18966
MK/T/ 2011/116
18965
MK/T/ 2011/117
Николовски Дарко
18978

MK/T/ 2010/829

Охридска банка АД Охрид
18738
MK/T/ 2010/254
18739
MK/T/ 2010/255
П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
18785
MK/T/ 2010/1418
18792
MK/T/ 2010/1419

(111) 18723

(210) MK/T/ 2010/407

Приватна здравствена установаспецијалистичка ординација
по дерматовенерологија
Д-р АНЧЕВСКИ Скопје
18722
MK/T/ 2010/436
Приватна здраствена установа
Аптека ’’Велнес Аптека’’
18893
MK/T/ 2010/1294
Приватна здраствена установа-ординација
по општа медицина
АЛЕКСАНДРА ДР ВАИС
18823
MK/T/ 2009/777
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
18779
MK/T/ 2010/620
18776
MK/T/ 2010/621
18918
MK/T/ 2010/822
18916
MK/T/ 2010/823
18915
MK/T/ 2010/824
18910
MK/T/ 2010/826
Производно трговско транспортно и
услужно друштво
ЛЕРОШПЕД - ЛЕПА ДООЕЛ експорт-импорт
Гостивар
18870
MK/T/ 2010/1044
ПУБЛИЦИС ДОО СКОПЈЕ
18797
MK/T/ 2010/1381
СВН доо
18917

MK/T/ 2010/96

СКОВИН АД СКОПЈЕ
18795

MK/T/ 2010/1401

ПЗУ „д-р Т. Каракамчев”
18997
MK/T/ 2008/871

Скопски Саем ДОО Скопје
18897
MK/T/ 2010/1206
18896
MK/T/ 2010/1207
18894
MK/T/ 2010/1291
18895
MK/T/ 2010/1292

Подружница Млекара Делчево
18770
MK/T/ 2010/910

Сноуборд клуб ПОЛАР Скопје
18913
MK/T/ 2010/1218

Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА АД Прилеп		
18859
MK/T/ 2010/1174
18858
MK/T/ 2010/1175

СТАИЛ АРТ МЕНАЏМЕНТ ДОО
18988
MK/T/ 2008/1140

Приватна здравствена установаспецијалистичка ординација
по гинекологија и акушерство ИНАСкопје
18720
MK/T/ 2010/406
Pregledi

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
18891
MK/T/ 2010/1201
Тhe Procter & Gamble Company
18961
MK/T/ 2010/1129
Trgovski marki

Glasnik,

(732) ТД за превоз и услуги
МАНДИ-ТРАНС Битола ДООЕЛ
(111) 18991
(210) MK/T/ 2011/86
ТД НАТУРАЛ ФУД ДОО
18867

MK/T/ 2010/1096

ТДПТУ „ВИСИОН” ДОО Увоз-извоз-Скопје,
18830
MK/T/ 2009/1269
Темов Пане
18940
18939
18941

MK/T/ 2010/1382
MK/T/ 2010/1383
MK/T/ 2010/1384

Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА
Акционерско друштво за мобилни
комуникации-Скопје
18753
MK/T/ 2007/4
18755
MK/T/ 2007/5
18756
MK/T/ 2007/6
18757
MK/T/ 2007/7
18758
MK/T/ 2007/8
18764
MK/T/ 2007/15
18765
MK/T/ 2007/16
ТП Бутик Тивес Мода
Весевска Стојан Јасмина ТП Скопје
18702
MK/T/ 2010/1357
Трговско Друштво за вработување на
инвалидни лица,производство трговија и
услуги АСТИБО БЕАС ДООЕЛ Штип
18694
MK/T/ 2010/1344
Трговско друштво за канцелариско
административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ
Скопје
19002
MK/T/ 2011/96
19001
MK/T/ 2011/97
Трговско друштво за надворешен и
внатрешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
18742
MK/T/ 2010/243
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(732) Трговско друштво за производство,
услуги и трговија
БАМС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Битола
(111) 18984
(210) MK/T/ 2010/1163
Трговско радиодифузно друштво
МНЦ ТВ ДООЕЛ
18836
MK/T/ 2010/1386
Фабрика за амортизери „СТД” доо
18852
MK/T/ 2010/1182
Фармасвис Дооел
18959

MK/T/ 2010/792

Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
18884
18850

MK/T/ 2009/1291
MK/T/ 2010/1198

Фондација за едукација и развој
ХУМАНОПОЛИС Скопје
18804
MK/T/ 2010/1361
Фрутисимо Џус Бар ДОО,
18772
MK/T/ 2011/107
ХИДРАУЛИКА ЛАШКО
18911

MK/T/ 2010/1421

ХИСАР ТУРИЗАМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
18706
MK/T/ 2010/1358
ЦМЦ ЕКОКОН Трговско друштво за
еколошко советување,
инженеринг и застапување ДОО Скопје
18696
MK/T/ 2010/952
Цреатион Пал ДОО
18718

MK/T/ 2010/1016

Трговско друштво за производство,
занаетчиски услуги и
промет на мало и големо
БУЈО - Теф - ЕЛЕКТРОНИК Тефик ДООЕЛ
извоз-увоз
18790
MK/T/ 2010/1422
Трговско друштво за производство, промет
и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
18824
MK/T/ 2010/366

Trgovski marki
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192 Glasnik, 18/6, str. 192-198, dekemvri 2011 Skopje

prodol@uvawa
(111)

06343
06346
09130

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(186)

16/11/2020
16/11/2020
15/04/2018

Trgovski marki

Glasnik,
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prenos
(111) 13575
(732) Друштво за производство и промет
БМГ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.2 Мак. Бригада 16/7, 1000 Скопје, MK

poni [tuvawe
(111) 16953
MK/T/ 2009/355

prestanok
(111) 00468
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/11/2008
(111) 00472
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/11/2008
(111) 00473
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/11/2008
(111) 00474
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/02/2009
(111) 00475
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/02/2009
(111) 00476
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/02/2009
(111) 00478
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/01/2010

Trgovski marki

(111) 02792
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 01/11/2008
(111) 00911
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2009
(111) 00885
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/04/2009
(111) 00886
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/04/2009
(111) 00887
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/06/2009
(111) 00888
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/06/2009
(111) 00889
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/06/2009

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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(111) 00890
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/06/2009
(111) 00891
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/06/2009
(111) 00893
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/10/2009
(111) 00894
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 13/11/2009
(111) 00895
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 13/11/2009
(111) 00994
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/10/2008
(111) 00242
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/11/2008
(111) 01001
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/04/2009
(111) 01002
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/04/2009
(111) 00349
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2009
(111) 01009
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2009
(111) 03899
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/10/2008
(111) 03135
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/10/2008
Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(111) 03146
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/10/2009
(111) 02939
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/03/2009
(111) 02942
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/03/2009
(111) 01869
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/01/2009
(111) 01870
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/01/2009
(111) 01872
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/01/2009
(111) 01877
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/10/2008
(111) 01886
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/01/2009
(111) 01890
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/01/2009
(111) 01434
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 26/06/2009
(111) 01457
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/05/2009
(111) 01460
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/05/2009
(111) 01480
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/12/2008
Trgovski marki

Glasnik,

(111) 01483
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/01/2010
(111) 03016
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 09/11/2008
(111) 03025
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/05/2009
(111) 03028
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/01/2009
(111) 02534
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/04/2009
(111) 01504
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/12/2009
(111) 01513
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 06/06/2009
(111) 01515
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 31/10/2009
(111) 01519
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/12/2009
(111) 01052
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 06/06/2009
(111) 01056
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/02/2009
(111) 01076
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 27/12/2009
(111) 02620
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/02/2009
Trgovski marki
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(111) 03536
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/04/2009
(111) 03547
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/04/2009
(111) 03550
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/04/2009
(111) 03790
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 30/03/2009
(111) 03795
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 24/05/2009
(111) 01912
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/09/2009
(111) 01915
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/12/2009
(111) 01171
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/11/2008
(111) 01178
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2009
(111) 01188
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/11/2009
(111) 01190
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/11/2009
(111) 01196
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/08/2008
(111) 01204
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 06/06/2009
Prodol`uvawa, promeni, prenosi

196 Glasnik, 18/6, str. 192-198, dekemvri 2011 Skopje

(111) 01207
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/10/2008
(111) 01218
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/02/2009
(111) 01085
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/11/2009
(111) 01089
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/12/2009
(111) 01099
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/01/2009
(111) 01100
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/01/2009
(111) 01106
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/01/2009
(111) 02971
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/12/2008
(111) 02972
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/12/2008
(111) 02542
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/12/2008
(111) 02543
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/02/2009
(111) 01938
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/09/2008
(111) 03327
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/09/2009
Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(111) 03347
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/05/2009
(111) 02575
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/10/2008
(111) 02579
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/05/2009
(111) 01613
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 12/10/2009
(111) 02607
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/04/2009
(111) 01253
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/10/2009
(111) 01412
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/02/2009
(111) 01414
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/03/2009
(111) 01415
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/12/2009
(111) 01667
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2008
(111) 01668
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/07/2008
(111) 01670
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/07/2008
(111) 01684
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/11/2008
Trgovski marki

Glasnik,

(111) 01276
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/01/2010
(111) 01286
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/01/2010
(111) 01293
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/10/2009
(111) 01301
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/07/2008
(111) 01314
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 11/11/2008
(111) 02007
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/12/2009
(111) 02019
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2008
(111) 03464
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/04/2009
(111) 03038
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 29/08/2009
(111) 03040
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/08/2009
(111) 01694
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/02/2009
(111) 01701
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 08/11/2008
(111) 01704
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/02/2009
Trgovski marki
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(111) 01719
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/08/2009
(111) 01328
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/10/2009
(111) 01330
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/09/2008
(111) 01341
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2008
(111) 02072
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/04/2009
(111) 02083
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/01/2009
(111) 02110
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/09/2009
(111) 02506
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/12/2008
(111) 02851
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 18/10/2009
(111) 02726
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/10/2009
(111) 02730
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/11/2008
(111) 02737
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 13/11/2009
(111) 02739
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/10/2009
Prodol`uvawa, promeni, prenosi

198 Glasnik, 18/6, str. 192-198, dekemvri 2011 Skopje

(111) 02139
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 27/01/2009
(111) 01791
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/05/2009
(111) 01773
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/12/2009
(111) 01775
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/11/2008
(111) 01808
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/07/2008
(111) 01378
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/05/2009
(111) 01379
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/05/2009
(111) 01388
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/05/2009
(111) 01389
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/01/2009
(111) 02724
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/11/2008
(111) 01360
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 23/01/2010
(111) 03211
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/10/2008

(111) 03063
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 13/11/2009
(111) 02292
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/03/2009
(111) 02296
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/06/2009
(111) 02676
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 24/08/2009
(111) 02755
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 13/11/2009
(111) 02321
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 18/09/2009
(111) 02389
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 06/06/2009
(111) 02400
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 06/06/2009
(111) 02419
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/08/2009
(111) 02425
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/03/2009
(111) 02441
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2009
(111) 07101
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 12/03/2009

(111) 02186
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/12/2008
Prodol`uvawa, promeni, prenosi

Trgovski marki

Glasnik,
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ISPRAVKI
- Vo Glasnik br. 4 od 2011 poradi tehni~ka gre[ka ne e objaven kodot (540) Izgled na trgovskata
marka, transkripcija i prevod, poradi toa istata se objavува vo Glasnik br. 6 od 2011.
(111) 18523

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/390

(220) 26/03/2010
(181) 26/03/2020
(450) 31/08/2011

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

(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

