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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на
правото на индутриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не
постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за
признавање на тоа право.
Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од
индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот
по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од
индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на
заштитата.

Патенти
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Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за
заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на
патент.
Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на
објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако
го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.
Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на
Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на
доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на
европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97)
ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е
платена пропишаната такса.
Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9).
За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни
кодови.
(11)

Регистарски број на документот

(13)

Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21)

Број на пријавата

(22)

Датум на поднесувањето

(23)

Дата на изложбено или саемско првенство

(30)

Право на првенство: датум држава број

(45)

Дата на објавување

(45)

Објава на првичните патентни барања

(51)

Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

2|Страна
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(54)

Назив на пронајдокот

(56)

Цитирани документи

(57)

Апстракт или патентно барање

(60)

Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ex - ЅУ број на пријавата
година ex - YU број на патентот)

(61)

Број на основната пријава

(62)

Број на првобитната пријава

(72)

Пронајдувач (и)

(73)

Носител на правото на патентот

(74)

Застапник

(86)

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

(87)

Објавување на Меѓународна (PCT)
објавувањето, објавен број - WO)

(96)

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

(97)

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

пријава;

(датум

на

___________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

Патенти
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избегнува

(51) H 02H 00/00

употреба

и

инсталирање

на

(11) 4291

(13) А

пренапонски заштити во секоја заштитна зона.

(21) 2010/277

(22) 15/10/2010

АЦ ДЦ МОС Протекторот го редуцира
пренапонот од 99.9% и тоа само во една точка

(45) 31/12/2012
(30) П-20100277 15/10/2010 MK
(86)

на зоните на штитење LPZ0a-LPZ3 & C-A.

(87)
(73) Поповиќ Иван and Димановски Ванѓел

Концептот на Повеќестепен заштитен систем (АЦ

Бриселска 7; 3/1 Скопје, MK and Дане Крапчев

ДЦ МОС Протектор) во еден единствен склоп ја

бр.2, Скопје, MK

избегнува потребата од инсталација на повеќе
степени на пренапонски заштити според

(74)
(72) Поповиќ Иван and Димановски Ванѓел
(54) КОНЦЕПТ НА ОСУМСТЕПЕН ИНТЕГРИРАН
СИСТЕМ НА ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА

концептот за заштитни гранични зони LPZ0aLPZ3 и C-A според IEC 62305-4 и ANSI/IEEE
C62.41.1-2; при тоа овозможувајки полесна
инсталација во помал простор како и максимално

Концепт на осум (8) степена пренапонска

обезбедување на уредите од пренапон. АЦ ДЦ

заштита со интегрирани пет (5) напонско
лимитирачко супресорски системи и три (3)

МОС Протекторот го редуцира пренапонот 99.9%
и тоа само во една точка на зоните на штитење

пасивни системи од филтри, со јадра на
индуктивитетите изработени во нанокристална

LPZ0a-LPZ3 и C-A.

технологија;
каде
филтрирањето
заземјувањето е дополнителна опција.

Употребувајки ги нанокристалните материјали во
изработката на бифиларните филтри за

(57)

на

пренапонски заштити, направивме голем исчекор
Користејки ги новите достигнувања на полето од
нано-кристалните
материјали
и

во однос на смалувањето на димензиите,
подобрувањето
на
карактеристиките
и

полупроводничката HEXSA COOL MOSFET
технологија, развивме и дизајниравме нова

ефикасноста на уредот.

генерација
на
повеќестепена
сериска
пренапонска заштита со ефикасно каскадно

Проектирањето,
планирањето
како
и
инсталацијата на уредите за заштита не e повеќе

EMI/RFI филтрирање. Таа се состои од 8 (осум)

резервирано само за експертите, туку со АЦ ДЦ

заштитни степени интегрирани во една целина
со време на реакција помало од една

МОС Протекторите тоа станува применливо и од
професии како што се проектанти, градежни

наносекунда (< 1nsec) и максимална ефикасност
за апсорбирање на пренапони со големи

инженери,
конструктори,
електричари, ентузијасти и други.

техничари,

моќности.
АЦ

ДЦ

МОС

Протекторите

ги

решаваат

АЦ ДЦ МОС Протекторите ги надминуваат

проблемите со контаминација на водовите на

барањата од стандардите за заштита на
електричните уреди (IEC 62305 и ANSI/IEEE

напојувањето и водовите на заземјувањето при
директните како и индиректните удари од гром.

C62.41.1-2).
Поточно при имплементирањето на стандардот

Посебно ги препорачуваме на позициите каде е
сместена телекомуникациска и медицинска

се бара инсталација на неколку независни
пренапонски заштити, во секоја гранична

опрема опрема.

заштитна зона поодделно: LPZ0a/b-LPZ3 и C-A.

Користејки

АЦ
ДЦ
МОС
Протекторот
представува
повеќестепен заштитен систем составен од 8

решение, АЦ ДЦ МОС Протекторот значително
ГИ НАМАЛУВА ТРОШОЦИТЕ при дизајнирањето

го

интегрираното

повеќестепено

(осум) заштитни степени во еден уред со што се
4|Страна
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и инсталацијата на пренапонските заштитни

системи.

(51) A 01H 1/00, 5/00

алкалоиди. Истите се добиваат од претходно
(13) А
(22) 06/07/2011

припремената
континуирана

(45) 31/12/2012
(30)

алкохол како што е methanol -от. Имаме двојно
отпарување на е methanol - ниот екстракт и

(86)

филтрација со отстранување на баластните

(87)
(73) Фармацевтска Хемиска Козметичка

материи
што
овозможуваат
понатамошно
добивање на релативно почист morphine и други

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

нуз алкалоиди. Понатаму отпарениот екстракт,
без methanol, се подвргнува на екстракција со

Скопје, MK

trichloroethylene пришто narcotine, papaverine и

(74)

дел од hebainе се издвојуваат во trichloroethylene
- ски екстрактен слој, а morphine со над 85%

(72) Васе Тримчевски
(54) "ПОСТАПКА ЗА ЕКСТРАКЦИЈА И

чистота се добива со таложење на водениот
екстракт во присуство на n - butanol пришто се

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА АЛКАЛОИДИ ОД
PAPAVER SOMNIFERUM"

добива раствор на morphine и матични лугови
кои содржат codeine, thebainе, narcotine, oripavine

(57) Овој пронајдок се однесува на екстракција и

и мали количини на morphine. Мorphine - от се

изолација на morphine и други алкалоиди од
афионови шишарки на papaver somniferum, сорта

таложи со додавање на sodium hydroxide додека
codeine, thebainе, oripavine и малите заостанати

Алкалоид 1. Пронајдокот е во подобро
искористување на morphine - от и другите нуз

количини на morphine се издвојуваат со
дополнителна реекстракција на матични лугови

(11) 4300
(21) 2011/200

Патенти

афионова
екстракција

суровина
со
со
алкализиран

5|Страна
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со trichloroethylene пришто останатите мали

значителни

количини на morphine остануваат во водениот

отстранување на codeine и thebainе на рН 11,5 -

емулзии.

Со

претходно

екстракт. Codeine - от, thebainе - от, oripavine - от
се издвојуваат од trichloroethylene - скиот

11,9 со trichloroethylene пред главното таложење
на morphine - от, се добива morphine со уште

екстрактен слој. Со овој процес, со понатамошно
прочистување, се добива morphine со над 91%

поголема чистота, до околу 94%. На овој начин
изолацијата и на останатите нуз алкалоиди е

чистота и притоа во текот на процесот во ниедна
фаза при реекстракциите да не се јавуваат

полесна и со поголема чистота.

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

(51) основен

(11)

(13)

8H02H00/00

8H02H00/00

4291

A

8A01H1/00

8A01H1/00

4300

A

8A01H5/00

8A01H1/00

4300

A

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

(51)

(11)

(13)

Поповиќ Иван and Димановски Ванѓел

H 02H 00/00

4291

А

Фармацевтска Хемиска Козметичка

A 01H 1/00,

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

5/00

4300

А
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(57) 1 Состав за формирање коски подготвен со

(51) C 12N 5/071
(11) 4321

(13) Т1

методата за подготвување состав за формирање

(21) 2011/134

(22) 09/05/2011

коски користејќи мешавина од остеобласт и биоматрикс,
која
опфаќа:

(45) 31/12/2012
(30) 20050050447 13/06/2005 KR
(96) 27/06/2005 EP05765896.5

култивирање/размножување
изолирани
остеобласти и нивни претходник ќелии во алфа-

(97) 23/03/2011 EP1896044
(73) Sewon Cellontech Co., Ltd.

МЕМ (Минимален Есенцијален Медиум, од
коскено ткиво алфа модификација) за да се

10, 11th., Goodmorning-Shinhan Tower 23-2,

подготви суспензија од остеобласти; и

Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Seoul 150-712,
KR

мешање на резултантната суспензија од
остеобласти со био-матрикс за да се подготви

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

терапевтско средство од остеобласти, каде што
био-матриксот е мешавина од колаген и

(72) JANG, Jae-Deog; PARK, Hyun-Shin; CHANG,
Cheong-Ho; JUNG, Soo-Jin; LEE, Sae-Bom and

хидроксиапатит, каде што се додава колаген во
количина од 67 µg/mL до 20 mg/mL на

KO, Chang-Kwon
(54) СОСТАВ ЗА ФОРМИРАЊЕ КОСКИ
СОСТАВЕН ОД МЕШАВИНА ОД ОСТЕОБЛАСТ

суспензијата

И БИО-МАТРИКС И МЕТОДА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИОТ

Има уште 4 патентни барања.

(51) A 61L 27/38, A 61K 38/36, 38/39, A 61L 27/50

(72) JANG, Jae-Deog; CHANG, Cheong-Ho; KO,
Chang-Kwon; LEE, Eun-Young; CHOI, Jeong-Yong

(11) 4320
(21) 2011/135

од

остеобласти

и

се

додава

хидроксиапатит во количина од 30 µg/mL до 3.4
mg/mL на суспензијата од остеобласти.

(13) Т1
(22) 09/05/2011

and KIM, Pyoung-Min
(54) ЕДНОСТАВНА МЕТОДА ЗА

(45) 31/12/2012

ТРАНСПЛАНТИРАЊЕ ИНЈЕКТИРАЧКИ

(30) 20050066026 20/07/2005 KR
(96) 23/09/2005 EP05809011.9

ХОДРОЦИТ ЗА АВТОЛОГНА
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ХОНДРОЦИТ

(97) 16/03/2011 EP1912661
(73) Sewon Cellontech Co., Ltd.

(57) 1 Терапевтски состав за рскавица за
употреба во метода за трансплантирање

10, 11th., Goodmorning-Shinhan Tower 23-2,
Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Seoul 150-712,

инјектирачки
хондроцит
за
автологна
трансплантација на хондроцит, што се добива

KR

со:

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

ставање 1 ml култура од хондроцити содржана
во Ампула бр. 1 (црвена) во 1 ml стерилен шприц
и инјектирање на клеточната култура во Ампула

Патенти
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бр. 2 (сина) што содржи бел или светло-жолт

бр. 4 (жолта) користејќи 1 ml стерилен шприц,

лиофилизиран

следено со мешање на содржините два или три

прашкаст

фибриноген

преку

вметнување на шприцот во ампула бр. 2 во
вертикалната насока, така што концентрацијата

пати користејќи го шприцот;
потврдување
целосно
растворување

на фибриноген е во опсегот од 10 mg/ml до 200
mg/ml;

содржините од ампула бр. 2 (сина) и потоа
инјектирање на целиот растворен материјал во 1

инјектирање 1 ml клеточна култура содржана во
Ампула бр. 1 (црвена) во ампула бр. 3 (црвена,

ml шприц;
инјектирање на добро-смешаната терапевтска

мала) што содржи бел лиофилизиран прашкаст

клетка од Ампула бр. 4 (жолта) во 1 ml шприц; и

тромбин преку вметнување на шприцот во
ампула бр. 3 во вертикалната насока, на тој

поставување два 1 ml шприца исполнети со
содржините од ампула бр. 2 (сина) и ампула бр.

начин постепено инјектирајќи црвена течност;
собирање 0.1 cc од 1 ml содржина од ампула бр.

4 (жолта) на вертикален држач по што следи
поставување врв во вид на завртка на

3 (црвена, мала) користејќи 1 ml шприц,
следено од инјектирање во долниот дел од

шприцовите, и мешање на содржините од
шприцовите користејќи го врвот за мешање од

ампула бр. 4 (жолта), така што концентрацијата

предниот крај на истите каде што резултантната

на тромбин е во опсег од 1 IU/ml до 200 IU/ml;
додавање на целата содржина од двете ампули

мешавина треба да се трансплантира
оштетен дел од рскавицата на животно.

кои содржат суспензија од хондроцит на ампула
.

Има

(51) A 61K 31/165, A 61P 25/00
(11) 4322
(13) Т1

(72) Mocaer, Elisabeth and Fabiano, Agnes
(54) УПОТРЕБА НА АГОМЕЛАТИН ЗА

(21) 2011/172

ДОБИВАЊЕ ЛЕК НАМЕНЕТ ЗА ТРЕТМАН НА
СИНДРОМОТ СМИТ-МАГЕНИС

(22) 01/06/2011
(45) 31/12/2012

уште

1

1

патентно

на

во

барање

Употреба на агомелатин, или N-[2-(7-

(96) 23/11/2007 EP07291391.6

(57)

(97) 16/03/2011 EP1929999
(73) LES LABORATOIRES SERVIER

метокси-1-нафтил)етил]ацетамид, или еден од
неговите хидрати, кристални форми или додатни

12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie
Cedex, FR

соли со фармацевтски прифатлива киселина или
база, во комбинација со ацебутолол во

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

добивање лек наменет за третман на синдромот
Смит-Магенис.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

Има уште 5 патентни барања.

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
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(51) A 61K 31/4412, A 61P 11/00
(11) 4315

(13) Т1

(21) 2011/283

(22) 22/09/2011
(45) 31/12/2012

(30) USA684879 08/01/2010 US and USP266815
04/12/2009 US
(96) 03/03/2010 EP10250379.4
(97) 28/09/2011 EP2324831
(73) Intermune, Inc.
3280 Bayshore Boulevard Brisbane, CA 940051021, US

(72) Bradford, Williamson Ziegler and Szwarcberg,
Javier
(54) ТЕРАПИЈА СО ПИРФЕНИДОН ШТО
ИЗБЕГНУВА ФЛУВОКСАМИН
(57) 1 Пирфенидон за употреба при третирање
пациент кој има потреба од терапија со
пирфенидон, назначен со тоа што третирањето
опфаќа

избегнување,

престанување
флувоксамин.
Има
уште

на

контраидицирање

истовремена
12

или

употреба

патентни

на

барања.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(51) C 12P 7/62

Christoph; HACHTEL, Jochen; SALAGNAD,
(13) Т1
(22) 23/09/2011

Christophe; ZOCHER, Frank; BURGARD, Andreas;
HOERLEIN, Rolf; STUEDEMANN, Thomas and

(45) 31/12/2012
(30) 200410040736 23/08/2004 DE
(96) 23/08/2005 EP05782434.4

KULITZSCHER, Berndt
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ДЕРИВАТИ
НА ДИАРИЛЦИКЛОАЛКИЛ

(97) 17/08/2011 EP1786913
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(57) 1 Постапка за добивање на соединение со
општата формула (I), назначена со тоа што ги

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

опфаќа етапите кои се наведени во шемата
дадена во продолжение:

(11) 4290
(21) 2011/286

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) HOLLA, Wolfgang; MUTTI, Stephane; MAIER,
Claus-Jurgen; JUNKER, Bernd; TAPPERTZHOFEN,
Патенти
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соединението (IVb) со соединението (VI), со што
се добива соединение со формулата (Ia), во
присуство на базата B1 и
еѓ)
доколку е соодветно, соединението (Ia)
се подложува на постапка на хидролиза или
хидрогенолиза, со што се добива соединението
каде што, во наведените поединечни етапи:
a1)
соединение со формулата (IX)

се

доведува во реакција со вода во присуство на
липаза B од Candida antarctica, со што се добива
соединение со формулата (V), или
a2)
соединение со формулата (X) се
доведува во реакција со најмалку еден донатор
на ацил во присуство на липаза B од Candida
antarctica, со што се добива соединението (V),
б)
соединението (V), во присуство на
киселински катализатор, се доведува во реакција
со соединение кое може да формира базностабилна и киселинско-лабилна ацетална или
кетална заштитна група Z3, со што се добива
соединението со формулата (VIII) и
в)
соединението (VIII), во присуство на
нуклеофил, се претворува во соединение со
формулата (II),
г)

соединението (II), во присуство на база

B1, се доведува во реакција со соединение со
формулата (VI), со што се добива соединение со
формулата (IIIa), или со соединение со
формулата (VII), со што се добива соединение со
формулата (IIIb):

(I), кога R3 e H,
при што наведените соединенија (IX) и (X) се
присутни како чист cis изомер или како мешавина
на cis/trans,
и каде што променливите и супституентите се
дефинирани како следи:
Прстенот A е C3-C8-циклоалкил или C3-C8циклоалкенил, каде што еден или повеќе
јаглеродни атоми во наведените прстени на
циклоалкил или циклоалкенил, може да се
заменат со атоми на кислород,
R1, R2, R4 и R5 се, независно еден од друг, H, F,
Cl, Br, OH, NO2, CF3, OCF3, C1-C6-алкил или -O(C1-C6-алкил),
R3 e H, C1-C6-алкил или бензил, кој може да
биде супституиран со F, Cl, Br, OH, NO2, CF3,
OCF3, C1-C6-алкил или -O-(C1-C6-алкил),
R6 e C1-C6-алкил или бензил, кој може да биде
супституиран со F, Cl, Br, OH, NO2, CF3, OCF3,
C1-C6-алкил или -O-(C1-C6-алкил),
X e C1-C6-алкил, каде што еден или повеќе
јаглеродни атоми во алкилната група може да се
заменат со атоми на кислород,
Y e C1-C6-алкил, каде што еден или повеќе
јаглеродни атоми во алкилната група може да се
заменат со атоми на кислород,
Z1 и Z2 се, независно еден од друг, киселинскостабилна заштитна група одбрана од групата
која се состои од -C(O)-C1-C6-алкил или -C(O)фенил,
Z3

д)

соединението (IIIa) се претворува во

соединение
со
формулата
(IVa),
или
соединението (IIIb) се претворува во соединение
со формулата (IVb), при што соодветната
реакција се изведува со алкохол, во присуство
на киселински катализатор,
ѓ)
соединението (IVa) се
реакција
со
соединението

10 | С т р а н а

доведува во
(VII),
или

e

базно-стабилна

и

киселинско-лабилна

ацетална или кетална заштитна група,
Z4 и Z5 се, независно еден од друг, слободна
група,
B1 e

терциерен

алкално-земјен

метален

алкоксид, терциерен алкален метален алкоксид,
алкално-земјен метален амид, алкално-метален
амид, алкално-земјен метален силазид, алкалнометален силазид или алкално-метален хидрид.
Има уште 10 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07K 14/75, C 07C 271/22, C 07K 5/06, 7/06
(11) 4323

(13) Т1

(21) 2011/287

(22) 26/09/2011
(45) 31/12/2012

(30) 20040560453P 08/04/2004 US
(96) 08/04/2005 EP09075233.8
(97) 10/08/2011 EP2204383
(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139,

(74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(72) HO, Guojie; PAONE, Antoniette, D.; FORNI,
Luciano; DETOLLENAERE, Catherine; BONNETT,
Brice and DEVIJVER, Christine
(54) ПРОЦЕСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ЕПТИФИБАТИД И РЕЛЕВАНТНИ ПОМЕЃУ
ПРОДУКТИ

US

ѕвоно (2) поставено на или во близина на

(51) E 02F 3/88
(11) 4314

(13) Т1

водното дно (13) и каде што се создава

(21) 2011/288

(22) 26/09/2011

воздушен притисок којшто практично е поголем
од притисокот на водниот столб измерен на

(45) 31/12/2012

(97) 13/07/2011 EP2090699
(73) Van Rompay, Boudewijn gabriel

надворешноста од нуркачкото звоно (2) како од
долниот крај (5) на нуркачкото звоно (2) па се до
водната линија (17), се карактеризира со тоа
што алувијалните талози (6) се вшмукуваат "во

307 Spottis Woode Court Clearwater, FL 33756,

позиција"

US

изведуваат до место на отстранување (16) со
помош на цевка (15), каде што претходно

(30) 20080000096 18/02/2008 BE
(96) 29/01/2009 EP09001208.9

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

со

помош

на

пумпа

(14)

и

се

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Van Rompay, Boudewijn gabriel
(54) ПОСТАПКА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ
АЛУВИЈАЛНИ ТАЛОЗИ ОД ДНОТО НА ВОДНА

споменатото место на отстранување (16) се
наоѓа на пловниот објект (8) и со тоашто

ПОВРШИНА

вратило (7) коешто е обезбедено со притисна

(57) 1 Постапка за отстранување на алувијлни
талози од дното на водна површина, каде што

цевка (11) низ којшто воздухот може да биде
притиснат со познати средства (12) за да се

слојот на алувијалните талози (6) што се наоѓаат
на дното (13) се носат до местото на

создаде воздушен притисок во нуркачкото ѕвоно
(2).

отстранување (16) и каде што отстранувањето на
алувијалните талози (6) се одвива под нуркачко

Има

Патенти

претходно споменатото нуркачко ѕвоно (2) е
поврзано со пловниот објект со помош на

уште

6

патентни

барања.
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(51) C 07F 9/58, A 61K 31/44, A 61P 1/00, 11/06,

(54) ТРИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА

19/02, 25/28, 29/00
(11) 4325

(13) Т1

УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА
РЕЦЕПТОРИТЕ НА ГЛИКОКОРТИКОИДИТЕ

(21) 2011/289

(22) 27/09/2011
(45) 31/12/2012

(57) 1 Соединение претставено со формулата
(I):

(30) 20070887981P 02/02/2007 US
(96) 25/01/2008 EP08702351.1
(97) 03/08/2011 EP2114970
(73) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) WEBBER, Ronald, Keith; HU, Xiao; JEROME,
Kevin, DeWayne; OBUKOWICZ, Mark, Gerard;

или негова сол.
Има

уште

7

патентни

барања

OLSON, Lisa; RUCKER, Paul, Vincent; DEVRAJ,
Rajesh, Venkateswaran and DE CRESCENZO,
Gary, A.
.
(51) A 61K 31/4745, A 61P 35/00

(72) CARMINATI, Paolo ; ZANNA, Claudio;

(11) 4318

(13) Т1

CAVALLI, Franco; GIANNI, Luca and SESSA,

(21) 2011/290

(22) 27/09/2011

Cristiana
(54) УПОТРЕБА НА 7-Т-

(45) 31/12/2012
(30) 2004RM00288 11/06/2004 IT
(96) 08/06/2005 EP05761294.7

БУТОКСИИМИНОМЕТИЛКАМПТОТЕХИН ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА НЕОПЛАЗМИ НА МАТКАТА

(97) 24/08/2011 EP1773451
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche

(57)
1
Употреба
бутоксииминометилкамптотехин

Riunite S.p.A.

подготвување лек за лекување неоплазми во

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

матката.
Има уште 5 патентни барања.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на

7-tза

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

12 | С т р а н а
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(54) МЕТОДИ ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ И

(51) C 12Q 1/68
(11) 4324

(13) Т1

ПРОГНОЗИРАЊЕ НА АЛЦХАЈМЕРОВА

(21) 2011/293

(22) 30/09/2011

БОЛЕСТ

(45) 31/12/2012

(57)

1

Метода за дијагностицирање или

(30) 20030007501 20/06/2003 FR
(96) 17/06/2004 EP04767370.2

прогнозирање
Алцхајмерова
болест
кај
индивидуа, назначена со тоа што опфаќа

(97) 27/07/2011 EP1639139
(73) Aventis Pharma S.A.

најмалку една етапа на откривање на
присуството на полиморфизмот rs908832 на

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR

генот ABCA2.

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

Има уште 16 патентни барања.

(72) BENAVIDES, Jesus; MACE, Sandrine;
RICARD, Sylvain; COUSIN, Emmanuelle;
PRADIER, Laurent and DELEUZE, Jean-Francois

(51) C 07D 223/16
(11) 4316

(13) Т1

(21) 2011/296

(22) 03/10/2011
(45) 31/12/2012

(30) 0901556 31/03/2009 FR
(96) 30/03/2010 EP10290165.9
(97) 20/07/2011 EP2241553
(73) LES LABORATOIRES SERVIER
35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR

реагира со соединението со формула (IX):

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Peglion, Jean-Louis; Dessinges, Aimee and
Serkiz, Bernard
(54) ПРОЦЕС ЗА СИНТЕЗА НА ИВАБРАДИН И
НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ
КИСЕЛИ ДОДАТНИ СОЛИ

во присуство на сол на преоден метал или на
лантанид,
во растворач,
со што се добива соединение со формула (X), во
рацемична или оптички активна форма:

(57) 1 Процес на синтеза на соединението со
формула (VIII), во рацемична или оптички
активна форма:

која се конвертира во соединение со формула
се карактеристика е тоа што соединението со
формула (II), во рацемична или оптички активна
форма:

Патенти

(VIII) со посредство на хидриден донор.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 07D 413/14, A 61K 31/454, A 61P 3/04,
3/10
(11) 4326
(21) 2011/297

(13) Т1
(22) 03/10/2011

(45) 31/12/2012
(30) 20070000125 04/01/2007 GB; 20070008746
08/05/2007 GB and 20070019763 10/10/2007 GB
(96) 04/01/2008 EP08702096.2
(97) 20/07/2011 EP2114935
(73) PROSIDION LTD
Windrush Court Watlington Road Oxford, OX4

Кадешто еден од X и Y е O и другиот е N;

6LT, GB

R е водород или метил;
3
R е водород или метил;

еден од E и Q е N и дригиот е CH;
1
5
6
R е SO2R или -CONHR ;
2

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FYFE, Matthew, Colin, Thor; EEVARATNAM,

4

R е C2-5 алкил;
5

Revathy, Perpetua; KEILY, John; SWAIN, Simon,

R е C1-3 алкил; и
6
R е водород, C1-3 алкил, или C2-3 алкил

Andrew and BERTRAM. Lisa, Sarah
(54) ПИПЕРИДИН GPCR АГОНИСТИ

супституиран со хидрокси.
Има уште 36 патентни барања.

(57) 1 Соединение од формула (I), или негова
прифатлива фармацевтска сол:
(51) C 12N 15/12, A 61K 38/18, 48/00, C 07K

полинуклеотидот е избран од групата која што

14/475, 16/22, C 12Q 1/68, G 01N 33/50, 33/53,

се состои од:

33/68
(11) 4319

(13) Т1

а)
полинуклеотид
којшто
ја
нуклеотидната низа НИЗА ИД БР:1,

(21) 2011/299

(22) 04/10/2011
(45) 31/12/2012

содржи

б) полинуклеотид којшто кодира еден необластин
полипептид или полипептид којшто потекнува од

(30) 19980000904 06/07/1998 DK; 19980001048
19/08/1998 DK; 19980001265 06/10/1998 DK;

него, кадешто зрелиот дел од споменатиот
полипептид прикажува степен на идентитет од

19980092229P 09/07/1998 US; 19980097774P

најмалку 90 % со аминокиселини 1 до 105 од

25/08/1998 US; 19980103908P 13/10/1998 US
and 19990347613 02/07/1999 US

НИЗА ИД БР:2;
в) полинуклеотид којшто специфично се вкрстува

(96) 05/07/1999 EP99931023.8
(97) 31/08/2011 EP1095140
(73) NsGene A/S
154 Baltorpvej 2750 Ballerup, DK

под услови на вкрстување на високо лимитиран
раствор за хибридизација со нуклеинската

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

г) полинуклеотид којшто содржи нуклеотидна

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JOHANSEN, Teit, E.; BLOM, Nikolaj and

низа која што е најмалку 70 % идентична со
полинуклеотидната низа претставена како НИЗА

HANSEN, Claus
(54) НЕВРОТРОФНИ ФАКТОРИ

ИД БР:1.
Има уште 46 патентни барања.

киселина
којашто
има
комплементарна
нуклеотидна низа НИЗА ИД БР: 1;

(57) 1 Изолиран Необластин полинуклеотид кој
што кодира еден полипептид којшто поседува
невротрофна активност, каде што

14 | С т р а н а
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(51) C 07D 207/06, A 61K 31/4025, A 61P 25/00, C
07D 401/14, 403/12, 405/12, 413/12
(11) 4317
(21) 2011/302

(13) Т1
(22) 05/10/2011

(45) 31/12/2012
(30) 20070980599P 17/10/2007 US
(96) 14/10/2008 EP08839959.7
(97) 21/09/2011 EP2212283
(73) SANOFI
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) SCHWINK, Lothar; STENGELIN, Siegfried;
CZECHTIZKY, Werngard; GAO, Zhongli and
HURST, William J.
(54) СУПСТИТУИРАНИ КАРБОКСАМИДИ НА NФЕНИЛ-БИПИРОЛИДИН И НИВНА
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА
(57) 1 Соединение со формулата (I):

назначено со тоа што:
R, R1, R2 и R3 се исти или различни и се,
независно еден од друг, одбрани од водород,
(C1-C4)алкил или CF3;
R4 e одбран од групата која се состои од
циклопропил,

циклопентил,

бицикло[2.2.1]хептил,
тетрахидропиранил,

циклохексил,

циклопентил-метил,
фуранил,
оксазолил,

изоксазолил и пиразолил; при што наведениот R4
може да биде супституиран еднаш или повеќе
пати со супституент одбран од халоген, метил,
етил, пиридинил, 2-оксо-2H-пиридин-1-ил и CF3;
или
негова фармацевтски прифатлива сол или негов
енантиомер или диастереомер
Има уште 9 патентни барања.

(51) A 61K 31/444, A 61P 25/00
(11) 4337

(13) Т1

(97) 09/11/2011 EP2146713
(73) SANOFI

(21) 2012/20

(22) 16/01/2012

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(45) 31/12/2012

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(30) 0702852 19/04/2007 FR
(96) 16/04/2008 EP08787960.7
Патенти

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

15 | С т р а н а

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

1

Употреба на 4-циклопропилметокси-N-

(72) DELAY-GOYET, Philippe and PERRON,

(57)

Corinne
(54) УПОТРЕБА НА 4ЦИКЛОПРОПИЛМЕТОКСИ-N-(3,5-ДИХЛОРО-1-

(3,5-дихлоро-1-оксидопиридин-4-ил)-5-

ОКСИДОПИРИДИН-4-ИЛ)-5-(МЕТОКСИ)
ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИД ЗА ТРЕТИРАЊЕ

сол, за добивање на лек за употреба во процесот
на третирање на трауми на черепот.
Има уште 1 патентни барања.

ТРАУМИ НА ЧЕРЕПОТ

(метокси)пиридин-2-карбоксамид, во вид на
хидрат, солват, база или киселинска адитивна

5б-прегнан-20-он или фармацевтски прифатлива
(51) A 61K 31/58, 9/16, 9/20, 9/50, A 61P 25/22

сол или солват на истиот, и еден или повеќе
фармацевтски прифатливи ексципиенти за

(13) Т1
(22) 09/02/2012

употреба
при
третманот
на
опсесивно
компулсивно пореметување, пореметување со

(45) 31/12/2012
(96) 09/06/2006 EP10000305.2

пост-трауматски стрес или пореметување со
социјална анксиозност кај човечки субјект,
назначен со тоа што составот обезбедува

(97) 28/12/2011 EP2168585
(73) Euro-Celtique S.A.

стабилна состојба на плазма нивоа во 3бхидрокси-3в-метоксиметил-21-(1'-имидазолил)-

2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg,
LU

5б-прегнан-20-он во опсег од 5 ng/mL до 500
ng/mL за времетраење од 6 часа до 24 часа

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

после администрација.
Има уште 6 патентни барања.

(11) 4330
(21) 2012/53
(30) 688905 P 09/06/2005 US

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) WOODWARD, Richard M.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД
НЕВРОАКТИВЕН СТЕРОИД И НИВНИ
УПОТРЕБИ
(57) 1 Фармацевтски состав, што содржи 3бхидрокси-3в-метоксиметил-21-(1'-имидазолил)-

(51) C 07D 207/06, A 61K 31/4025, A 61P 25/00, C

(96) 14/10/2008 EP08838702.2

07D 403/12, 409/12

(97) 23/11/2011 EP2215058
(73) SANOFI
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) 4340
(21) 2012/55

(13) Т1
(22) 10/02/2012
(45) 31/12/2012

(30) 980606 P 17/10/2007 US
16 | С т р а н а
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(72) SCHWINK, Lothar; STENGELIN, Siegfried;

туирани еднаш или повеќе пати со супституент

CZECHTIZKY, Werngard; GAO, Zhongli and

којшто е одбран од халоген или CN; под услов R4

HURST, William J.
(54) СУПСТИТУИРАНИ УРЕИ НА N-ФЕНИЛ-

и R5 да не бидат обата истовремено водород;
или

БИПИРОЛИДИН И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА

R4 и R5, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат хетероцикличен прстен

(57) 1 Соединение со формулата (I):

одбран од групата која се состои од пиролидин,
пиперидин, пиперазин, морфолин, 1,3-дихидроизоиндолил, каде што наведениот прстен може
да биде супституиран еднаш или повеќе пати со
супституент одбран од групата која се состои од
метил, етил, фенил, N-ацетил и N-ацетилметиламино; или

назначено со тоа што:
R, R1, R2 и R3 може да бидат исти или различни и
се, независно еден од друг, одбрани од водород,
(C1-C4)алкил или CF3;
R4 и R5 може да бидат исти или различни и се,

негова фармацевтски прифатлива сол или негов
енантиомер или диастереомер.
Има уште 9 патентни барања.

независно еден од друг, одбрани од групата која
се состои од водород, n-хексил, фенил, бензил,
циклохексил, циклохексилметил и тиофен-2илметил; каде што R4 и R5 може да бидат супсти(51) C 07D 205/04, A 61K 31/397, A 61P 3/00

алкил со 1 до 6 јаглеродни атоми, праволиниски

(11) 4332

(13) Т1

или разгранет алкокси со 1 до 6 јаглеродни ато-

(21) 2012/56

(22) 10/02/2012

ми,
праволиниски
или
карбоксилат со 1 до 6

(45) 31/12/2012

разгранет
јаглеродни

алкил
атоми,

(30) 0410845 14/10/2004 FR
(96) 10/10/2005 EP05809316.2

радикали
на
трифлуорометил
или
трифлуорометокси, а R"' претставува право-

(97) 23/11/2011 EP1802571
(73) Aventis Pharma S.A.

линиска
или
разгранета
алкилна
или
перфлуороалкилна група со 1 до 6 јаглеродни

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR

атоми или арилна група која може да биде

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

супституирана со еден или повеќе радикали R":

(72) MUTTI, Stephane; MALPART, Joel;
LAMPILAS, Maxime; BOFFELLI, Philipe; DELTHIL,
Michel; GRONDARD, Luc; NAIT BOUDA, Lahlou
and RIEKE-ZAPP, Joerg
(54) ПОСТАПКА И ИНТЕРМЕДИЕРИ ЗА
ДОБИВАЊЕ НА ДЕРИВАТИ НА N-(1БЕНЗХИДРИЛ-АЗЕТИДИН-3-ИЛ)-N-ФЕНИЛ-

назначена со тоа, што сулфонат со формулата

МЕТИЛСУЛФОНАМИД

(II), каде што R и R' претставуваат, независно
еден од друг, еден или повеќе атоми на водород,

(57) 1 Постапка за синтетизирање на деривати

халоген

со општата формула (I), каде што R, R' и R"
претставуваат, независно еден од друг, еден или

праволиниски или разгранет алкил со 1 до 6
јаглеродни атоми, праволиниски или разгранет

повеќе атоми на водород, халоген (Cl, F, Br или

алкокси со 1 до 6 јаглеродни атоми, праволиниски или разгранет алкил карбоксилат со 1 до 6

I), цијано, нитро, праволиниски или разгранет
Патенти

(Cl,

F,

Br

или

I),

цијано,

нитро,
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јаглеродни атоми, радикали на трифлуорометил

праволиниски или разгранет алкил карбоксилат

или

претставува

со 1 до 6 јаглеродни атоми, радикал на

радикал на метил, трифлуорометил, C4F9, C8F17
или радикал на фенил кој може да биде

трифлуорометил или трифлуорометокси, а R"'
претставува праволиниска или разгранета

супституиран со остаток на метил, бромо или
нитро:

алкилна или перфлуороалкилна група со 1 до 6
јаглеродни атоми, или арилна група која може да

трифлуорометокси,

а

R1

биде супституирана
радикали R":

се кондензира со сулфонамид со формулата (III),
каде што R" претставува еден или повеќе атоми
на водород, халоген (Cl, F, Br или I), цијано,
нитро, праволиниски или разгранет алкил со 1 до
6 јаглеродни атоми, праволиниски или разгранет
алкокси

со

1

до

6

јаглеродни

атоми,

со

еден

или

повеќе

во органски растворувач, по желба во присуство
на вода, на температура помеѓу 20C и 150C, во
присуство на минерална или органска база и на
средство за трансфер на фаза.
има уште 15 патентни барања.

(51) A 61K 31/416, A 61P 25/00, 3/00, C 07D

или

231/54, 401/12, 401/14, 403/04, 403/06
(11) 4329
(13) Т1

испрекинатите линии помеѓу позициите 2-3 и
позициите 3a-8a во формула (I) претставуваат

(21) 2012/58

локации за секоја од двете двојни врски присутни
кога X1R1 е присутен;

(22) 10/02/2012
(45) 31/12/2012

негова

сол

или

полиморф

кадешто

испрекинатите линии помеѓу позициите 3-3a и
(30) 20050720253P 23/09/2005 US

позициите 8a-1 во формула (I) претставуваат
локации за секоја од двете двојни врски присутни

(96) 18/09/2006 EP06814802.2
(97) 23/11/2012 EP1937259
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

кога X2R2 е присутен;
испрекинатите линии помеѓу позициите 8 и X4R4

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

X1 е отсутен или понизок алкилен;

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LIOTTA, Fina; PAN, Meng; XIA, Mingde;

X2 е отсутен или понизок алкилен;
кадешто само еден од X1R1 и X2R2 се присутни;

WACHTER, Michael, P. and LU, Huajun
(54) ХЕКСАХИДРО-ЦИКЛОХЕПТАПИРАЗОЛ

X3 е отсутен, понизок
алкилиден или -NH-;

КАНАБИНОИДНИ МОДУЛАТОРИ

кога испрекинатата линија помеѓу позиција 8 и
X4R4 е отсутна, X4 е отсутен или понизок

(57)

1

Соединение коешто има структура во

согласност со формула (I):

во формула (I) претставуваат локации за двојна
врска;

алкилен,

понизок

алкилен;
кога испрекинатата линија помеѓу позиција 8 и
X4R4 е присутна, X4 е отсутен;
X5 е отсутен или понизок алкилен;
R1 е избран од водород, алкил (опционално
супституиран на една или повеќе позиции со
халоген, хидрокси или понизок алкокси), понизок

18 | С т р а н а
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алкил-сулфонил, арил, C3-C12 циклоалкил или

алкокси),

хетероциклил, кадешто арил, C3-C12 циклоалкил

супституиран на една или повеќе позиции со

или
хетероциклил
е
секој
опционално
супституиран на една или повеќе позиции со

халоген или хидрокси) или халоген;
R5 е водород, хидрокси, оксо, халоген, амино,

халоген,
аминосулфонил,
аминосулфонил, алкил

алкил-

понизок
алкил-амино,
алкил
(опционално
супституиран на една или повеќе позиции со

(опционално супституиран на една или повеќе
позиции со халоген, хидрокси или понизок

халоген, хидрокси или понизок алкокси), понизок
алкокси (опционално супституиран на една или

алкокси), хидрокси или понизок алкокси

повеќе

(опционално супституиран на една или повеќе
позиции со халоген или хидрокси);

карбокси,
карбонилалкокси,
карбамоил,
карбамоилалкил, арил, арилoxy, арилалкокси

R2 е избран од водород, алкил (опционално
супституиран на една или повеќе позиции со

или хетероциклил;
R6 е арил, C3-C12 циклоалкил или хетероциклил

халоген, хидрокси или понизок алкокси), понизок
алкил-сулфонил, арил, C3-C12 циклоалкил или

секој опционално супституиран со една или
повеќе хидрокси, оксо, халоген, амино, понизок

хетероциклил, кадешто арил, C3-C12 циклоалкил

алкил-амино, алкил (опционално супституиран

или
хетероциклил
е
секој
опционално
супституиран на една или повеќе позиции со

на една или повеќе позиции со халоген, хидрокси
или
понизок
алкокси),
понизок
алкокси

халоген,
аминосулфонил,
аминосулфонил, алкил

алкил-

(опционално супституиран на една или повеќе
позиции со халоген или хидрокси), карбокси,

(опционално супституиран на една или повеќе
позиции со халоген, хидрокси или понизок

карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил,
арил, арилoxy, арилалкокси или хетероциклил;

алкокси),

R7 е водород или понизок алкил;

хидрокси

или

понизок

понизок

понизок

алкокси

понизок

позиции

со

алкокси

халоген

(опционално

или

хидрокси),

(опционално супституиран на една или повеќе
позиции со халоген или хидрокси);

R8 е водород, арил, C3-C12 циклоалкил или
хетероциклил, кадешто арил, C3-C12 циклоалкил

R3 е -C(O)-Z1(R6), -SO2-NR7-Z2(R8) или -C(O)-NR9Z3(R10); кога испрекинатата линија помеѓу

или
хетероциклил
е
секој
опционално
супституиран со една или повеќе хидрокси, оксо,

позиција 8 и X4R4 е отсутен, X4 е отсутен или
понизок алкилeн и R4 е хидрокси, понизок алкил,

халоген, амино, понизок алкил-амино, алкил
(опционално супституиран на една или повеќе

понизок

C3-C12

позиции со халоген, хидрокси или понизок

циклоалкил или хетероциклил, кадешто арил, C3C12 циклоалкил или хетероциклил е секој

алкокси),
понизок
алкокси
(опционално
супституиран на една или повеќе позиции со

опционално супституиран на една или повеќе
позиции со хидрокси, оксо, понизок алкил

халоген
или
хидрокси),
карбокси,
карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил,

(опционално супституиран на една или повеќе
позиции со халоген, хидрокси или понизок

арил, арилoxy, арилалкокси или хетероциклил;
R9 е водород или понизок алкил;

алкокси),

(опционално

R10 е водород, арил, C3-C12 циклоалкил или

супституиран на една или повеќе позиции со
халоген или хидрокси) или халоген;

хетероциклил, кадешто арил, C3-C12 циклоалкил
или
хетероциклил
е
секој
опционално

кога испрекинатата линија помеѓу позиција 8 и
X4R4 е присутна, X4 е отсутен и R4 е CH-арил или

супституиран со една или повеќе хидрокси, оксо,
халоген, амино, понизок алкил-амино, алкил

CH-хетероциклил,
кадешто арил или

(опционално супституиран на една или повеќе
позиции со халоген, хидрокси или понизок

алкокси,

понизок

халоген,

алкокси

арил,

хетероциклил

е

секој

опционално супституиран на една или повеќе

алкокси),

понизок

алкокси

(опционално

позиции со хидрокси, оксо, понизок алкил
(опционално супституиран на една или повеќе

супституиран на една или повеќе позиции со
халоген
или
хидрокси),
карбокси,

позиции со халоген, хидрокси или понизок
Патенти
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карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил,

повеќе позиции со халоген, хидрокси, понизок

аминосулфонил, понизок алкиламиносулфонил,

алкил,

арил, арилoxy, арилалкокси или хетероциклил;
Z1 и Z2 се секој отсутни или алкил; и,

карбонилалкокси) и кадешто терминот понизок
алкил значи алкил радикал се до 4 јаглеродни

Z3 е отсутен, -NH-, -SO2- или алкил (кадешто
алкил е опционално супституиран на една или

атоми.
Има уште 28 патентни барања.

(51) C 07C 215/16, A 61K 31/136, C 07C 217/78, C

одбрана од групите -O-(CH2)p-O-, -O-(CH2)p-CH2-,

07D 215/38, 401/12, 405/12, 405/14
(11) 4339
(13) Т1

-O-CH=CH-, -(CH2)p+2-, -NH-(CH2)p+1-, -N(C1-C3алкил)-(CH2)p+1-, и -NH-N=CH-,

(21) 2012/60

во кои што p = 1 или 2, и крајните кислородни
атоми и/или јаглеродни атоми и/или азотни

(22) 14/02/2012
(45) 31/12/2012

понизок

алкокси,

карбокси

или

(30) 06014665 14/07/2006 EP and 830671 P
14/07/2006 US

атоми се поврзани со директно соседни прстен7 8
јаглеродни атоми, или NR R ,

(96) 16/07/2007 EP07786221.7

во која што R и R , независно едно од друго,

(97) 30/11/2011 EP2041069
(73) AstraZeneca AB and Bayer Pharma

подразбираат водород, C1-C5-алкил или (CO)(C1-C5)-алкил,

Aktiengesellschaft
151 85 Sodertalje , SE and Mullerstrasse 178

R подразбира водороден атом, хидрокси група,
халоген атом, циано група,

13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

дополнително
супституирана
(C1-C10)-алкил
група, (C1-C10)-алкокси група, (C1-C10)-алкилтио

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

група, или (C1-C5)-перфлуороалкил група,

(72) JAROCH, Stefan; BERGER, Markus;
REHWINKEL, Hartmut; DAHMEN, Jan and

R подразбира моноцикличен, или бицикличен,
ароматичен, делумно ароматичен, или не-

SCHAECKE, Heike
(54) БЕНЗИЛ АМИНИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО

ароматичен
прстенест
систем,
што
дополнително содржи 1-4 азотни атоми, 1-2

ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
АНТИ-ИНФЛАМАТОРНИ СРЕДСТВА

кислородни атоми и/или 1-2 сулфурни атоми и
дополнително е супституирана во едно или

(57) 1 Стереоизомери со општата формула I

повеќе места од радикал што е одбран од

7

8

3

4

групата карбонил, халоген, хидрокси, или (C1-C5)алкил, која што дополнително може да биде
супституирана од 1-3 хидрокси групи, 1-3 (C1-C5)6
алкокси групи и/или 1-3 COOR групи, (C1-C5)алкокси,
(C1-C5)-алкилтио,
перфлуороалкил, циано, нитро, или

(C1-C5)-

два супституенти заедно формираат група која

назначена со тоа што
1

2

R и R независно едно од друго, подразбираат
водороден атом, хидрокси група, халоген атом,
дополнително
супституирана
(C1-C10)-алкил
група, дополнително супституирана (C1-C10)алкокси група, (C1-C10)-алкилтио група, (C1-C5)перфлуороалкил група, циано група, нитро група,
1

2

или R и R заедно подразбираат група што е
20 | С т р а н а

што е одбрана од групите -O-(CH2)p-O-, -O-(CH2)pCH2-, -O-CH=CH-, -(CH2)p+2-, -NH-(CH2)p+1-, -N(C1C3-алкил)-(CH2)p+1-, и -NH-N=CH-,
во кои што p = 1 или 2, и крајните кислородни
атоми и/или јаглеродни атоми и/или азотни
атоми се поврзани со директно соседни прстен7

8

7

8

јаглеродни атоми, NR R , во која што R и R ,
независно едно од друго, може да се водород,
C1-C5-алкил или (CO)-(C1-C5)-алкил

Патенти
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11

12

(CO)NR R , во која што R

11

12

и R , независно

9

-(CH2)n-R ,

едно од друго, подразбираат водород или C1-C5-

-CH2-SO2-(C1-C10)-алкил,

алкил група, или
C5)алкил група,

-(CH2)n-CN
-(CH2)n-Hal,

(C1-C5-алкилен)-O-(CO)-(C1-

5

R
подразбира
делумно
или
флуоринирана C1-C3-алкил група,

целосно

6

во

која

што

Hal

подразбира F, Cl, или I
-CH2-O-(C1-C10)-алкил,
7

8

7

8

R подразбира група одбрана од
-(C1-C10)-алкил, која што е делумно или целосно

-(CH2)n-NR R во која што R , R
значењето назначено горе

го имаат

халогенирана

-CH2-O-R ,

-(C2-C10)-алкинил,
-(C1-C8)алкил(C3-C7)циклоалкил,

во која што
9
R подразбира

-(C2-C8)алкенил(C3-C7)циклоалкил,
-(C1-C8)алкилхетероциклил,

дополнително супституирана со 1-3 алкил,
хидрокси, халоген, циано или C1-C5-алкокси

-(C2-C8)-алкенилхетероциклил,
9
-R ,

групи или
хетероарилгрупа во која што хетероарил групата

9

9

-(C1-C8)алкил-R ,

арил

што

може

да

биде

може да содржи 1-3 хетероатоми што може
9

-(C2-C8)алкенил-R ,
9
-(C2-C8)алкинил-R ,

дополнително да бидат супституирани со 1-3
алкил, хидрокси, халоген, циано или C1-C5-

-CH2-S-(C1-C10)-алкил,
9
-CH2-S-R ,

алкокси групи,
n подразбира цел број одбран од 1, 2, 3, 4, 5.

9

-CH2-SO2-R ,

Има уште 25 патентни барања.

(51) C 07D 209/30, A 61K 31/404, 31/437, A 61P
25/00, 29/00, C 07D 471/04

Каде што,
- R1 е моно- или бициклоалкилалкил група или

(13) Т1
(22) 16/02/2012

моно- или бициклоалкил група;
- R2 е избран од права или разгранета C1-C5

(45) 31/12/2012
(30) 20090005324 14/04/2009 EP

алкил којшто може опционално да биде
супституиран со -OH, -CH2-OH, C1-C5 алкокси,

(96) 11/03/2010 EP10156190.0

NH2-,

(97) 18/01/2012 EP2243772
(73) Affectis Pharmaceuticals AG

пиперидин,
морфолин,
тетразолилпропил,

пиролидин,

5H-

Fraunhoferstrasse 13 82152 Martinsried, DE

метилкарбамоил,
диметилкарбамоил
етилметилкарбамоил, кадешто Ra е

или

(11) 4331
(21) 2012/63

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

N(Ra)2-,

NHRa-,

CN-,

CF3,

халоген,

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Bos, Michael
(54) НОВИ P2X7R АНТАГОНИСТИ И НИВНА

C1-C5 алкил;
- R3, R4, R5, R6 се на секое појавување

УПОТРЕБА

метокси, цијано или трифлуорометил;
- a, b, c, d се на секое појавување независно

(57) 1 Соединение со општата формула:

независно избрани од водород, халоген, метил,

избрани од јаглерод или азот, x е CH или N; или
негова фармацевтски прифатлива сол или
солват.
Има уште 18 патентни барања.

Патенти
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(51) F 04D 29/10, 29/12, F 16J 15/34
(11) 4336
(13) Т1

што има ротирачка компонента, поточно,
вратило, поставено на лежишта и/или заптивка

(21) 2012/64

на вратилото, каде најмалку едно ребро,
продолжува во слободен крај на реброто до

(22) 17/02/2012
(45) 31/12/2012

(30) 102008056855 12/11/2008 DE

ротирачката

(96) 30/10/2009 EP09744087.9
(97) 30/11/2011 EP2245312
(73) KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Strasse 9 67227 Frankenthal, DE

аксијален паралелен процеп, а е изложено во
комората, а комората за дегасификација на

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

што го дели млазот (18) за распрснување
(дисперзија) на процепниот млаз (17), а се наоѓа

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

во комората (2) на растојание од процепот и

Скопје
(72) URBAN Lutz and PRAGER Steffen
(54) НАПРАВА ЗА ДЕГАСИФИКАЦИЈА
(ДЕГАСИФИКАТОР) ЗА КОМОРИ ИСПОЛНЕТИ

наспроти процепот и со тоа што на страничниот
интервал од исфрлениот млаз низ процепот (В)

СО ТЕЧНОСТ СО РОТИРАЧКИ КОМПОНЕНТИ

поврзувачки отвори
дегасификација.

(57)

1

Направата

за

дегасификација

(дегазификатор) содржан од куќиште со комора
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компонента

за

да

формира

течност е поставена во долниот струен тек од
процепот, се карактеризира со ѕидна површина

на ѕидната површината што го дели млазот (18)
наведената површина има еден или повеќе
(15)

до

комората

Има уште 19 патентни барања.

Патенти

за
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(51) A 23L 1/302, 1/305, A 61K 31/205

карнитин избран од групата која се состои од L -

(11) 4327

(13) Т1

карнитин, валерил L - карнитин, изовалерил L -

(21) 2012/65

(22) 17/02/2012

карнитин и бутирил L - карнитин или нивни
фармаколошки прифатливи соли или нивни

(45) 31/12/2012
(30) 20050253806 20/10/2005 US
(96) 20/09/2006 EP06793668.2

смеси;
б) коензим Q10;

(97) 30/11/2011 EP1940251
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche

в) рибофлавин;
г) пантотенска киселина; и

Riunite S.p.A.
- следниве oпционални компоненти:

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GAETANI, Franco
(54) ДИЕТАЛЕН ДОДАТОК КОЈ ОБЕЗБЕДУВА
ЕНЕРГИЈА ЗА СКЕЛЕТНИТЕ МУСКУЛИ И

д) амино киселина избрана од групата која се
состои од валин, леуцин, изолеуцин или нивни

ЗАШТИТА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИОТ ТРАКТ

креатин и фосфокреатин или нивни смеси; и

(57) 1 Диететски додаток кој се состои од:
- како активни состојки, комбинација на

е) минерална сол.
Има уште 8 патентни барања.

примеса или одвоено спакуван:
а) пропионил L - карнитин

или

смеси;
ѓ) креатин избран од групата која се состои од

негова

фармаколошки прифатлива сол и опционално

Патенти
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(51) C 07D 401/14, A 61K 31/496, A 61P 35/00
(11) 4338

(13) Т1

(21) 2012/67

(22) 20/02/2012
(45) 31/12/2012

(30) 0803298 13/06/2008 FR
(96) 12/06/2009 EP09761938.1
(97) 30/11/2011 EP2310383
(73) SANOFI
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

а B е атом на водород, или
A е атом на водород, а B е:

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

R1 и R2, кои може да бидат исти или
различни, се независно водород или атом на

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) BARONI, Marco; BOND, Francoise and

халоген,
C1-C4
алкилна,
C1-C4
флуороалкилна, C1-C2 перфлуороалкилна

DELBARY-GOSSART, Sandrine
(54) ДЕРИВАТИ НА 2-ОКСО-АЛКИЛ-1-

или
C1-C4
алкокси
трифлуорометокси група;

ПИПЕРАЗИН -2-ОН, ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

-

-

n е 1 или 2;

-

R3 е група со формулата:

група

или

(57) 1 Соединение со формулата (I):

каде што R4 и R5, кои може да бидат исти или
различни, се поставени на било која достапна
назначено со тоа што:
-

m е 0 или 1;

-

A е:

позиција и се, независно еден од друг, атом на
водород или халоген, хидроксил, C1-C4 алкилна,
C1-C4 флуороалкилна, C1-C2 перфлуороалкилна,
C1-C4 алкокси група, трифлуорометокси група,
цијано група, COOH, COOалкилна,
CONR6R7 или NHCOR група;
-
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во вид на база или киселинска адитивна

Има уште 14 патентни барања.

сол.

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/00, C 12N 15/13
(11) 4328
(13) Т1

(54) АНТИТЕЛА СО ВИСОК АФИНИТЕТ ЗА
ЧОВЕЧКИ IL-6 РЕЦЕПТОРИ

(21) 2012/100

(57) 1 Антитело или негов антиген-сврзувачки
фрагмент, кое посебно се врзуваат со човечките

(22) 14/03/2012
(45) 31/12/2012

(30) 810664 P 02/06/2006 US and 843232 P

интерлеукин-6 рецептор (hIL-6R) со

08/09/2006 US
(96) 01/06/2007 EP07777380.2

на КD од 500 pM или помалку, што се мери со
површинска плазмон резонанца, при што тешки

(97) 14/12/2011 EP2041177
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

врски CDRs и светлински
врски CDRs се состојат од:

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY
10591, US

(I) SEQ ID NO: 21, 23 и 25 како соодветно тешки
врски CDR1, CDR2 и CDR3 и SEQ ID NO: 29, 31 и

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

33 како соодветно светли врски CDR1, CDR2 и

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

CDR3, или
(Ii) SEQ ID NO: 149, 151 и 153 како соодветно

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) STEVENS, Sean; HUANG, Tammy T.;

тешки врски CDR1, CDR2 и CDR3 и SEQ ID NO:
157,159 и 161 како соодветно светло врски

MARTIN, Joel H.; FAIRHURST, Jeanette L.;
RAFIQUE, Ashique; SMITH, Eric; POBURSKY,

CDR1, CDR2 и CDR3.
Има уште 12 патентни барања.

Kevin J.; PAPADOPOULOS, Nicholas J.; FANDL,
James P.; CHEN, Gang and KAROW, Margaret

транспортер (2), од средство за подесување и

(51) B 21B 43/00, 43/06, C 21D 1/63, 9/06
(11) 4292
(21) 2012/113

(13) Т1
(22) 26/03/2012

манипулациски грајфер (3) за поминување на
шината во направата, најмалку едно средство за

(45) 31/12/2012

позиционирање (4) со по еднo корито (5) односно

(30) 20080000175 04/02/2008 AT
(96) 27/01/2009 EP10450109.3

када со средство за ладење како и лежиште за
ладење, при што средството за позиционирање

(97) 21/03/2012 EP2241384
(73) voestalpine Schienen GmbH

(4) хоризонтално коаксијално има мноштво од
компоненти за држење (40) со опрема (41) за

Kerpelystrasse 199 8700 Leoben, AT
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

подножјето (11) на една висечки внесена шина
(1), чие подножје (11)
може да се

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

утврди/зацврсти на опремата (41) преку затезни

(72) Kock, Norbert and Pfeiler Hans
(54) НАПРАВА ЗА КАЛЕЊЕ ШИНИ

елементи кои се одвојуваат (42) односно
притезен прстен во правец на осовината на

(57) 1 Направа за калење шини (1), особено
профилирани шини за возење со, во даден

шината (1) означена со тоа што шината (1) се
држи неподвижна преку опрема (41) и затезен

случај различнa форми на пресек и должина
поголема од 50 м преку ладење на најмалку еден

елемент (42) кој може да се ослободи за
подножјето на шината (11), на една компонента

дел на дадениот пресек на шината преку

на средството за позиционирање (4) и останата

вкупната должина на шините во средство за
ладење, кое се состои од средства за

опрема (41) и елементи (42) на соодветните
компоненти и дозволуваат поместување во

поместување

надолжен правец на шината.

Патенти

(21)

во

пределот

на

еден
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Нема повеќе патентни барања.

(51) C 07D 209/12, A 61K 31/405, A 61P 25/16,
25/28, C 07D 209/18
(11) 4334
(21) 2012/121

i) соединенијата со формула (I)
R1

(13) Т1
(22) 29/03/2012

N

(45) 31/12/2012

O S

(CH2)n COOR2
O

(30) 0854712 10/07/2008 FR
(96) 09/07/2009 EP09784501.0
(97) 18/01/2012 ep2300424
(73) Laboratoires Fournier S.A.
28 Boulevard Clemenceau 21000 Dijon, FR
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) BOUBIA, Benaissa; VAN VLIET, Bernard,
Johannes; DEN HARTOG, Jacobus, Antonius,
Joseph; McCREARY, Andrew; TALLANDIER,
Mireille; VAN DONGEN, Maria, Johanna, Petronella
and POUPARDIN-OLIVIER, Olivia
(54) УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИТЕ НА ИНДОЛ
КАКО NURR-1 АКТИВАТОРИ ПРИ ЛЕКУВАЊЕ

R3

R1

во кои
претставува

халоген

во кои
елемент

или

трифлуорометил група,
R2 претставува водороден атом или C1-C4 алкил
група,
R3 претставува изопропил (1-метилетил) група
или терц-бутил (1,1-диметилетил) група,
n = 3 или 4 и
(ii)
фармацевтски

прифатливи

соли

соединенијата со формула (I).
Има уште 7 патентни барања.

НА ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ
(57) 1 Соединението дериват на индолот,
посебно корисно како терапија, назначено со
тоа што е избрано од
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клетките со експресија на CDC20 во присуство
на комплементите и кое се состои од:

(51) C 07K 16/28, 16/30, C 12N 15/63, 5/22, 5/24
(11) 4335

(13) Т1

(I) регион со CDR1 лесен синџир од амино

(21) 2012/125

(22) 06/04/2012

киселински секвенции како во SEQ ID NO: 16,
регион со CDR2 лесен синџир од амино

(45) 31/12/2012
(30) 419163 P 17/10/2002 US and 460028 P
02/04/2003 US

киселински секвенции како во SEQ ID NO: 17,
регион со лесен CDR3 синџир од амино

(96) 17/10/2003 EP03809145.0
(97) 11/01/2012 EP1558648
(73) Genmab A/S

киселински секвенции како во SEQ ID NO: 18;

Bredgade 34 P.O.Box 9068 1260 Copenhagen,
DK

киселински секвенци како во SEQ ID NO: 13, и
регион со тежок CDR2 синџир од амино

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

киселински секвенции како во SEQ ID NO: 14,
или

(72) HUANG, Haichun; VAN DE WINKEL, Jan, G.,
J.; TEELING, Jesica Woodmill Cottage; RUULS,

(б) регион со тежок CDR1 ланец од амино
киселински секвенции како во SEQ ID NO: 19, и

Sigrid; GLENNIE, Martin; PARREN, Paul;

регион

PETERSEN, Jorgen and BAADSGAARD, Ole, D.,
M., Sc.
(54) ХУМАНИ МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА
ПРОТИВ CD20

киселински секвенции како во SEQ ID NO: 20, и

(57)
1
Изолирано хумано моноклонално
антитело кое се врзува за хуман CD20
назначено со тоа што е во состојба да индуцира

Има уште 39 патентни барања.

комплетно зависна цитотокцитоза (CDC)

Патенти

(II) (а) регион со тежок CDR1 ланец од амино

со

тежок

CDR2

синџир

од

амино

(III) регион со тежок CDR3 синџир од амино
киселински секвенции како во SEQ ID NO: 15.

на
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(51) A 01N 43/80, 37/20, 43/08, 43/10, 43/30,
43/32, 43/36, 43/56, 43/76, 43/78, C 07C 233/87, C
07D 319/18, 319/20, 333/38, 333/40
(11) 4333
(21) 2012/128

(13) Т1
(22) 09/04/2012
(45) 31/12/2012

(30) 20040235634 12/08/2004 JP and
20050178614 17/06/2005 JP

каде што
A е фенил којшто може да биде супституиран со

(96) 10/08/2005 EP05772560.8
(97) 21/03/2012 EP1776011
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
3-15, Edobori 1-Chome, Nishi-ku, Osaka-shi,

X, бензодиоксоланил којшто може да биде
суптитуиран со X, или бензодиоксанил којшто
може да биде супституиран со X;

Osaka 550-0002, JP

B е фурил којшто може да биде супституиран со
Y, или тиенил којшто може да биде супституиран

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

со Y,
1
2
Секој од R и R е алкил или

(72) NAKAMURA, Yuji, ; MITANI, Shigeru and
YONEDA, Tetsuo
(54) ФУНГИЦИДЕН СОСТАВ КОЈШТО
СОДРЖИ КИСЕЛИНСКИ АМИДЕН ДЕРИВАТ

R и R може заедно да формираат 3- до 6-член
заситен карбоцикличен прстен;

(57)

1

Фунгициден состав којшто содржи

киселински амиден дериват со формулата (I) или
негова сол како активна состојка:

1

2

X е флор, хлор, јод, алкил, халоалкил, алкокси
или халоалкокси;
Y е халоген, алкил, халоалкил, алкокси или
халоалкокси;
3
1
2
R е водород; и секој од W и W е кислород.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07K 16/46, A 61K 38/17, A 61P 25/00,

CDRH1: GYX1X2X3X4YGX5N (SEQ ID NO: 117),

35/00, C 07K 16/22, C 12N 15/13, 15/66

кадешто X1 е D, T или E, X2 е F, W или Y, X3 е T,

(13) Т1
(22) 18/04/2012

(11) 4303
(21) 2012/147

Q, G или S,
X4 е H или N и X5 е M или I;

(45) 31/12/2012
(30) 833504 07/04/1997 US and 908649

CDRH2: WINTX1TGEPTYAADFKR (SEQ ID NO:
118), кадешто X1 е Y или W; и

06/08/1997 US
(96) 03/04/1998 EP10007444.2

CDRH3: YP X1YX2X3X4X5HWYFDV (SEQ ID NO:
119), кадешто X1 е H или Y, X2 е Y, R, K, I, T, E

(97) 18/01/2012 EP2301580
(73) Genentech, Inc.
1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-

или W, X3 е

4990, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

вариабилен домен што вклучува консензусни
рамковни региони на човечка kappa лесно врзана

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

подгрупа I како што е прикажано во SEQ ID NO:
12 и хипервариабилни региони CDRL1, CDRL2 и

(72) Wells, James A.; Baca, Manuel; Presta,

CDRL3, имајќи ги следниве аминокиселински

Leonard, G.; Lowman, Leonard, G. and Chen,
Yvonne, Man-Yee
(54) КОНТЕЈНЕР КОЈ СОДРЖИ АНТИ-VEGF
АНТИТЕЛА

секвенци:
CDR1: X1AX2X3X4X5SNYLN (SEQ ID NO: 121),

(57)
1
Производствен артикл кој содржи
контејнер и ознака на контејнерот или поврзан на

и X5 е I или L;
CDRL2: FTSSLHS (SEQ ID NO: 122);

контејнерот,

што

CDRL3: QQYSX1X2PWT (SEQ ID NO: 123),

вклучува активен агенс човечко анти-васкуларно
ендотелски растечки фактор антитело кое

кадешто X1 е T, A или N и X2 е V или T,
Кадешто споредено со SEQ ID NO: 11 цврсто

инхибира VEGF-предизвикана ангиогенеза in vivo
и/или врзува човечки VEGF со Kd вредност не

врзаниот вариабилен домен има замена на било
кој или повеќе од следниве остатоци на

повеќе од 1 x 10-8 M и/или има ED50 вредност не
повеќе од 5nM за инхибирање VEGF-

консензнусните рамковни региони: 37H, 49H,
67H, 69H, 71H, 73H, 75H, 76H, 78H и 94H,

предизвикана пролиферација на ендотелските

и кадешто споредено со SEQ ID NO: 12 лесно

клетки in vitro, антителото има цврсто врзан
вариабилен домен што вклучува консензусни

врзаниот вариабилен домен или има замена на и
само на остатокот 46L на консензнусните

рамковни региони на човечка цврсто врзана
подгрупа III како што е прикажано во SEQ ID NO:

рамковни региони или има замени на остатоците
4L и 46L на консензнусните рамковни региони,

11 и хипервариабилни региони CDRH1, CDRH2 и
CDRH3, имајќи ги следниве аминокиселински

кадешто набројувањето на остатоците е како
што е прикажано на Сл.1.

секвенции:

Има уште 24 патентни барања.

Патенти

контејнерот

држи

состав

G, N, A, D, Q, E, T, K или S, X4 е S, T, K, Q, N, R,
A, E или G и X5 е S или G; и имајќи лесно врзан

кадешто X1 е R или S, X2 е S или N, X3 е Q или
E, X4 е Q или D
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(51) A 61K 9/14, 31/485, 45/06, A 61P 25/04
(11) 4297
(21) 2012/180

а) прво мнозинство од екструдирани честички

(13) Т1
(22) 25/05/2012

што содржи негативно средство дисперзирано во
матрикс и слој што покрива барем дел од

(45) 31/12/2012

екструдираните честички, каде што матриксот
содржи прв хидрофобен материјал и слојот

(30) 464323 P 21/04/2003 US
(96) 19/04/2004 EP10001414.1
(97) 18/04/2012 EP2179724
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

содржи втор хидрофобен материјал; и
б)
второ
мнозинство
од
фармацевтски

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg,
LU

средство дизперзирано во матрикс, каде што
матриксот содржи трет хидрофобен материјал,
назначен со тоа што матриксот и слојот од

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

прифатливи

честички

што

содржи

активно

првото мнозинство од честички го одделуваат

(72) VASHI, Vijay; Van Buskirk, Glenn; Chasin,

негативното средство во недопрена дозирна

Mark; Huang, Hua-Pin and Oshlack, Benjamin
(54) ПРОИЗВОДИ ОТПОРНИ НА

форма.
Има

уште

13

патентни

барања

МАНИПУЛАЦИЈА ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА
ОПИОИДИ И ДРУГИ ЛЕКОВИ КОИ МОЖАТ ДА
БИДАТ ЗЛОУПОТРЕБЕНИ
(57) 1 Фармацевтски производ што содржи:
.
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(51) A 61K 39/395
(11) 4295

(13) Т1

врзувачкиот протеин или неговиот фрагмент се
состои од:

(21) 2012/181

(22) 28/05/2012

регион 1 кој ја определува комплементарноста со

(45) 31/12/2012
(30) 20050750085P 13/12/2005 US;

долгите низи (CDR1) со аминокиселинска
секвенца од "Ser Tyr Asp lle Asn" (SEQ ID NO: 33);

20050750772P 14/12/2005 US; 20060774747P
17/02/2006 US and 20060808183P 24/05/2006

регион 2 кој ја определува комплементарноста со
долгите низи (CDR2) со аминокиселинска

US
(96) 08/12/2006 EP06848597.8

секвенца од "Trp Met Asn Pro Asn Ser Gly Asn Thr
Gly Tyr Ala Gln Lys Phe Gln Gly" (SEQ ID NO: 34);

(97) 11/04/2012 EP1979001
(73) MEDIMMUNE LIMITED
Milstein Building Granta Park Cambridge CB21

регион 3 кој ја определува комплементарноста со

6GH, GB
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Asp Val" (SEQ ID NO: 35);
регион 1 кој ја определува комплементарноста со

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) TONGE, David, William; RAEBER, Olivia;

кратките низи (CDR1) со аминокиселинска
секвенца од "Ser Gly Ser Ser Ser Asn lle Glu Asn

GAZIT-BORNSTEIN, Gadi; YANG, Xiaodong and

Asn His Val Ser" (SEQ ID NO: 36);

CARTLIDGE, Susan, Ann
(54) ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ СПЕЦИФИЧНИ

регион 2 кој ја определува комплементарноста со
кратките низи (CDR2) со аминокиселинска

ЗА ФАКТОРИТЕ ЗА ПОРАСТ АНАЛОГНИ НА
ИНСУЛИН И НИВНА ПРИМЕНА

секвенца од "Asp Asn Asn Lys Arg Pro Ser" (SEQ
ID NO: 37); и

(57)
1
Специфичен врзувачки протеин
комплетно хумано изолиран кој се врзува за

регион 3 кој ја определува комплементарноста со
кратките низи (CDR3) со аминокиселинска

факторот II за пораст аналоген на инсулин (IGF)

секвенца од "Glu Thr Trp Asp Thr Ser Leu Ser Ala

со накрсна реактивност кон факторот I за пораст
аналоген на инсулин (IGF-I) и ја неутрализира
активноста на IGF I и IGF II назначен со тоа што

Gly Arg Val" (SEQ ID NO: 38).
Има уште 17 патентни барања.

Патенти

долгите низи (CDR3) со аминокиселинска
секвенца од "Asp Pro Tyr Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met
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(51) C 12N 5/071
(11) 4296

(13) Т1

(21) 2012/182

(22) 28/05/2012

повеќе дермални компоненти и не вклучува
епидермални слоеви кои ја даваат микроархитектурата и тридимензионалната структура
на дермалното ткиво од кое се добиени, со

(45) 31/12/2012
(30) 20030466793P 01/05/2003 US and

димензии така избрани да овозможуваат пасивна

20030492754P 06/08/2003 US
(96) 29/04/2004 EP04760621.5

дифузија на адекватни нутриенти и гасови до
клетките на спомeнатиот микро-орган и дифузија

(97) 23/05/2012 EP1653807
(73) Medgenics, Inc.

на клеточниот отпад од клетките за да се
минимизира
клеточната
токсичност
и

3400 West Bayshore Road Palo Alto, CA 94303,
US

конкоминантната
смрт
од
недоволна
нахранетост и акумулација на отпад во микро-

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

органот каде димензијата на должината е 10-6-

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) BELLOMO, Stephen, F.; LIPPIN, Itzhak; PIVA,

мм каде најмалку една димензија од напречниот
пресек е 0.5-3.5 мм каде најмалку некои од

Guillermo, Alberto; ROSENBERG, Lior; BUKHMAN,
Mordechay; STERN, Baruch, S.; SHAVITT,

клетките покажуваат најмал удел од најмалку
еден рекомбинантен генетски производ; и каде

Menachem, D.; PEARLMAN, Andrew, L.; NOAM,
Shani; ALMON, Einat and SHALHEVET, David
(54) УПОТРЕБА НА ДЕРМАЛНИ МИКРО

дермалниот микро-орган експлант е одржлив
како експлант, in vitro неколку месеци и каде

ОРГАНИ
(57) 1 Генетски модифициран дермален микро-

употребува во методите за третман каде
генетски модифицираниот дермален микро-

орган
како
производ
на
барем
еден
рекoмбинантен ген назначен со тоа што барем

орган е имплантиран на или под кожата на
примателот и каде генетски модифицираниот

еден производ на рекомбинантиот ген е
терапевтски агенс каде дермалниот микро-орган

микро-орган произведува и секретира барем
еден рекомбинантен генетски производ.

е експлант од живо ткиво кое се состои

има уште 11 патентни барања.
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генетски

од

модифицираниот

микро-орган

Патенти

се

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

(51) C 07D 215/26
(11) 4294

(13) Т1

(21) 2012/183

(22) 28/05/2012

(72) PUIG DURAN, Carlos and MOYES VALLS,
Enrique
(54) НАПАДИСИЛАТНА СОЛ НА 5-(2-{[6-(2,2-

(45) 31/12/2012
(30) 20070000362 09/02/2007 ES

ДИФЛУОРО-2ФЕНИЛЕТОКСИ)ХЕКСИЛ]АМИНО}-1-

(96) 08/02/2008 EP08707620.4
(97) 28/03/2012 EP2121615
(73) Almirall, S.A.
Ronda General Mitre 151 08022 Barcelona, ES

ХИДРОКСИЕТИЛ)-8-ХИДРОКСИКИНОЛИН2(1Н)-ОН КАКО АГОНИСТ НА БЕТА 2

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

хеминападисилатна

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

дифлуоро-2-фенилетокси)хексил]амино}-1-

Патенти

АДРЕНЕРГИЧНИОТ РЕЦЕПТОР
(57)

1

Кристална мононападисилатна и/или
сол

на

5-(2-{[6-(2,2-
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хидроксиетил)-8-хидроксикинолин-2(1Н)-он

и

Има уште 16 патентни барања.

нивни фармацевтски прифатливи солвати.

(51) C 02F 1/52, 1/24, 1/40, 1/46, 1/467, 1/70, 1/72,

испуштени

9/00
(11) 4298

(13) Т1

оксиданси се состојат од почетен озон, почетен
хлорид, атомски кислород хлор диоксид, водород

(21) 2012/186

(22) 15/05/2012
(45) 31/12/2012

како

слободен

хлорин,

таквите

пероксид;
б) мешање на оксидативна течност со отпадна

(30) 20060100215 07/04/2006 GR
(96) 26/03/2007 EP07713001.1

вода за да
оксидираат

(97) 15/02/2012 EP2013146
(73) Ninolakis, Markos
Viotechniko Parko SoudasSouda 73 200 Chania,

мешавината вода-оксидант минува во единица

GR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

смешата на
седиментација

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

остранување на масти понатамошна оксидација
со повеќе од споменатата оксидативна течност,

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

електролиза под висока волтажа која надминува

(72)
(54) ЕЛЕКТРОЛИТСКИ ПРОЦЕС ЗА

16V, по што следи редукција со натриум сулфит;
г) оксидирање на решетките заедно со

УПРАВУВАЊЕ СО УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
(57) 1 Електролитски процес за управување со

филтратите
во
посебен

урбани отпадни води вклучувајќи:
а) производство на оксидативнa течност со

електролиза проследена со неутрализација со
натриумов сулфит.

електролизирање

Има

во

течна

фаза,

потоа

отпадна

за третман во која се вршат следниве чекори:
в) подложување на отпадна вода-оксидант

уште

со

песок,

резервоар

8

подбоднување,

со

патентни

континуирана

барања.

0,5% -10% воден раствор на натриум хлорид во
резервоарот за да се произведе концентрација
на оксиданти од 1000mg - 9000mg на литар

34 | С т р а н а

Патенти

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

(51) A 61K 31/198, 31/15, 31/27, 31/275, A 61P
9/02

(54) ФАРМАЦЕВТСКА СМЕША ШТО СОДРЖИ
ДРОКСИДОПА

(13) Т1
(22) 06/06/2012

(57)
1
Фармацевтска смеша која содржи
дроксидопа во комбинациа на едно или повеќе

(45) 31/12/2012
(30) 20060806036P 28/06/2006 US

соединенија од групата која се состои од
соединенија
инхибитори
на
катехол-О-

(96) 28/06/2007 EP07784556.8

метилтрансфераза, соединенија инхибитори на
холинестераза, и комбинација од нив, назначено
со тоа што дроксидопа и едното или повеќето

(11) 4293
(21) 2012/188

(97) 07/03/2012 EP1948155
(73) Chelsea Therapeutics Inc.
3530 Toringdon Way Charlotte, NC 28277, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) ROBERTS, Michael, J. and PEDDER, Simon

Патенти

соединенија се комбинирани во тежински однос
100: 1 до 1: 2.
има уште 39 патентни барања.
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1

Изолирано антитело коешто содржи

(51) C 07K 16/22, A 61K 31/00, 39/385, 39/395,

(57)

47/48, A 61P 35/00, C 07K 16/00, 16/46, C 12N

варијабилен регион на тешка низа и варијабилен

15/13, 5/20, G 01N 33/577, 33/68
(11) 4310
(13) Т1

регион на лесна низа, наведениот варијабилен
регион на тешката низа којшто содржи амино

(21) 2012/190

киселинска секвенца од SEQ ID NO: 11 која што
има не повеќе од пет амино киселински

(22) 07/06/2012
(45) 31/12/2012

(30)
(96) 11/10/2002 EP02780442.6

супституции, и наведениот варијабилен регион
на лесна низа којшто содржи амино киселинска

(97) 13/06/2012 EP1495053
(73) Amgen Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA

секвенца од SEQ ID NO: 12 којашто има не

91320-1799 , US

инхибира обата ангиопоетин-2
ангиопоетин-1 (Аng-1).

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,

повеќе од две амино киселински супституции, и
каде што наведеното антитело ги врзува и
(Ang-2)

Има уште 13 патентни барања.

Скопје
(72) OLINER, Jonathan, Daniel
(54) СПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ НА
АНГИОПОИЕТИН-2 И АНГИОПОИЕТИН-1
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(51) C 07K 16/22, A 61K 39/395, C 12N 15/13,

K.U. Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, BE and

5/20

Rijvisschestraat 120 9052 Zwijnaarde, BE

(11) 4311
(21) 2012/192

(13) Т1
(22) 07/06/2012

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(45) 31/12/2012

(72) CARMELIET, Peter; STASSEN, Jean-Marie
and COLLEN, Desire
(54) НОВИ АНТИ-PLGF АНТИТЕЛО

(30)
(96) 24/03/2006 EP06721544.2
(97) 14/03/2012 EP1869085
(73) ThromboGenics N.V.; Life Sciences

(57) 1 Молекул што врзува антиген способен за
врзување на PIGF, назначен со тоа што ги

Research Partners and Vlaams Interuniversitair
Instituut voor Biotechnologie vzw.

содржи CDR регионите што одговараат на
секвенците од SEQ ID NO: 17 до 22.

Gaston Geenslaan 1 3000 Leuven, BE;
Onderwijs en Navorsing Campus Gasthuisberg

Има

уште

19

патентни

барања

.

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

(51) A 61K 47/48, 38/21
(11) 4312
(21) 2012/193

(13) Т1
(22) 08/06/2012
(45) 31/12/2012

Скопје
(72) DEL RIO, Alessandra and RICHARD, Joel
(54) СОСТАВИ НА PEG-ИНТЕРФЕРОН-БЕТА
1

Течен фармацевтски состав кој што

(30)

(57)

(96) 18/12/2008 EP08863833.3

содржи PEG-илиран интерферон-в (PEG-IFN-в),

(97) 02/05/2012 EP2234645
(73) Merck Serono SA

полиолен ексципиент, poloxamer 188 површински
активен агенс и натриум ацетатен пуфер каде

Centre Industriel 1267 Coinsins, CH

што pH на фармацевтскиот состав е 4.2 ± 0.2.
Има уште 20 патентни барања.

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

Патенти
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(51) A 61K 45/06, 31/166, 31/44, 9/20, A 61P 11/06

соединение одбрано од групата од соединенија
со формулата I

(11) 4313

(13) Т1

(21) 2012/194

(22) 08/06/2012
(45) 31/12/2012

(96) 19/02/2003 EP03704652.1
(97) 21/03/2012 EP1478399
(73) Nycomed GmbH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

во коешто
R1 е дифлуорометокси,

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) DIETRICH, Rango; NEY, Hartmut and

R2 е циклопропилметокси и
R3 е 3,5-дихлоропирид-4-ил,

EISTETTER, Klaus
(54) ОРАЛНА ДОЗИРНА ФОРМА ШТО
СОДРЖИ PDE 4 ИНХИБИТОР КАКО АКТИВНА

солите на ова соединение, и N-оксидот на
пиридинот и неговите соли, и каде што

СОСТОЈКА И ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН КАКО
ЕКСЦИПИЕНТ

инхибиторот
дисперзиран

(57) 1 Дозирна форма во форма на таблета или
пелета за орална администрација на PDE 4

ексципиент составен од еден или повеќе
ексципиенти одбрани од групата од масен

инхибитор, што го содржи PDE 4 инхибиторот

алкохол, триглицерид, делумен глицерид и естер
на масен алкохол.

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

заедно со поливинилпиролидон, и еден или
повеќе погодни фармацевтски ексципиенти,
назначена со тоа што PDE 4 инхибиторот е
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дозирната

форма

не

го

содржи

суштински
или растворен

PDE

4

еднообразно
во
матрикс

Има уште 47 патентни барања.

Патенти
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(51) A 61P 31/18, A 61K 31/505, 9/20
(11) 4289
(13) Т1

(54) ФУМАРАТ НА 4-((4-((4-(2-ЦИАНОЕТЕНИЛ)2,6-ДИМЕТИЛФЕНИЛ)АМИНО)-2-

(21) 2012/195

(22) 08/06/2012

ПИРИМИДИНИЛ)АМИНО)БЕНЗОНИТРИЛ

(45) 31/12/2012

(57) 1 Цврст фармацевтски состав за орална

(30) 05101447 25/02/2005 EP; 052028

администрација

03/09/2004 EP and 0403578 02/09/2004 MY
(96) 02/09/2005 EP05779369.7

прифатлив носач и како активна состојка
терапевтски ефективна количина од соединение

што

содржи

фармацевтски

(97) 21/03/2012 EP1789139
(73) Janssen Pharmaceutica NV

со формулата (I)

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) STEVENS, Paul Theodoor; PEETERS, Jozef;
VANDECRUYS, Roger P.; STAPPERS, Alfred E.,

негов N-оксид или стереохемиски изомерна
форма, и дополнително содржи средство за

and COPMANS, Alex Herman

навлажнување.
Има уште 7 патентни барања.

(51) A 61K 9/20, 31/47, 9/48, A 61P 31/04

(57)

(11) 4288
(21) 2012/196

1

Состав кој што опфаќа 1-(6-амино-3,5-

(13) Т1
(22) 11/06/2012

дифлуоропиридин-2-ил)-8-хлоро-6-флуоро-7-(3хидроксиазетидин-1-ил)-4-оксо-1,4-

(45) 31/12/2012

дихидроквинолин-3-карбоксилна киселина или

(30) 0670207P 11/04/2005 US
(96) 11/04/2006 EP06740898.9

сол од тоа, инхибитор на кристализација
селектиран од групата која што се состои од

(97) 14/03/2012 EP1868581
(73) Abbott Laboratories

хидроксипропилметилцелулоза,
поливинилпиролидон,

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois
60064-6008, US

хидроксипропилцелулоза, и pH модификатор,
при што споменатиот состав обезбедува

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

мерливо

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

растворање
на
1-(6-амино-3,5дифлуоропиридин-2-ил)-8-хлоро-6-флуоро-7-(3-

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) WU, Huailiang and ZHANG, Geoff
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ СО
ПОДОБРЕНИ ПРОФИЛИ ЗА РАСТВОРАЊЕ НА

хидроксиазетидин
-1-ил)-4-оксо-1,4дихидроквинолин-3- карбоксилна киселина или

подобрување

на

и

стапката

сол од тоа.
има уште 5 патентни барања.

СЛАБО РАСТВОРЛИВИ ЛЕКОВИ
Патенти
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(51) C 12M 1/00, C 12N 1/12

(57)

1

Постројка

за

одгледување

и

(11) 4309

(13) Т1

размножување микроорганизми, што има систем

(21) 2012/224

(22) 03/07/2012

од базени (10) и хранлива суспензија (12)
поставена во системот од базени (10), додека

(45) 31/12/2012
(30) 102008026829 05/06/2008 DE
(96) 03/06/2009 EP09757281.2

системот од базени (10) создава систем од
вертикални меандри формиран од прегради (14)

(97) 04/04/2012 EP2326706
(73) PanAlgaea Swiss GmbH

провидни најмалку во подобласти со цел да
постигне
суштински
вертикален
тек
на

oberzelglistrasse 18 5413 Birmenstrorf AG, CH

хранливата суспензија (12) во системот од
базени (10), назначена со тоа што преградите

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(14)

имаат

шуплив

дизајн,

и

создаваат

(72) SCHUSTER, Jurgen and KURZWELL, Horst
(54) СИСТЕМ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И

дисперзивна течност за дивертирање светлина
во хранливата суспензија.

РАЗМНОЖУВАЊЕ МИКРООРГАНИЗМИ (КАКО
НА ПРИМЕР АЛГИ) ПОД ИНТЕНЗИВНА

Има уште 17 патентни барања.

СВЕТЛИНА
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1

2

(51) C 07D 243/08, A 61K 31/495, A 61P 25/00, C

R и R претставуваат независно

07D 233/04, 295/12, 295/135, 295/14, 295/215,

водород, или

401/12
(11) 4308

(13) Т1

C1-6 алкил, со праволиниски или разгранет ланец
дополнително супституиран со една или повеќе

(21) 2012/236

(22) 13/07/2012
(45) 31/12/2012

C1-6
алкоксикарбонил,
арил,
или
(C1-6
алкоксикарбонил)-C1-6 алкил група, или R1 и R2

(30) 0302451 04/08/2003 HU
(96) 21/05/2004 EP04734301.7

може да формираат хетероцикличен прстен со
соседниот азотен атом, што може да биде

(97) 20/06/2012 EP1663996
(73) Richter Gedeon Nyrt.
Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest, HU

заситен

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

хетероатоми одбрани од O, N, или S, или
C2-7 алкенил со 1 до 3 двојни врски, или

(72) LASZY, Judit; GYERTYAN, Istvan; SAGHY,
Katalin; AGAINE CSONGOR, Eva; KISS, Bela;

моно-, би-, или трициклична арил дополнително
супституирана со еднa или повеќе C1-6 алкокси,

LASZLOVSZKY, Istvan; GALAMBOS, Janos;

трифлуоро C1-6 алкокси, C1-6 алкокси карбонил,

NOGRADI, Katalin and VAGO, Istvan
(54) (ТИО)КАРБАМОИЛ-ЦИКЛОХЕКСАН

C1-6 алканоил, арил, C1-6 алкилтио, халоген или
циано, или

ДЕРИВАТИ КАКО АНТАГОНИСТИ НА D3/D2
РЕЦЕПТОР

дополнително супституирана моно-, би- или
трициклична циклоалкил група, или

(57) 1 Соединение со формулата (I):

ароил група,
X претставува атом на кислород или сулфур;

N
N

X
R1

Cl
Cl

n

N

N

R2

H

или

незаситен

дополнително

супституиран моноцикличен или бицикличен
прстен, што може да содржи додатни

n е цел број од 1 до 2,
и/или геометриски изомери и/или стереоизомери
и/или диастереоизомери и/или соли и/или
хидрати и/или солвати на истото.
Има уште 7 патентни барања.

назначено со тоа што

(51) A 61K 38/18, A 61P 19/02
(11) 4301
(13) Т1

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

(21) 2012/281

(72) GIMONA, Alberto; LADEL, Chrisoph H. and
VOM BAUR, Elmar
(54) ТРЕТМАН НА ПОРЕМЕТУВАЊА НА
РСКАВИЦАТА СО FGF-18

(22) 10/08/2012
(45) 31/12/2012

(30) EPA 06119557 25/08/2006 EP and USP
840600 28/08/2006 US
(96) 24/08/2007 EP07802876.8
(97) 08/08/2012 EP2054050
(73) Ares Trading S.A.
Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne,
CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

Патенти

(57) 1 Соединение на FGF-18 за употреба во
третман на пореметување на рскавицата каде
што соединението на FGF-18 е за да биде
администрирано за најмалку 3 последователни
недели по циклус на третман, наведените
администрирања се разделени со околу
најмалку 6, 7 или 8 дена.
Има уште 14 патентни барања.
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течност добиена во наведената фаза на

(51) C 01G 49/06, C 01B 7/07, C 23G 1/36
(11) 4302

(13) Т1

концентрација, се оксидира до ферихлорид,

(21) 2012/283

(22) 10/08/2012

со што се добива течност која содржи
ферихлорид;

(45) 31/12/2012
(30) 160890 19/06/2008 JP
(96) 18/06/2009 EP09765900.7



(97) 06/06/2012 EP2310323
(73) SMS Siemag Aktiengesellschaft

се хидролизира на температура од 165175°C, а при тоа концентрацијата на
ферихлорид се одржува на ниво од најмалку

Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237
Dusseldorf, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

65% тежински, со што се создава проток кој
содржи водороден хлорид и течност која

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) TAKAHASHI, Nobuyoshi; TAKI, Osama;
WEISSENBAECK, Herbert and VOGL, Dieter
(54) ПОСТАПКА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗАРАДИ

фаза на хидролиза, каде што наведената
течност која содржи ферихлорид која била
добиена во наведената фаза на оксидација,

содржи фериоксид; и


фаза на одделување, каде што наведениот

ОБНОВУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗО ОКСИД И

фериоксид се одделува од наведената
течност која содржи фериоксид добиен во

ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА

наведената фаза на хидролиза; и

(57)

1

Постапка за третирање на раствор на



фаза на обновување, каде што наведениот

отпаден железо хлорид кој содржи ферохлорид,
ферихлорид или нивни можни мешавини и,

проток кој содржи водороден хлорид добиен
во наведената фаза на хидролиза, се

евентуално,
слободна
хлороводородна
киселина, при што наведената метода ги опфаќа

кондензира
и
повторно
се
добива
хлороводородна киселина во концентрација

следните етапи:


фаза на концентрација, каде што наведениот
раствор на отпаден железо хлорид се
концентрира до добивање на концентрирана
течност со вкупна концентрација на железо
хлорид
од
најмалку
30%
тежински,
првенствено најмалку 40% тежински;



можно спроведување на фаза на оксидација,
каде што наведениот ферохлорид којшто се
содржи
во
наведената
концентрирана
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од најмалку 10% тежински, првенствено
најмалку 15% тежински,
назначена
со
тоа
што
енергијата
за
кондензација на наведениот проток кој содржи
водороден хлорид добиен во фазата на
обновување, директно или индиректно се
користи како извор на греење за наведената
фаза на концентрација, којашто се одвива во
услови на намален притисок.
Има

уште

6

патентни

барања.

Патенти

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

(51) A 61K 9/08, 38/24, 47/18, A 61P 5/06
(11) 4304
(21) 2012/285

(13) Т1
(22) 14/08/2012

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(72) SAMARITANI, Fabrizio; DEL RIO, Alessandra;

(45) 31/12/2012
(30) EPA 07119832 01/11/2007 EP and USP 4481

RICHARD, Joel and AGOSTINETTO, Rita
(54) ТЕЧНИ СОСТАВИ НА LH

28/11/2007 US
(96) 29/10/2008 EP08844750.3

(57) 1 Фумаратна сол на (алфа S, бета R)-6бромо-алфа-[2-(диметиламино)етил]-2-метокси-

(97) 15/08/2012 EP2219607
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

алфа-1-нафталенил-бета-фенил-3хинолинетанол.
Има уште 21 патентни барања.

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(51) C 07D 215/22, A 61K 31/47, A 61P 31/06
(11) 4305
(21) 2012/286

(13) Т1
(22) 14/08/2012

FAURE, Anne and VAN REMOORTERE, Peter
Jozef Maria
(54) ФУМАРАТНА СОЛ НА (АЛФА S, БЕТА R)-

(45) 31/12/2012
(30) 06125443 05/12/2006 EP

6-БРОМО-АЛФА-[2-(ДИМЕТИЛАМИНО)ЕТИЛ]-2МЕТОКСИ-АЛФА-1-НАФТАЛЕНИЛ-БЕТА-

(96) 03/12/2007 EP07847697.5
(97) 16/05/2012 EP2086940
(73) Janssen Pharmaceutica NV

ФЕНИЛ-3-ХИНОЛИНЕТАНОЛ

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

алфа-1-нафталенил-бета-фенил-3хинолинетанол.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) AELTERMAN, Wim Albert Alex; HEGYI, Jean

(57) 1 Фумаратна сол на (алфа S, бета R)-6бромо-алфа-[2-(диметиламино)етил]-2-метокси-

Има уште 21 патентни барања.

Francois Alexandre Lucas; LANG, Yolande Lydia;
STOKBROEKX, Sigrid Carl Maria; LEYS, Carina;

ги поврзува крак деловите (2), каде што барем

(51) E 04C 3/07, E 04B 2/78
(11) 4299
(21) 2012/287

(13) Т1
(22) 14/08/2012

(45) 31/12/2012
(30) 202006008669 U 30/05/2006 DE

еден од крак деловите (2) има свиткан потпорен
раб (4) што продолжува во надолжната насока на
профилот (1), назначен со тоа што зајакнувачка
лента (5) е поставена на свитканиот потпорен

(96) 07/11/2006 EP06828932.1

раб (4) и со тоа, што се обезбедени средства (12)

(97) 16/05/2012 EP2024582
(73) Richter-System GmbH & Co.KG

за прицврстување на зајакнувачката лента (5) на
крак делот (2), и со тоа, што средствата (12) за

Flughafenstrasse 10 64347 Grieshem, DE

прицврстување на зајакнувачката лента (5) на
крак делот (2) содржат локални пластични

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) KNAUF, Alfons Jean
(54) ЛИМЕН ПРОФИЛ ЗА СУВА

деформации
на
материјалот
(11)
на
зајакнувачката лента (5) и/или на крак деловите

КОНСТРУКЦИЈА
(57) 1 Лимен профил за сува конструкција, што

локалните
пластични
материјалот (11).

содржи два крак делови (2) и основа дел (3) што

Има уште 11 патентни барања.

Патенти

(2), и со тоа, што се обезбедени мнозинство од
деформации
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(51) C 07K 16/28, A 61P 13/08
(11) 4306
(13) Т1

(57)
1
Изолирано човечко моноклонално
антитело, или дел од истото што врзува антиген,

(21) 2012/288

што специфично врзува мембрана антиген
специфичен за простата (PSMA), што содржи:

(22) 16/08/2012
(45) 31/12/2012

(30) 654125 P 18/02/2005 US; 720499 P

променлив регион со тежок ланец CDR1 што

26/09/2005 US and 748417 P 08/12/2005 US
(96) 17/02/2006 EP06735489.4

содржи SEQ ID NO: 10,
променлив регион со тежок ланец CDR2 што

(97) 06/06/2012 EP1851250
(73) Medarex, Inc.

содржи SEQ ID NO: 14,
променлив регион со тежок ланец CDR3 што

Route 206 & Province Line Road Princeton, NJ
08543-4000, US

содржи SEQ ID NO: 18,
променлив регион со лесен ланец CDR1 што

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

содржи SEQ ID NO: 22,

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) HUANG, Haichun; KING, David, John; PAN,

променлив регион со лесен ланец CDR2 што
содржи SEQ ID NO: 26 и

Chin and CARDARELLI, Josephine, M.
(54) ЧОВЕЧКО МОНОКЛОНАЛНО АНТИТЕЛО

променлив регион со лесен ланец CDR3 што
содржи SEQ ID NO: 30,

КОН МЕМБРАНА АНТИГЕН СПЕЦИФИЧЕН ЗА
ПРОСТАТА (PSMA)

Има
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уште

21

патентни

барања.

Патенти
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5

6

7

(51) C 07D 231/56, A 61K 31/416, 31/4709, A 61P

6алкил,

11/06, 17/06, 29/00, 37/00, C 07D 401/12, 403/12,
405/12, 409/12, 413/12, 417/12

C5-10арил, C5-10хетероарилC1-3алкил или C5каде
што
циклоалкилот,
10хетероарил,

(11) 4307
(21) 2012/289

NR R OC(O), R NH, C5-10арилC1-3алкил,

(13) Т1
(22) 16/08/2012

хетероциклоалкилот, арилот или хетероарилот
може да бидат дополнително супституирани од

(45) 31/12/2012

еден

или

повеќе

супституенти

независно

(30) 871184 P 21/12/2006 US; 941745 P
04/06/2007 US and 978526 P 09/10/2007 US

одбрани од хало, циано, хидрокси, C1-4алкил, C1C1-4халоалкил, C1-4алкилOC(O), C14алкокси,

(96) 20/12/2007 EP07852132.5
(97) 20/06/2012 EP2102169
(73) AstraZeneca AB and Bayer Pharma
Aktiengesellschaft

4алкилOC1-4алкил,

151 85 Sodertalje , SE and Mullerstrasse 178

додатни хетероатоми независно одбрани од O, N

13353 Berlin, DE

и S;
1
1a
R и R се независно одбрани од водород, C1-

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

C1-4алкилS(O)2
халоалкилO,
and
Rx
е
водород, или
4

and

C1-

x

A формира заедно со R 5 до 6 член азацикличен
прстен што дополнително има еден или повеќе

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) HEMMERLING, Martin; LEPISTO, Matti;

4алкил,

C1-4хидроксиалкил, C1-4 алкилOC1-4алкил,
1
C1-4алкилC1-4тиоалкил and C1-4халоалкил, или R

ERIKSSON, Anders; MUNCK AF ROSENSCHOLD,
Magnus; HENRIKSSON, Krister; BERGER, Markus;

и R заедно се оксо;
2
R е водород или C1-4алкил;

IVANOVA, Svetlana; GABOS, Balint; DAHMEN,

R е C5-10арил, C5-10арилC1-4алкил, C5-10арилO, C5-

Jan; HANSSON, Thomas and NILSSON, Stinabritt
(54) ДЕРИВАТИ НА ИНДАЗОЛИЛ АМИД ЗА

10арилOC1-4алкил

ТРЕТМАН НА ПОРЕМЕТУВАЊА
ПОСРЕДУВАНИ ОД ГЛУКОКОРТИКОИД

повеќе супституенти независно одбрани од B;
B е C1-3хидроксиалкил, хидрокси, C1-4алкил, C1-

РЕЦЕПТОР

4алкокси,

1a

3

или C5-10хетероарил, што може
да биде дополнително супституиран од еден или

C1-4алкилC1-4тиоалкил, C1-4тиоалкил, C36циклоалкил, C1-4тиоалкил, C3-6циклоалкилS, C1-

(57) 1 Соединение со формулата (I):

3алкилS(O) nC1-4алкил,

C1-3алкилS(O)n,

C1-4

халоалкил, C1-4халоалкилO, хало, нитро, циано,
C1-4алкилOC1-4алкилOC1-4алкил, C1-4алкилC(O)C14алкил,

C1-4алкилC(O), C1-4алкилC(O)OC1-4алкил,
C1-4алкилC(O)O, C1-4алкилOC(O)C1-4алкил, C1-

назначена со тоа што
А
е
C1-6алкил,
C1-6хидроксиалкил,
C16цианоалкил, циано, C1-6нитроалкил, нитро, C1-6
алкилS(O)n,
C1-6алкокси,
C3-7циклоалкилC1C3-7циклоалкил, C3-7хетероциклоалкил,
6алкил,
C3-7 хетероциклоалкилC1-6алкил, C1-6халоалкил,
C1-6алкил,
C1-6тиоалкил,
C1-6тиоалкил,
C1-6
алкилOC1-6алкил,
C1-6алкилOC1-6алкилOC16алкил, C1-6алкилOC1-6алкилO, C1-6алкил, C(O)C1-6
алкил, C1-6алкилC(O), C1-6алкилC(O)OC1-6алкил,

C1-6алкилC(O)O, C1-6алкилOC(O)C1-6алкил, C15 6
5 6
6алкилOC(O), HOC(O), NR R C1-6алкил, NR R ,
5

6

5

6

5

6

NR R C(O)C1-6алкил, NR R C(O), NR R OC(O)C1Патенти

8 9
8 9
NR R C1-4алкил,
NR R ,
4алкилOC(O),
8 9
8 9
8 9
NR R C(O)C1-4алкил, NR R C(O), NR R QC(O)C18 9
8 9
NR R OC(O),
NR R C(O)OC1-4алкил,
4алкил,
8 9
9
8
9
8
NR R C(O)O, R C(O)R NC1-4алкил, R C(O)R NH,

C1-4алкилNH,

C1-4алкилOC(O)NH,

C1-

C1-4алкилC(O)C14алкилC(O)OC1-4алкилNH,
8 9
C1-4алкилC(O)NH,
NR R S(O)nC14алкилNH,
8

4алкил

или NR S(O)n;
n е 1 или 2;
4

R е водород, хидрокси, хало, C1-4алкил или C14халоалкил;

W

е

водород,

или

фенил,

C1-4алкил,

C3-

7циклоалкил, тиенил, изоксазолил, пиразолил,
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4алкилNH,

кои сите се дополнително супституирани од еден

4алкил

или повеќе супституенти независно одбрани од
C1-3хидроксиалкил, хидрокси, C1-4алкил, C1-

X е CH2, O, S, S(O)n, NH или NC1-4алкил;
Y е водород, хало, C1-4алкил, C1-4алкокси, C1-

4алкокси,

C1-4алкилC1-4 тиоалкил, C1-4тиоалкил,
C3-6циклоалкилC1-4тиоалкил, C3-6циклоалкилS, C3-

4тиоалкил,

6циклоалкил,

R C(O)O,
бензилокси,

C3-6
6хетероциклоалкил,
4алкил,

циклоалкилC1-4алкил, C3C3-6хетероциклоалкилC1-

C1-4алкилS(O)nC1-4 алкил, C1-4алкилS(O)n,

C1-4халоалкил, C1-4халоалкилO,
циано, C1-4алкилOC1-4 алкил,

4алкилC(O)O,
4алкилOC(O),
10 11

12

13

12

13

NR R C(O), C1-4алкилC(O)NH или NR R ;

одбрани од водород, C1-6 алкилC(O), NHR C(O) и
C1-6алкил; и

C1-4алкилOC(O)C1-4алкил,
C110 11
10 11
NR R C1-4алкил,
NR R ,
10

10

11

NR R C(O),

11

10

11

NR R C(O)O,
10 11
NR R OC(O),
11

10

7

7

R е водород, C1-6алкил,
C1-6алкилC(O)O,
3алкил,
3алкил,

C1-6алкилOC(O),

C1-6алкилC(O)OC1C1-6алкилOC(O)C1C1-6алкилC(O),

3алкил

4алкилC(O)OC1-4алкилNH,

Има уште 16 патентни барања.

C1-4алкилC(O)C1-

C5-

C5-10хетероарил,
C510хетероарилC1-3алкил,
C5-10арил, C3-6циклоалкилC110арилC1-3алкил,

R C(O)R NC1-4алкил,
R C(O)R NH,
C14алкилOC(O)C1-4алкилNH, C1-4алкилOC(O)NH, C1-
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C1-6алкилS(O)n,
R R NS(O)n,
имидазолил,
C1-4алкилNHC(O),

C1-4алкилC(O)C1-4алкил, C1C1-4алкилC(O)OC1-4алкил,
C1-

NR R C(O)OC1-4алкил,
10 11
NR R OC(O)C1-4алкил,
11

12

C1-4халоалкил, C1-4 халоалкилO,
12
12
циано, хидрокси, R C(O), R OC(O),

Z е O или S;
5
6
8
9
10
11
12
13
R , R , R , R , R , R , R и R се независно

NR R C(O)C1-4алкил,
10

11

хало, нитро,
C1-4алкилOC1-

4алкилOC1-4алкил,
4алкилC(O),

10

NR R S(O)nC1-

или NR R S(O)n;

нитро,

12

C1-4алкилC(O)NH,

10

пиридинил, пиридазинил или пиримидинил од

или C3-6циклоалкил;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(51)

(51) основен

(11)

(13)

8A61K48/00

8C12N15/12

4319

T1

8C12N5/071

8C12N5/071

4321

T1

8G01N33/68

8C12N15/12

4319

T1

8A61L27/38

8A61L27/38

4320

T1

8C07D207/06

8C07D207/06

4317

T1

8A61L27/50

8A61L27/38

4320

T1

8C07D401/14

8C07D207/06

4317

T1

8A61K38/36

8A61L27/38

4320

T1

8C07D403/12

8C07D207/06

4317

T1

8A61K38/39

8A61L27/38

4320

T1

8C07D405/12

8C07D207/06

4317

T1

8A61K31/165

8A61K31/165

4322

T1

8C07D413/12

8C07D207/06

4317

T1

8A61P25/00

8A61K31/165

4322

T1

8A61K31/4025

8C07D207/06

4317

T1

8A61K31/4412

8A61K31/4412

4315

T1

8A61P25/00

8C07D207/06

4317

T1

8A61P11/00

8A61K31/4412

4315

T1

8A61K31/444

8A61K31/444

4337

T1

8C12P7/62

8C12P7/62

4290

T1

8A61P25/00

8A61K31/444

4337

T1

8C07K14/75

8C07K14/75

4323

T1

8A61K31/58

8A61K31/58

4330

T1

8C07K7/06

8C07K14/75

4323

T1

8A61K9/20

8A61K31/58

4330

T1

8C07C271/22

8C07K14/75

4323

T1

8A61K9/16

8A61K31/58

4330

T1

8C07K5/06

8C07K14/75

4323

T1

8A61K9/50

8A61K31/58

4330

T1

8E02F3/88

8E02F3/88

4314

T1

8A61P25/22

8A61K31/58

4330

T1

8C07F9/58

8C07F9/58

4325

T1

8C07D207/06

8C07D207/06

4340

T1

8A61K31/44

8C07F9/58

4325

T1

8C07D403/12

8C07D207/06

4340

T1

8A61P1/00

8C07F9/58

4325

T1

8C07D409/12

8C07D207/06

4340

T1

8A61P11/06

8C07F9/58

4325

T1

8A61K31/4025

8C07D207/06

4340

T1

8A61P19/02

8C07F9/58

4325

T1

8A61P25/00

8C07D207/06

4340

T1

8A61P25/28

8C07F9/58

4325

T1

8C07D205/04

8C07D205/04

4332

T1

8A61P29/00

8C07F9/58

4325

T1

8A61K31/397

8C07D205/04

4332

T1

8A61K31/4745

8A61K31/4745

4318

T1

8A61P3/00

8C07D205/04

4332

T1

8A61P35/00

8A61K31/4745

4318

T1

8A61K31/416

8A61K31/416

4329

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

4324

T1

8C07D231/54

8A61K31/416

4329

T1

8C07D223/16

8C07D223/16

4316

T1

8C07D401/12

8A61K31/416

4329

T1

8C07D413/14

8C07D413/14

4326

T1

8C07D401/14

8A61K31/416

4329

T1

8A61K31/454

8C07D413/14

4326

T1

8C07D403/04

8A61K31/416

4329

T1

8A61P3/04

8C07D413/14

4326

T1

8C07D403/06

8A61K31/416

4329

T1

8A61P3/10

8C07D413/14

4326

T1

8A61P3/00

8A61K31/416

4329

T1

8C12N15/12

8C12N15/12

4319

T1

8A61P25/00

8A61K31/416

4329

T1

8C07K14/475

8C12N15/12

4319

T1

8C07C215/16

8C07C215/16

4339

T1

8C12Q1/68

8C12N15/12

4319

T1

8C07D215/38

8C07C215/16

4339

T1

8G01N33/53

8C12N15/12

4319

T1

8A61K31/136

8C07C215/16

4339

T1

8G01N33/50

8C12N15/12

4319

T1

8C07D401/12

8C07C215/16

4339

T1

8C07K16/22

8C12N15/12

4319

T1

8C07D405/14

8C07C215/16

4339

T1

8A61K38/18

8C12N15/12

4319

T1

8C07D405/12

8C07C215/16

4339

T1
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8C07C217/78

8C07C215/16

4339

T1

8C07D319/20

8A01N43/80

4333

T1

8C07D209/30

8C07D209/30

4331

T1

8C07D319/18

8A01N43/80

4333

T1

8C07D471/04

8C07D209/30

4331

T1

8C07K16/46

8C07K16/46

4303

T1

8A61K31/404

8C07D209/30

4331

T1

8C07K16/22

8C07K16/46

4303

T1

8A61K31/437

8C07D209/30

4331

T1

8A61K38/17

8C07K16/46

4303

T1

8A61P25/00

8C07D209/30

4331

T1

8A61P35/00

8C07K16/46

4303

T1

8A61P29/00

8C07D209/30

4331

T1

8A61P25/00

8C07K16/46

4303

T1

8F04D29/10

8F04D29/10

4336

T1

8C12N15/13

8C07K16/46

4303

T1

8F04D29/12

8F04D29/10

4336

T1

8C12N15/66

8C07K16/46

4303

T1

8F16J15/34

8F04D29/10

4336

T1

8A61K9/14

8A61K9/14

4297

T1

8A23L1/302

8A23L1/302

4327

T1

8A61P25/04

8A61K9/14

4297

T1

8A23L1/305

8A23L1/302

4327

T1

8A61K31/485

8A61K9/14

4297

T1

8A61K31/205

8A23L1/302

4327

T1

8A61K45/06

8A61K9/14

4297

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

4338

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

4295

T1

8A61K31/496

8C07D401/14

4338

T1

8C12N5/071

8C12N5/071

4296

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

4338

T1

8C07D215/26

8C07D215/26

4294

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

4328

T1

8C02F1/52

8C02F1/52

4298

T1

8C12N15/13

8C07K16/28

4328

T1

8C02F1/467

8C02F1/52

4298

T1

8A61K39/00

8C07K16/28

4328

T1

8C02F9/00

8C02F1/52

4298

T1

8B21B43/00

8B21B43/00

4292

T1

8C02F1/24

8C02F1/52

4298

T1

8B21B43/06

8B21B43/00

4292

T1

8C02F1/40

8C02F1/52

4298

T1

8C21D1/63

8B21B43/00

4292

T1

8C02F1/46

8C02F1/52

4298

T1

8C21D9/06

8B21B43/00

4292

T1

8C02F1/70

8C02F1/52

4298

T1

8C07D209/12

8C07D209/12

4334

T1

8C02F1/72

8C02F1/52

4298

T1

8A61P25/16

8C07D209/12

4334

T1

8A61K31/198

8A61K31/198

4293

T1

8A61P25/28

8C07D209/12

4334

T1

8A61P9/02

8A61K31/198

4293

T1

8C07D209/18

8C07D209/12

4334

T1

8A61K31/275

8A61K31/198

4293

T1

8A61K31/405

8C07D209/12

4334

T1

8A61K31/27

8A61K31/198

4293

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

4335

T1

8A61K31/15

8A61K31/198

4293

T1

8C07K16/30

8C07K16/28

4335

T1

8C07K16/22

8C07K16/22

4310

T1

8C12N5/22

8C07K16/28

4335

T1

8C07K16/00

8C07K16/22

4310

T1

8C12N5/24

8C07K16/28

4335

T1

8C07K16/46

8C07K16/22

4310

T1

8C12N15/63

8C07K16/28

4335

T1

8A61K39/385

8C07K16/22

4310

T1

8A01N43/80

8A01N43/80

4333

T1

8A61K39/395

8C07K16/22

4310

T1

8A01N43/78

8A01N43/80

4333

T1

8A61P35/00

8C07K16/22

4310

T1

8A01N43/76

8A01N43/80

4333

T1

8C12N5/20

8C07K16/22

4310

T1

8A01N43/56

8A01N43/80

4333

T1

8G01N33/577

8C07K16/22

4310

T1

8A01N43/36

8A01N43/80

4333

T1

8C12N15/13

8C07K16/22

4310

T1

8A01N43/32

8A01N43/80

4333

T1

8A61K47/48

8C07K16/22

4310

T1

8A01N43/30

8A01N43/80

4333

T1

8G01N33/68

8C07K16/22

4310

T1

8A01N43/10

8A01N43/80

4333

T1

8A61K31/00

8C07K16/22

4310

T1

8A01N43/08

8A01N43/80

4333

T1

8C07K16/22

8C07K16/22

4311

T1

8A01N37/20

8A01N43/80

4333

T1

8A61K39/395

8C07K16/22

4311

T1

8C07C233/87

8A01N43/80

4333

T1

8C12N15/13

8C07K16/22

4311

T1

8C07D333/40

8A01N43/80

4333

T1

8C12N5/20

8C07K16/22

4311

T1

8C07D333/38

8A01N43/80

4333

T1

8A61K47/48

8A61K47/48

4312

T1
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8A61K38/21

8A61K47/48

4312

T1

8C01B7/07

8C01G49/06

4302

T1

8A61K45/06

8A61K45/06

4313

T1

8C23G1/36

8C01G49/06

4302

T1

8A61K9/20

8A61K45/06

4313

T1

8A61K9/08

8A61K9/08

4304

T1

8A61K31/166

8A61K45/06

4313

T1

8A61K47/18

8A61K9/08

4304

T1

8A61K31/44

8A61K45/06

4313

T1

8A61K38/24

8A61K9/08

4304

T1

8A61P11/06

8A61K45/06

4313

T1

8A61P5/06

8A61K9/08

4304

T1

8A61P31/18

8A61P31/18

4289

T1

8C07D215/22

8C07D215/22

4305

T1

8A61K31/505

8A61P31/18

4289

T1

8A61K31/47

8C07D215/22

4305

T1

8A61K9/20

8A61P31/18

4289

T1

8A61P31/06

8C07D215/22

4305

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

4288

T1

8E04C3/07

8E04C3/07

4299

T1

8A61P31/04

8A61K9/20

4288

T1

8E04B2/78

8E04C3/07

4299

T1

8A61K31/47

8A61K9/20

4288

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

4306

T1

8A61K9/48

8A61K9/20

4288

T1

8A61P13/08

8C07K16/28

4306

T1

8C12M1/00

8C12M1/00

4309

T1

8C07D231/56

8C07D231/56

4307

T1

8C12N1/12

8C12M1/00

4309

T1

8A61K31/416

8C07D231/56

4307

T1

8C07D243/08

8C07D243/08

4308

T1

8A61K31/4709

8C07D231/56

4307

T1

8C07D295/12

8C07D243/08

4308

T1

8A61P11/06

8C07D231/56

4307

T1

8C07D295/14

8C07D243/08

4308

T1

8A61P17/06

8C07D231/56

4307

T1

8C07D401/12

8C07D243/08

4308

T1

8A61P29/00

8C07D231/56

4307

T1

8A61K31/495

8C07D243/08

4308

T1

8A61P37/00

8C07D231/56

4307

T1

8A61P25/00

8C07D243/08

4308

T1

8C07D401/12

8C07D231/56

4307

T1

8C07D233/04

8C07D243/08

4308

T1

8C07D403/12

8C07D231/56

4307

T1

8C07D295/135

8C07D243/08

4308

T1

8C07D405/12

8C07D231/56

4307

T1

8C07D295/215

8C07D243/08

4308

T1

8C07D409/12

8C07D231/56

4307

T1

8A61K38/18

8A61K38/18

4301

T1

8C07D413/12

8C07D231/56

4307

T1

8A61P19/02

8A61K38/18

4301

T1

8C07D417/12

8C07D231/56

4307

T1

8C01G49/06

8C01G49/06

4302

T1

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

(73)
Genentech, Inc.
LES LABORATOIRES SERVIER
Abbott Laboratories
Affectis Pharmaceuticals AG
Almirall, S.A.
Amgen Inc.

Ares Trading S.A.
AstraZeneca AB and Bayer
Патенти

(51)
C 07K 16/46, A 61K 38/17, A 61P 25/00, 35/00, C 07K
16/22, C 12N 15/13, 15/66
A 61K 31/165, A 61P 25/00
A 61K 9/20, 31/47, 9/48, A 61P 31/04
C 07D 209/30, A 61K 31/404, 31/437, A 61P 25/00,
29/00, C 07D 471/04
C 07D 215/26
C 07K 16/22, A 61K 31/00, 39/385, 39/395, 47/48, A
61P 35/00, C 07K 16/00, 16/46, C 12N 15/13, 5/20, G
01N 33/577, 33/68
A 61K 38/18, A 61P 19/02
C 07C 215/16, A 61K 31/136, C 07C 217/78, C 07D

(11)
4303

(13)
T1

4322
4288
4331

T1
T1
T1

4294
4310

T1
T1

4301
4339

T1
T1
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Pharma Aktiengesellschaft
AstraZeneca AB and Bayer
Pharma Aktiengesellschaft
Aventis Pharma S.A.
Chelsea Therapeutics Inc.
Euro-Celtique S.A.
Genmab A/S
Intermune, Inc.
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.

Janssen Pharmaceutica NV

KSB Aktiengesellschaft
Laboratoires Fournier S.A.
LES LABORATOIRES SERVIER
Medarex, Inc.
Medgenics, Inc.
MEDIMMUNE LIMITED
Merck Serono SA
MILLENNIUM
PHARMACEUTICALS, INC.
Ninolakis, Markos
NsGene A/S
Nycomed GmbH
PanAlgaea Swiss GmbH
Pfizer Products Inc.
PROSIDION LTD
REGENERON
PHARMACEUTICALS, INC.
Richter Gedeon Nyrt.
Richter-System GmbH & Co.KG
SANOFI

Sanofi-Aventis Deutschland
50 | С т р а н а

215/38, 401/12, 405/12, 405/14
C 07D 231/56, A 61K 31/416, 31/4709, A 61P 11/06,
17/06, 29/00, 37/00, C 07D 401/12, 403/12, 405/12,
409/12, 413/12, 417/12
C 12Q 1/68
C 07D 205/04, A 61K 31/397, A 61P 3/00

4307

T1

4324
4332

T1
T1

A 61K 31/198, 31/15, 31/27, 31/275, A 61P 9/02
A 61K 31/58, 9/16, 9/20, 9/50, A 61P 25/22
A 61K 9/14, 31/485, 45/06, A 61P 25/04
C 07K 16/28, 16/30, C 12N 15/63, 5/22, 5/24
A 61K 31/4412, A 61P 11/00
A 01N 43/80, 37/20, 43/08, 43/10, 43/30, 43/32, 43/36,
43/56, 43/76, 43/78, C 07C 233/87, C 07D 319/18,
319/20, 333/38, 333/40
A 61K 31/416, A 61P 25/00, 3/00, C 07D 231/54,
401/12, 401/14, 403/04, 403/06
A 61P 31/18, A 61K 31/505, 9/20
C 07D 215/22, A 61K 31/47, A 61P 31/06
F 04D 29/10, 29/12, F 16J 15/34
C 07D 209/12, A 61K 31/405, A 61P 25/16, 25/28, C 07D
209/18
C 07D 223/16
C 07K 16/28, A 61P 13/08
C 12N 5/071
A 61K 39/395
A 61K 47/48, 38/21
A 61K 9/08, 38/24, 47/18, A 61P 5/06

4293
4330
4297
4335
4315
4333

T1
T1
T1
T1
T1
T1

4329
4289
4305

T1
T1
T1

4336
4334

T1
T1

4316
4306
4296
4295
4312
4304

T1
T1
T1
T1
T1
T1

C 07K 14/75, C 07C 271/22, C 07K 5/06, 7/06

4323

T1

C 02F 1/52, 1/24, 1/40, 1/46, 1/467, 1/70, 1/72, 9/00
C 12N 15/12, A 61K 38/18, 48/00, C 07K 14/475, 16/22,
C 12Q 1/68, G 01N 33/50, 33/53, 33/68
A 61K 45/06, 31/166, 31/44, 9/20, A 61P 11/06
C 12M 1/00, C 12N 1/12
C 07F 9/58, A 61K 31/44, A 61P 1/00, 11/06, 19/02,
25/28, 29/00
C 07D 413/14, A 61K 31/454, A 61P 3/04, 3/10
C 07K 16/28, A 61K 39/00, C 12N 15/13

4298
4319

T1
T1

4313
4309
4325

T1
T1
T1

4326
4328

T1
T1

C 07D 243/08, A 61K 31/495, A 61P 25/00, C 07D
233/04, 295/12, 295/135, 295/14, 295/215, 401/12
E 04C 3/07, E 04B 2/78
C 07D 207/06, A 61K 31/4025, A 61P 25/00, C 07D
401/14, 403/12, 405/12, 413/12
A 61K 31/444, A 61P 25/00
C 07D 207/06, A 61K 31/4025, A 61P 25/00, C 07D
403/12, 409/12
C 07D 401/14, A 61K 31/496, A 61P 35/00
C 12P 7/62

4308

T1

4299
4317
4337
4340
4338

T1
T1
T1
T1
T1

4290

T1

Патенти
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GmbH
Sewon Cellontech Co., Ltd.

C 12N 5/071
A 61L 27/38, A 61K 38/36, 38/39, A 61L 27/50

4321
4320

T1
T1

SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A.

A 61K 31/4745, A 61P 35/00
A 23L 1/302, 1/305, A 61K 31/205

4318
4327

T1
T1

SMS Siemag Aktiengesellschaft
ThromboGenics N.V.; Life
Sciences Research Partners and
Vlaams Interuniversitair
Instituut voor Biotechnologie
vzw.
Van Rompay, Boudewijn gabriel
voestalpine Schienen GmbH

C 01G 49/06, C 01B 7/07, C 23G 1/36
C 07K 16/22, A 61K 39/395, C 12N 15/13, 5/20

4302
4311

T1
T1

E 02F 3/88
B 21B 43/00, 43/06, C 21D 1/63, 9/06

4314
4292

T1
T1

ПРЕНОС
(11) 2030
(73) Bayer HealthCare LLC
555 White Plains Road Tarrytown, New York

(11) 3187

10591, US

(73) CRIMAGUA LIMITED
Treasury Building Lower Grand Canal Street,

(11) 2332

Dublin 2, IE

(73) Bayer HealthCare LLC
555 White Plains Road Tarrytown, New York
10591, US

ПРЕСТАНОК
(11) 3

(11) 5

(73) МЗТ ИРИ-КОНСАЛТИНГ ДОО,
ул. ‘Перо Наков‘ бб, 1000 Скопје, MK

(73) ЗИНОСКИ, Љубомир, Др.,
ул. ‘Френклин Рузвелт‘ , бр/72-7, 1000
Скопје, MK

Патенти
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ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊЕ
(11)
2490
2473
2475
2468
2474
2462
2465
2463
2480
2477
2484
2471
2469
2492
3292
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост
(„Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги
објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард
ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дво/тродимензионален)
(30)
(51)
(54)
(55)
(57)
(72)
(73)
(74)

право на првенство: датум, држава, број
меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
назив на дизајнот
прикази на индустрискиот дизајн
назначување на боите или комбинации на бои
податоци за авторот: презиме, име и адреса
податаци за подносителот на пријавата
податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски Дизајн
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(21) ID 2012/42

(45) 31/12/2012
(22) 20/07/2012

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални
(30) 2009100-0001, 0002 15/03/2012 ЕМ
(72) Sylvia Vitale Rotta; Olivier Dognon; Coralie Deloffre; Pascal Marcos; Thierry Vial Pailler and Roland
Chappuy
(73) Mars, Incorporated
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US
(74) БИНСО Д.О.О. Скопје
ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје
(51)
(54) "ДИЗАЈН - ГРАФИЧКИ СИМБОЛ"

(21) ID 2012/43

(45) 31/12/2012

(22) 13/08/2012
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 06-01
(54) "КЛУПА"
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(21) ID 2012/44

(45) 31/12/2012
(22) 13/08/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 06-01
(54) "КЛУПА"
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(21) ID 2012/45

(45) 31/12/2012
(22) 13/08/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 06-01
(54) "КЛУПА"

Индустриски Дизајн
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(21) ID 2012/46

(45) 31/12/2012
(22) 13/08/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 06-01
(54) "КЛУПА"
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(21) ID 2012/47

(45) 31/12/2012
(22) 13/08/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 06-01
(54) "КЛУПА"

Индустриски Дизајн
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(21) ID 2012/48

(45) 31/12/2012
(22) 13/08/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 06-01
(54) "КЛУПА"

(21) ID 2012/49

(45) 31/12/2012
(22) 13/08/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 06-01
(54) "КЛУПА"
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(21) ID 2012/50

(45) 31/12/2012
(22) 13/08/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 09-09
(54) "КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ"

Индустриски Дизајн
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(21) ID 2012/51

(45) 31/12/2012

(22) 13/08/2012
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 09-09
(54) "КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51)
(21)

код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
број на пријавата
(51)
MK/I/ 2012/42
MK/I/ 2012/43
MK/I/ 2012/44
MK/I/ 2012/45
MK/I/ 2012/46
MK/I/ 2012/47
MK/I/ 2012/48
MK/I/ 2012/49
MK/I/ 2012/50
MK/I/ 2012/51

(21)
06-01
06-01
06-01
06-01
06-01
06-01
06-01
09-09
09-09

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73)
(21)

носител на правото на индустриски дизајн
број на пријавата

(73)
Mars, Incorporated

(21)
MK/I/ 2012/42

Друштво за производство, трговија и услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експортимпорт Скопје

MK/I/ 2012/43
MK/I/ 2012/44
MK/I/ 2012/45
MK/I/ 2012/46
MK/I/ 2012/47
MK/I/ 2012/48
MK/I/ 2012/49
MK/I/ 2012/50
MK/I/ 2012/51
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ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за индустрискиот дизајн.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард
ST.80)
(11)

Регистарски број на документот

(18)
(21)
(22)
(18)
(28)
(30)
(45)
(51)
(54)
(55)

Датум на важење на индустриски дизајн
Број на пријавата
Дата на поднесување
Дата на изложбено, или саемско првенство
Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
Право на првенство: датум, држава, број
Дата на објавување
Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
Назив на телото, односно сликата или цртежот
Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или
цртежот
Назначување на боите или комбинации на бои
Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на
првенство, исправа / решение)
Автор
Носител на правото
Застапник

(57)
(60)
(72)
(73)
(74)

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа

Индустриски Дизајн
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(11) 701

(45) 31/12/2012

(21) ID 2011/4
(18) 18/02/2016

(22) 18/02/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Дејан Зотовиќ, ул.“Иво Лола Рибар“ бр.124-5 1000 Скопје
(73) Дејан Зотовиќ
ул.“Иво Лола Рибар“ бр.124-5, 1000 Скопје, MK
(51) 09-09
(54) "КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ СО ПЕПЕЛНИК"

(11) 702

(45) 31/12/2012

(21) ID 2011/5

(22) 18/02/2011

(18) 18/02/2016
(28) 7 (седум) дизајни, тродимензионални
(72) Дејан Зотовиќ (ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје)
(73) Дејан Зотовиќ
ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51) 06-01
(54) "КЛУПИ"
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(11) 698

(45) 31/12/2012

(21) ID 2011/55
(18) 06/12/2016

(22) 06/12/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30) 29/399,860 19/08/2011 US
(72) Nicholas J WHITE (Hackettstown, NJ) and Brent LINDBERG (Dekalb, IL)
(73) Mars, Incorporated
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US
(74) БИНСО Д.О.О. Скопје
ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) "ПАКУВАЊЕ"

Индустриски Дизајн
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(11) 699

(45) 31/12/2012

(21) ID 2011/56
(18) 09/12/2016

(22) 09/12/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30) 1297261-0001 11/10/2011 EM
(72) Steven Robert Binding (British) (Equals Design Ltd, Barn B, New Barnes Mill, Cottonmill Lane, St
Albans, Hertfordshire AL1 2HA)
(73) Mars, Incorporated
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US
(74) БИНСО Д.О.О. Скопје
ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) "ПАКУВАЊЕ"
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(11) 703

(45) 31/12/2012

(21) ID 2011/59
(18) 19/12/2016

(22) 19/12/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Бојан Ковачески , ул.Партизанска бр.бб Струга, МК
(73) Заштитно трговско друштво за производство, трговија и услуги УНИПЛАСТ БК увоз-извоз
ДООЕЛ Струга
ул.Партизанска бр. бб Струга, MK
(74) Пепељугоски Валентин, адвокат
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје
(51) 25-03
(54) "ТЕЗГА"

Индустриски Дизајн
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(11) 700

(45) 31/12/2012

(21) ID 2011/60
(18) 21/12/2016

(22) 21/12/2011

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални
(30) 1881160 21/06/2011 EM
(72) Mamero Thomas (Duvelsbeker Weg 12, 24105 Kiel); Patrovicova Anita (Kessenicher Str. 115, 53129
Bonn) and Flik Dominik (Fruhlingstrasse 1, 85521 Ottobrunn)
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 14-02
(54) "БРЗА ПОРТА"
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(11) 704

(45) 31/12/2012

(21) ID 2012/6
(18) 19/03/2017

(22) 19/03/2012

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални
(72) Никола Јовановски, ул.Ангел Димовски бр.2/1-9, Скопје
(73) ЛЕЦТУС ГРОУП ДООО
Моцартова 37- Скопје, MK
(51) 06-01
(54) “ГАРНИТУРА“

Индустриски Дизајн
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(11) 705

(45) 31/12/2012

(21) ID 2012/13

(22) 05/04/2012

(18) 05/04/2017
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Александар Патриклиски , ул.Кукуш бр.16, 2000 Штип
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЕАМ ДОО
ул.Брегалничка бр. б.б 2000 Штип, MK
(74) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(51) 20-03
(54) "БИЛБОРД"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51)
(11)

код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
регистарски број на дизајнот
(11)
MK/I/ 2011/4
MK/I/ 2011/5
MK/I/ 2011/55
MK/I/ 2011/56
MK/I/ 2011/59
MK/I/ 2011/60
MK/I/ 2012/6
MK/I/ 2012/13

(51)
09-09
06-01
09-03
09-03
25-03
14-02
06-01
20-03

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН
(73)
(11)
(21)

носител на правото на индустриски дизајн
регистарски број на документот
број на пријавата

(73)

(21)

(11)

Deutsche Telekom AG

MK/I/ 2011/60

700

Mars, Incorporated

MK/I/ 2011/55
MK/I/ 2011/56

698
699

Дејан Зотовиќ

MK/I/ 2011/4
MK/I/ 2011/5

701
702

Друштво за производство, трговија и услуги ЕАМ ДОО

MK/I/ 2012/13

705

Заштитно трговско друштво за производство,
трговија и услуги УНИПЛАСТ БК увоз-извоз ДООЕЛ
Струга

MK/I/ 2011/59

703

ЛЕЦТУС ГРОУП ДООО

MK/I/ 2012/6

704
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и
услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска
класификација ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски Марки

77 | С т р а н а

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

(210) TM 2008/937

(220) 25/07/2008

(442) 31/12/2012
(731) фламинго ДООЕЛ Охрид
ул.Стив Наумов бр.35 б, 6000 Охрид, MK
(540)

(591) златна и кафена
(531) 26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни

услуги, пакување

и

складирање стока, организирање патувања
(591) црвена, портокалова, жолта, сина, бела и
црна

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалаци, привремено сместување
(210) TM 2008/1634

(531) 03.07.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за приготвување храна и

(220) 24/10/2008

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство трговија и
услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-

пијалаци и привремено сместување

импорт
с.Голема речица, Тетово, MK

(210) TM 2008/939

(540)

(220) 31/07/2008
(442) 31/12/2012

(731) Аголи Диел и Ерол
ул.Кеј Маршал Тито бр40, Охрид, MK
(540)

ЈАФФА СА-ИБ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
трговија на големо и мало со
безакохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови од портокал со потекло од
Израел, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци на база на портокал
со потекло од Израел
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(591) кафена, златна
(531) 01.01.05;27.05.24

(210) TM 2008/1741

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/12/2012

кл. 43 услуги за подготување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2008/940

(220) 20/11/2008

(220) 31/07/2008

(442) 31/12/2012
(731) АСПЕН-МВ ДОО ОХРИД
ул. Кеј Маршал Тито бр.40, Охрид, MK

(731) ТТК БАНКА АД Скопје
ул. Народен Фронт 19а 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)
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активности утврдени со закон што може да ги
врши банка
кл. 45
услуги

правни улсуги; лични и општествени
што ги даваат трети
лица за

задоволување на потребите на поединците
(591) бела, црвена, сива, црна
(210) TM 2008/1782

(531) 24.15.11
(551) индивидуална

(220) 27/11/2008
(442) 31/12/2012

(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи
поврзани за

(731) МП Компјутери
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 19, 1000
Скопје, MK
(540)

недвижен имот: прибирање на депозити и други
повратни извори на средства; Кредитирање во
земјата,
вклучувајќи
и
факторинг
и
финансирање на комерцијални трансакции;
Кредитирање

во

странство

вклучувајќи

и

(591) црна и сина

факгоринг и финансирање на комерцијални
трансакции; Издавање и администрирање на

(531) 27.05.22
(551) индивидуална

платежни средства (парични, картички, чекови,
патнички чекови, меници); Издавање на

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

електронски пари, доколку е уредено со
посебен закон; Финансиски лизинг; Менувачки
работи; Платен промет во земјата и странство,

со: компјутери, компјутерска опрема, печатари,
скенери,
компјутерска
галaнтерија,
бела
техника

и

акустика,

канцелариски

прибор,

вклучувајќи купопродажба на девизи; Брз
трансфер на пари; Издавање на платежни

репро материјал, потрошен материјал се во
врска со компјутери

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

(210) TM 2009/58

(220) 28/01/2009
(442) 31/12/2012

депо; Тргување со инструменти на пазарот на
пари (меници, чекови, сертификати за депозит);

(731) Diversey, Inc.

Тргување со девизни средства, што вклучува и

8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177,

тргување со благородни метали; Тргување со
хартии од вредност; Тргување со финансиски

US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

деривати; - Управување со средства и
портфолио на хартии од вредност по налог и за

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

сметка на клиенти; Давање услуги на банка чувар на имот; Купопродажба, гарантирање и

(540)

пласман на емисија на хартии од вредност;

(551) индивидуална
(510, 511)

Посредување во продажба на полиси за
осигурување; Посредување во склучување на
договори за кредити и заеми; Обработка и
анализа
на
информации
за
кредитна
способност

на

правни

финасиски

консалтинг;

лица;
Други

Економско

SOFT CARE

кл. 3 сапун за раце, шампон за коса и тело;
лосион за раце и тело; антисептички сапун за
раце; антибактерски сапун за раце

-

финансиски

(210) TM 2009/59

(220) 28/01/2009
(442) 31/12/2012

Трговски Марки
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(731) Diversey, Inc.

(554)

8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177,

(551) индивидуална

US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

(510, 511)
кл. 29 мортадела

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

(210) TM 2009/164

(540)

(220) 27/02/2009
(442) 31/12/2012

GOOD SENSE
(591)
(531)

(230) (300)
(731) ДППУ "ТЕХНОТИМ КАФЕМАТИ" ДООЕЛ
Скопје
Волковски пат 11/1 1060 Скопје, MK

(554)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 освежувачи на воздух, собни дезодоранси
и дезодоранси за ткаенини, се за комерцијална,
индустриска и институционална потреба
(210) TM 2009/65

(220) 02/02/2009

(442) 31/12/2012
(731) Wm.WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(591) виолетова и сива
(531) 26.01.16;26.01.22;26.11.13

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

кл. 30 кафе
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

TRIPLE MIX

со кафе; водење на работите, управување со

(591)

работи, канцелариски работи

(531)
(554)

(210) TM 2009/900

(220) 11/09/2009
(442) 31/12/2012

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи, имено, гума за

(230) (300)
(731) Прва детска амбасада во светот

џвакање, гума за џвакање од која се прават
балончиња, слатки и пеперминт бонбони

ул.Коста Новаковиќ, бр.22, 1000 Скопје, MK

Меѓаши - Република Македонија
(540)

(210) TM 2009/131

ДЕТСКА АМБАСАДА

(220) 20/02/2009
(442) 31/12/2012

(731) GEORG GAVRILOVIC

(591)

Ilica 8 HR-10000 Zagreb, HR

(531)
(554)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

SAN GABRIELE

(210) TM 2009/1043

(220) 28/10/2009
(442) 31/12/2012
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кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

(230) (300)
(731) Друштво за производство, трговија и

со диететски супстанции

услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул.Скупи бб, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2010/1092

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

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, услуги и

(540)

трговија БЕСТ ЈУНИОР ДОО Скопје
ул. 840 БИС бр.11, Скопје, MK

(220) 01/10/2010

(740) ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА,
АДВОКАТ
ул.Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сива, бела
(531) 24.13.01;24.13.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;

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

големопродажба
и
малопродажба
на;
фармацевтски производи, опрема за болници и

(531) 25.01.19
(551) индивидуална

лаборатории,
апаратури

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено и варен зеленчук

лабораториски

апарати

и

кл. 44 медицински услуги, аптеки

(лутеница)

(210) TM 2010/303

(210) TM 2010/1349

(220) 16/03/2010

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, промет и

(220) 30/11/2010
(442) 31/12/2012

услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз
Скопје

(230) (300)
(731) Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland

ул.„Лермонтова" бр.3/4, 1000 Скопје, MK

20901, US

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

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

GE 132 + NATURAL
(591)
(531)

(540)

CHOICE HOTELS

(554)
(551) индивидуална

(591)
(531)

(510, 511)

(554)

кл. 5 диететски супстанции кои се користат
како додаток на исхраната

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 додатоци за исхрана, екстракти за
исхрана

кл. 43 хотелски и мотелски услуги, хотелски и
мотелски резервациски услуги за други и он-
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лајн хотелски и мотелски резервациски услуги

(591) кафена, портокалова, жолта, црвена и

за други

бела

(210) TM 2010/1359

(531) 08.01.22;26.04.22
(551) индивидуална

(220) 01/12/2010

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за трговија САРАНТИС -

(510, 511)
кл. 30 чоколадa и слатки; сладолед и овошни

СКОПЈЕ експорт-импорт ДОО Скопје
ул.ПРВОМАЈСКА бр.бб, Скопје - Кисела

сладоледи

Вода, MK

(210) TM 2011/49

(540)

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за прозводство трговија и

(220) 27/01/2011

услуги БИП КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Рокомија бр.39, MK
(540)

(591) сина, светло и темно сина
(531) 26.11.13
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, светнување,

(591) темно црвeна и златна
(531) 26.04.22
(551) индивидуална

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,

(510, 511)
кл. 30 производи од жита, леб, тесто за слатки

лосиони за коса, препарати за нега на забите

и слатки, сладолед
кл. 43 услуги за подгтвување храна и пијалaци

(210) TM 2011/36

(220) 24/01/2011
(442) 31/12/2012

(210) TM 2011/61

(731) Mars, Incorporated

(220) 31/01/2011
(442) 31/12/2012

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(731) Златевски Љубиша
ул.Фазанерија 1/96, Гостивар, MK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

(540)

(591) зелена, жолта
(531) 26.04.16;26.11.13
(551) индивидуална
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(510, 511)

во

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

изнајмување рекламен простор, изнајмување

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

производство на пијалаци

сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),

(210) TM 2011/75

(220) 02/02/2011
(442) 31/12/2012

комерцијални

или

рекламни

цели,

објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности

(731) AVENTISUB II INC.

(советување за организирање на дејностите),

3711 Kennett Pike, Suite 200 19807
GREENVILLE DELAWARE, US

плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија, промоција /продажба за трето

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

(540)

рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на

ALLEGRA

рекламни огласи), статистичко информирање,

(591)
(531)

телефонско
телефонско

(554)

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5
антихистамински/деконгестантски
фармацевтски препарати што не се за
офтамолошка употреба
(210) TM 2011/124

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

(220) 16/02/2011

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија

(531) 27.05.01

и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија

(551) индивидуална
(510, 511)

или сериски врски кои создаваат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио

кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

телеконференции по пат на интернет, услуги на
асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на

информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките

дигитални

(591) -

картотеки), изложби (организирање изложби)

мрежи

на

интегрирани

услуги

(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

Трговски Марки
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линија;

на

лица; услуги на провајдери на апликативни

телекомуникациски мрежни премини и услуги

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски

на поврзување со протокол на пренос на рамка
заради пренос на податоци; услуги на пренос

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

на пакет од електронски податоци; услуги на
комутација на гласот, податоци, видео и

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

мултимедиуми;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и

податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани

на

комуникации и услуги на центри на податоци

други

обезбедување

компјутеризирани

услуги

комуникации,

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички
пристап
на
безжична

(210) TM 2011/147

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање на

(442) 31/12/2012
(731) Линк Медиа Плус Дооел

електронски
податоци
за
трети
лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

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

(220) 24/02/2011

(540)

обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи
заради
поделба
на
интернет
сообраќајот; услуги
телекомуникациски

на говорна пошта;
услуги,
особено,

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите за

(591) бела, црвена и сива
(531) 24.13.23;26.13.01

пораки во вид на телефонски говорни пораки;

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги на видео и аудио конференции и
конференции
на
телефонски
податоци;

кл. 11

апарати за осветлување, греење,

безжични телекомуникациски услуги, имено,
безжичен пренос на звук и податоци;

производство на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и за

телекомуникациски
обезбедување глас

имено
интернет

санитарни намени
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

протокол; обезбедување мрежен пристап со

што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

услуги,
по пат на

цел размена на интернет сообраќајот помеѓу
пренесувачи на интернет сообраќајот; услуги

канцелариски

материјал,

лепила

за

на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web-страници,

канцелариска и куќна употреба, сликарски
прибор, сликарски четки, машини за пишување

услуги на дизајнирање на web-страници,
работа на електронски информациски мрежи;

и канцелариски прибор (освен мебел),
материјал за обука и настава (освен апарати),

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

пластични материјали за пакување кои не се
опфатени во другите класи, печатарски букви,

на информативни технологии, компјутерско
програмирање,
телекомуникација,

клишиња

комуникациски
мрежи,
компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на центри

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,

на податоци и глобални комуникациски мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и сонце и стапови за одење, камшици,

хостирање (хостинг), складирање и одржување

узди и сарачки производи
кл. 24 текстил и текстилни производи, што не

на web-страници, web-центри, електронска
пошта, електронски групи, лист-сервери како и
на дигитална содржина и податоци на трети
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кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
(210) TM 2011/225

(220) 10/03/2011

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за услуги и трговија СТУДИО
ИНФИНИТО ДОО Скопје
ул.Христо Смирненски бр.37/5, Скопје, MK
(540)
(591) жолта, сина, црна и бела
(531) 18.03.05
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни

услуги; пакување

и

складирање стока; организирање патувања
(591) црна, жолта во нијанси и портокалова во
нијанси
(531) 27.07.19

(210) TM 2011/329

(220) 08/04/2011
(442) 31/12/2012

(731) Беџет Муслија

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Фуштанска бр.12а, 1000 Скопје, MK

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
(210) TM 2011/236

(540)

(220) 11/03/2011
(442) 31/12/2012

(731) Пелистерка АД Скопје
бул.Кочо Рацин 97, Скопје, MK
(540)
(591) црвена и сива

AJPA

(531)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масти и масла за јадење
(210) TM 2011/328

(220) 07/04/2011
(442) 31/12/2012

(230) (300)
(731) Друштво за туризам, трговија и услуги
НОА ТРАВЕЛ ДОО Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр.15, MK
(540)

Трговски Марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи
кл. 35 економски прогнози, информации за
дејноста,

истражувања

за

дејностите;

изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен
материјал,
јавно
мислење
(испитување на јавното мислење); објавување
рекламни текстови, обработка на текстови,
огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
плакатирање

/огласување/;

управување со индустриски
претпријатија, пребарувања

помош

во

или трговски
за дејности,

преписи на соопштенија; пропагандни дејности,
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проучување на пазарот/ маркетинг/; рекламна
документација

(уредување

на

рекламна

документација); рекламна хроника; ажурирање
на
рекламен
материјал,
подготвување
рекламни рубрики; услуги за пратење на
печатените вести
(210) TM 2011/338

(220) 11/04/2011
(442) 31/12/2012

(731) Сун анд Старс
ул.Гостиварска бр.37, Тетово, MK
(540)

(591) бела, портокалова, црвена,
светлокафена, кафена, жолта
(531) 02.01.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

услуги за приготвување на храна и

пијалоци
(210) TM 2011/344

(220) 13/04/2011

(442) 31/12/2012
(731) Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a
Finland corporation
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(591) црвена и бела
(531) 02.03.22

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи: покривки кревети и
маси
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со текстилни производи
(210) TM 2011/339

(220) 11/04/2011

(442) 31/12/2012
(731) Кетеринг Тетка Биберче
бул.Партизански Одреди 82 лок12, 1000
Скопје, MK

(591) -

(540)

(531) 19.07.25
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци, имено, вотка
(210) TM 2011/366

(220) 19/04/2011
(442) 31/12/2012
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(731) Друштво за информатички технологии

кл. 3 шампони за коса

Опен Мајнд Солушнс ДОО
бул.Св.Климент Охридски бр.20а/1-3, Скопје,
MK

(210) TM 2011/434

(540)

(300) 85/181,313 12/11/2010 US
(731) Vonage Marketing LLC

(220) 05/05/2011
(442) 31/12/2012

23 Main Street Holmdel, NJ 07733, 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)

(591) црвена, црна, сива
(531) 21.01.14

VONAGE
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 компјутерско програмирање
(210) TM 2011/426

(220) 04/05/2011

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб, Н.Маџари,
1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

кл. 9 компјутерски телефонски софтвер, имено,
софтверски апликации за иницирање и вршење
телефонски повици, видео конференции и
виртуелни видео конференции преку различни
мрежи на интернет; софтвер за преземање за
употреба со безжични телекомуникациски
уреди што ќе обезбеди безжичен пренос на
електронска пошта, текст, музика, видео, глас,
слики,
информации,
податоци,
видео
конференции, виртуелни видео конференции и
други содржини преку интернет и преку
безжични локални мрежни уреди; компјутерски
и
телекомуникациски
мрежни
средишта
(хабови), прекинувачи, рутери; компјутерски
хардвер и комуникациски софтвер за употреба
во
поврзувањето
на
телекомуникациска
опрема,

телефони,

компјутери,

жичени

и

безжични компјутерски мрежи; компјутерски
софтвер и хардвер за обезбедување пренос и
размена на глас, видео, податоци, слики и
графики во областа на телекомуникациите,
видео конференции и виртуелни видео
конференции; хардвер за телекомуникации за
поврзување на уреди во домот преку домашен

(591) светло и темно зелена, светло и темно
портокалова, бела, црна и црвена
(531) 05.03.16;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски Марки

телефон
и
компјутерски

електрични
жици,
имено,
мрежни средишта (хабови),

компјутерски прекинувачи и компјутерски
рутери дизајнирани со цел да се обезбеди во
домот глас преку интернет протокол, (VOIP)
комуникации
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кл. 38

телефонски комуникациски услуги;

1 Infinite Loop,Cupertino, California 95014, US

телеконференциски услуги; видео конференции

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

и виртуелни видео конференциски услуги

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(210) TM 2011/436

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(220) 06/05/2011

(442) 31/12/2012
(731) ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт
ул.101 бб, с.Голема Речица, Тетово, MK
(540)

THUNDERBOLT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутери, компјутерски периферни

JAFORA
(551) индивидуална

уреди, компјутерски терминали; компјутерски

(510, 511)
кл. 3 средство за белење и други супстанции

хардвер; машини за компјутерски игри,
микропроцесори, мемориски плочи, монитори,

за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

дисплеи, тастатури, кабли, модеми, печатачи,
диск драјвови, адаптери, адаптер картички,

етерични масла, козметички производи лосиони
за коса, препарати за нега на забите

конектори и драјвери; празен компјутер за
чување податоци; магнетски носачи на

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,

податоци; компјутерски софтвер; компјутерски

санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во

софтвер за пишување, преземање/симнување,
пренесување,
примање,
уредување,

медицината,
материјали

храна за бебиња, фластери,
за
завои,
материјали
за

вадење/извлекување, кодирање, декодирање,
прикажување,
чување/складирање
и

пломбирање заби и забарски смоли средства
за дезинфекција, препарати за уништување

организирање текст, графика, слики, и
електронски публикации; компјутерски софтвер

штетници, фунгициди, хербициди

и фирмвер, имено, програми за оперативен

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

систем, програми за синхронизација на
податоци, програми како алатки за развој на

луѓетоили животните, услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството

апликации за лични и
компјутерски
хардвер

(210) TM 2011/448

обезбедување
интегрирана
телефонска
комуникација со компјутеризирани глобални

(220) 09/05/2011

(442) 31/12/2012
(731) adidas International Marketing BV
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, NL

информациски

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

на податоци, софтвер за препознавање
карактери, софтвер
за
управување со

(540)

телефонија, софтвер за електронска пошта и
праќање/примање
пораки,
софтвер
за

STAN SMITH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 лежерни и атлетски обувки
(210) TM 2011/452

(220) 09/05/2011

(442) 31/12/2012
(300) MA/M/1/0005686 09/11/2010 JM
(731) Apple Inc.
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мрежи;

рачни компјутери;
и
софтвер
за

претходно-снимени

компјутерски програми за управување со лични
информации, софтвер за управување со база

повикување преку пејџер, софтвер за мобилна
телефонија; софтвер за синхронизација на
база на податоци, компјутерски програми за
пристапување, разгледување/прелистување и
пребарување он-лајн бази на податоци,
компјутерски софтвер за пренасочување на
пораки, интернет е-пошта, и/или други
податоци до еден или повеќе електронски
Трговски Марки
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рачни/преносливи уреди од склад на податоци

производи; апарати за складирање податоци;

на или поврзани со персонален компјутер или

хард драјвови; минијатурни хард диск драјв

сервер;
компјутерски
софтвер
за
синхронизација
на
податоци
помеѓу

единици за складирање; аудио видео дискови,
CD-ROM дискови и дигитални повеќенаменски

оддалечена станица или уред и фиксна или
оддалечена станица или уред; преземени

дискови; подлоги за глувчиња (mouse pads);
батерии; батерии на полнење (rechargeable);

(downloadable)
електронски
публикации/изданија во вид на книги, драми,

полначи; полначи за електрични батерии;
слушалки; стерео слушалки; слушалки за во

памфлети,

списанија,

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

магазини, и периодични списанија на широк
спектар
на
теми
од
општ
интерес;

аудио звучници за дома; монитор звучници;
звучници за компјутери; персонални стерео

рачни/преносливи
дигитални
електронски
уреди и софтвер поврзан со истите; аудио

звучни апарати; радио приемници, засилувачи,
апарати за снимање и репродукција на звук,

плеери за MP3 и други дигитални формати;
рачни/преносливи компјутери, таблет (tablet)

електрични
фонографи,
грамофони,
хај
фиделити стерео апарати, апарати за снимање

компјутери, персонални дигитални асистенти,

и

електронски
организатори,
електронски
тефтери
(notepads);
мобилни
дигитални

(loudspeakers), единици со повеќе звучници,
микрофони; дигитални аудио и видео уреди;

електронски уреди, ГПС уреди (GPS - Global
Positioning System), телефони; рачни и мобилни

рекордери и плеери за аудио касети, рекордери
и плеери за видео касети, компакт диск плеери,

дигитални електронски уреди за праќање и
примање
телефонски
повици,
факсови,

дигитални повеќенаменски диск рекордери и
плеери, дигитални рекордери и плеери за

електронска

дигитални

аудио касети; дигитални музички и/или видео

податоци;
безжични
телефони;
мобилни
телефони; делови и додатоци за мобилни

плеери; радија; видео камери; аудио, видео, и
дигитални миксери; радио предаватели; аудио

телефони; факсимил машини,
секретарки,
апарати/камери,

телефонски
видеофони,

апарати за во автомобил; компјутерска опрема
за употреба со сите гореспоменати производи;

софтвер и хардвер на основа на телефон за
добивање информации; електронски рачни

електронски апарати со мултимедијални
функции за употреба со сите гореспоменати

единици за безжичен прием, складирање и/или

производи;

пренос на податоци и пораки, и електронски
уреди што му овозможуваат на корисникот

интерактивни функции за употреба со сите
гореспоменати производи; додатоци/опрема,

следење на и управување со лични
информации; опрема и инструменти за

делови, фитинзи, и тестирачки апарати за
испитување на сите гореспоменати производи;

електронска
комуникација;
апарати
и
инструменти за телекомуникација; фонтови,

делови и фитинзи за сите гореспоменати
производи;
покривачи/обвивки,
торби
и

печатарски

футроли прилагодени или во облик за да ги

брошури,

пошта,

слогови,

билтени,

и

други

печатарски

дизајни

и

репродукција

на

касети,

електронски

звучници

апарати

симболи во форма на снимени податоци;
чипови, дискови и касети со назнака или за

содржат сите
изработени од

снимање компјутерски програми и софтвер;
работна (random access) меморија, меморија

ткаенина, или текстилни материјали

само за читање (read only); апарати за интерна
(solid
state)
меморија;
комјутерски
и

(210) TM 2011/456

за

гореспоменати производи,
кожа, имитации од кожа,

(220) 10/05/2011

електронски игри; прирачници во електронски

(442) 31/12/2012
(731) друштво за проиизводство, промет и

читлива, машински читлива или компјутерски
читлива форма за употреба со, и во продажба

услуги ЛОТРИЧ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА
МЕРЕЊЕ ДООЕЛ Скопје

како единица/целина со сите гореспоменати

, MK

Трговски Марки
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(740) ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА,

и

АДВОКАТ

ветеринарски и земјоделски услуги; правни

хигиенска

помош

и

разубавување;

ул.Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје
(540)

услуги; научни и ндустриски истражувања;
изработка на програми за компјутери; услуги
кои не се опфатени со другите класи
(210) TM 2011/461

(220) 12/05/2011
(442) 31/12/2012

(300) 009706326 02/02/2011 EC
(731) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(591) сива, плава и сребрена
(531) 24.17.02;26.03.23
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
електрични,
фотографски,
кинематографски,
сигнализација,

оптички,
контрола

за
мерење,
(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
кл. 16 хартија, картон и производи од нив, кои
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјал;
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за пакување, кои не се
опфатени во другите класи; карти за играње,

(540)

JOHNNIE WALKER
PLATINUM LABEL
(591)
(531)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2011/469

(220) 13/05/2011
(442) 31/12/2012

(230) (300)
(731) Приватна здравствена установа Ординација по општа стоматологија
ДЕЦЕСТУДИО
ул.Невена Георгиева Дуња 10 Скопје, MK
(540)

печатарски букви; клишиња
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата;

забава;

спортски

и

културни

активности
кл. 42 подготвување на храна и пијалаци;
услуги за привремено сместување; медицинска
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството
(210) TM 2011/475

(220) 13/05/2011

(442) 31/12/2012
(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз
Градско
Автопат бб, 1420 Градско, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

(591) (531) 03.07.04;22.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2011/483

(220) 13/05/2011

(591) мат златна

(442) 31/12/2012
(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз

(531) 03.07.04
(551) индивидуална

Градско
Автопат бб, 1420 Градско, MK

(510, 511)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и

(540)

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2011/481

(220) 13/05/2011

(442) 31/12/2012
(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз
Градско
Автопат бб, 1420 Градско, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)
(591) (531) 22.01.05
Трговски Марки
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(551) индивидуална

опфатени со другите класи, печатарски букви,

(510, 511)

клишиња

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени од другите класи,

пијалаци; привремено сместување

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце, стапови за одење, камшици

(210) TM 2011/497

и сарачки производи
кл. 21 куќни или кунски препарати и садови за

(220) 16/05/2011
(442) 31/12/2012

(230) (300)
(731) Коктел Трејд
с.Голема Речица, MK

домаќинството(

(540)

материјали за правење четки, производи кои се
користатза чистење, челична волна, сурово и
полуобработено
стакло(освен
стакло), стакларија, порцелан,

(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 ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанци што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
за

завои,

замтеријали

за

пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење(готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
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
инструменти

и

хронометриски

кл. 16 хартија, картони и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи,
книговезнички
материјали,
фотографии, канцелариски материјал, лепила
за канцелариска и куќна употреба, машини за
пишување и канцелариски прибор( освен
мебелот), материјали за пакување кои не се
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се од благородни

метали или преслечени со нив), чешли и
сунѓери, четки( освен сликарски четки),

JUPIK

материјали

кои не

градежно
фајанс и

грнчарија кои не се опфатени со другите класи
кл. 25 облека, чевли и капи
кл. 28 игри и грачки, производи за гимнастика и
спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови(како
мирудии), мирудии, мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалаци, привремено сместување
кл. 44 медицински услуги, ветеринарски услуги,
гигиенска нега и нега на убавина на луѓето и
животните,
услуги
од
областа
на
земјоделството, градинарството и шумарството
(210) TM 2011/590

(220) 25/05/2011

(442) 31/12/2012
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)
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(591) сина, бела и зелена
(531) 24.17.02;27.05.17
(591) црна, темно и светло портокалова,
црвена, бела и зелена
(531) 11.03.02;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, сирење и млечни производи

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

(210) TM 2011/705

(220) 20/06/2011

кл. 3 средство за миење садови

(442) 31/12/2012
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка

(210) TM 2011/651

(220) 15/06/2011

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

(442) 31/12/2012

Скопје, MK

(230) (300)
(731) Друштво за производство, промет и
услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт

(540)

с.Џепчиште, Џепчиште, MK
(740) ЗС ФЕНИКС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
ТЕТОВО
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

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

(540)

(531) 01.15.15;02.05.06
(551) индивидуална

ALPI

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, сирење и млечни производи
(210) TM 2011/652

(220) 15/06/2011
(442) 31/12/2012

(230) (300)
(731) Друштво за производство, промет и
услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт
с.Џепчиште, Џепчиште, MK

кл. 3 детски крем
(210) TM 2011/706

(220) 20/06/2011

(442) 31/12/2012
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(740) ЗС ФЕНИКС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
ТЕТОВО
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)
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(591) бела, светло и темно плава, жолта,

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

црвена

црвена и портокалова

(531) 01.15.15;02.05.06
(551) индивидуална

(531) 02.01.11;25.01.19
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 детски крем

(510, 511)
кл. 30 сол и мирудии

(210) TM 2011/719

(220) 29/06/2011

(210) TM 2011/730

(220) 30/06/2011

(442) 31/12/2012
(731) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат" бб, 1000 Скопје , MK

(442) 31/12/2012
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,

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

Маџари, MK
(540)

(540)

(591) бела, златно жолта, сина, црна
(531) 24.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи;
бизнис, трговија со кондиторски производи;
малопродажба - ланец на специјализирани
продавници
за
кондиторски
производи;

(531) 08.07.01;25.01.19
(554)

презентација на производи
(210) TM 2011/729

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

(220) 30/06/2011

(442) 31/12/2012
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сол и мирудии

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

(210) TM 2011/731

(540)

(442) 31/12/2012
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје

(220) 30/06/2011

ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, MK
(540)
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ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, MK
(540)

(591) бела, жолта, зелена, црвена и
портокалова
(531) 08.07.01;25.01.19
(551) индивидуална

(591) бела, жолта, зелена, црвена и

(510, 511)
кл. 30 сол и мирудии

портокалова
(531) 08.07.01;25.01.19

(210) TM 2011/732

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 30/06/2011

(442) 31/12/2012
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје

кл. 30 сол и мирудии

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

(210) TM 2011/796

Маџари, MK

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и

(540)

(220) 21/07/2011

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експортимпорт Куманово
Романовце, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, црвена и портокалова
(531) 08.07.01;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сол и мирудии
(210) TM 2011/733

(591) црна и бела
(220) 30/06/2011

(442) 31/12/2012
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје

Трговски Марки
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(210) TM 2011/819

(220) 20/07/2011

(442) 31/12/2012
(731) Фондација за одржлив развој ПРЕДА
ПЛУС Прилеп
ул.Иво Лола Рибар бр.5, MK
(740) БЛАГИЦА ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. Архимедова 4, 7500, Прилеп
(591) светло сина, темно сина, бела и црвена
(531) 06.06.25

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување, финансиски работи,
(591) плава, зелена

монетарни работи, работи поврзани за невижен
имот

(531) 25.07.03
(551) индивидуална

кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање на патувања,

(510, 511)

организирање

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

патници, превезување патници, резервации за
превоз, резервации за патувања, разгледување

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

на културни знаменитости и обиколки
кл. 41 образовни услуги, подготвување на

активности
кл. 42

настава,
забава,
активности

научни

и

технолошки

услуги,

крстарења,

придружување

спортски

и

културни

истражувања и планирања кои се однесуваат

кл. 43

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

пијалоци, привремено сместување, бироа за
сместување (хотели, агенции), изнајмување за

компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги

времено
сместување,
резервирање
за
сместување, услуги во барови, бифеа,

даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците; безбедносни услуги

кафетерии (експрес ресторани), услуги на
кампови за летување, служење храна и

за заштита на имот и лица

пијалоци,

(210) TM 2011/829

мотели,
ресторани,
ресторани
самопослужување, летувалишта

(220) 29/07/2011

услуги за подготвување храна и

резервирање

хотели,

пансиони,
со

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за туризам угостителство и

(210) TM 2011/833

трговија АВИОТУРС ТРАВЕЛ СЕРВИС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, услужни

ул.Лисец бр.120 Скопје-Аеродром, MK

работи и трговија на големо и мало

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000,

ЕГЗАКТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Чедомир Миндеровиќ бр.35, 1000 Скопје,

Скопје
(540)

MK

(220) 01/08/2011

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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кл. 30 кафе, пијалоци на база на кафе, вкусови
за кафе, пијалоци на база на кафе со млеко,
сладоледи и смрзнати слатки
кл. 32
минерални и сода води и други
безалкохолни пијалоци, имено пијалоци на
база на соја кои се безалкохолни пијалоци,
изотонични пијалоци, овошни џусеви и овошни
сокови, овошни концентрати за употреба во
подготовка на газирани и негазирани сокови,
(591) бела, жолта, темно црвена и црна

сирупи и други препарати за потвување на
пијалоци, сите вклучени во класа 32

(531) 27.05.04;27.05.21
(551) индивидуална

(210) TM 2011/1006

(510, 511)

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, промет и

кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување; хотели
(210) TM 2011/873

(220) 11/08/2011

(220) 23/09/2011

услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увозизвоз Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

(442) 31/12/2012
(731) Boncafe International Pte Ltd

Скопје, MK

of Boncafe Roasting House, 208 Pandan Loop,

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

Singapore 128401, SG

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

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

(591) црвена, бела, црна, зелена и жолта
(531) 05.03.13;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(591) (531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, пијалоци на база на млеко,
производи на база на млеко, млечни
производи, пијалоци направени од млечни
производи вклучувајќи јогурт и замрзнат јогурт

(210) TM 2011/1007

(220) 23/09/2011

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увозизвоз Скопје
ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

Трговски Марки
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кл. 30 кафе, подготовки и пијалаци врз база на

(540)

кафе, ајс кафе; чај, подготовки и пијалаци врз
база на чај; ладен чај; подготовки врз база на
слад; какао и подготовки и пијалаци врз база на
какао; чоколадо, производи од чоколадо,
подготовки и пијалаци врз база на чоколадо;
шеќер; гуми за џвакање; пекарски производи,
леб, тестенини; бисквити, торти, колачи, вафли,
карамели; сладолед, сладолед врз база на

(591) црвена, бела, црна, зелена, жолта
(531) 05.03.13;25.01.19
(551) индивидуална

вода, сладолед на стапчиња, шербети
(освежителни пијалоци), замрзнати слатки,
замрзнати торти, мраз /прехранбен/, замрзнати
јогурти; врзивни средства и мешавини за
правење сладолед и/или сладолед врз база на
вода и/или сладолед на стапчиња и/или

(510, 511)
кл. 33

шербети

(210) TM 2011/1051

(220) 05/10/2011

(442) 31/12/2012
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

OMEPRAZID

(освежителни

пијалоци)

и/или

замрзнати слатки и/ или замрзнати торти и/или
мраз /прехранбен/ и/или замрзнати јргурти;
житарици за појадок, мусли, корнфлекс, табли
од житарици (cereal bars), житарици за јадење,
подготовки од житарици; пици; сендвичи
(210) TM 2011/1074

(220) 12/10/2011

(442) 31/12/2012
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(591)
(531)

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи
(210) TM 2011/1067

(220) 10/10/2011

(442) 31/12/2012
(731) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

JELLY FRUIT
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, жолто зелена, виолетова, црвена,
светло и темно кафеава, зелена, црна
(531) 08.01.10;25.01.19
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(551) индивидуална

ул.Васил Аџиларски бр.2, Скопје, MK

(510, 511)

(540)

кл. 30 флипс во облик на прстени со вкус на
павлака и кромид
(210) TM 2012/481

(220) 09/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КОЛИД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
с.Колешино бб, Ново Село, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ABC RENT A CAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, пакување стока,
организирање патувања
(210) TM 2012/483

(220) 14/05/2012
(442) 31/12/2012

(731) Aktiebolaget Electrolux
S:t Goransgaten 143 SE-105 45 Stockholm, SE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) (531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, сива

кл. 7 правосмукалки, црева за правосмукалки,
вшмукувачи за правосмукалки , цевки што се

(531) 24.17.01;27.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови(како мирудии); мирудии;
мраз

составни делови на машините
(210) TM 2012/494

(220) 15/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) E. I. du Pont de Nemours and Company
1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, 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)

SORONA

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се

(551) индивидуална

опфатени со другите класи; животни(живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и

(510, 511)
кл. 1 полимер за употреба во производството

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

на теписи, филмови и текстил, индустриски и
неткаен текстил

(210) TM 2012/482

кл. 22 влакна за употреба во теписи и текстил,
индустриски и неткаен текстил

(220) 14/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) АБЦ рент а кар турс дооел
Трговски Марки
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(210) TM 2012/495

(220) 15/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) АЛУШ-ЛИМ ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и
супстанции; вакцини
(210) TM 2012/497

ул.Љубо Божиновски - Пиш бб, Тетово, MK

(220) 15/05/2012
(442) 31/12/2012

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(731) GlaxoSmith Kline LLC,

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

Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, County of New

Скопје

Castle, Delaware 19808, US

(540)

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

MEKATRUS
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена, црна и бела

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и
супстанции; вакцини

(531) 07.03.11
(551) индивидуална

(210) TM 2012/500

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални

(442) 31/12/2012
(731) "HEMOFARM" D.O.O Sabac
Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS

градежни материјали, метални преносни
конструкции,
метални
материјали
за
железнички шини, жици и кабли од обичен

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

метал кои не се електрични, браварски
производи, мали метални производи, метални

(540)

цевки, каси, производи од метал, кои не се
опфатени со другите класи, руди

(551) индивидуална

кл. 8 рачни алати и направи
кл. 37
градежни конструкции;

(220) 15/05/2012

DIUKAPT
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

поправки;

инсталациски услуги

(210) TM 2012/501

(210) TM 2012/496

(220) 15/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) "HEMOFARM" D.O.O Sabac

(442) 31/12/2012

Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS

(731) GlaxoSmith Kline LLC,
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

MEKINIST

(220) 15/05/2012

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

PROLAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи - екстракти од
лековити билки

(551) индивидуална
(510, 511)
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(210) TM 2012/502

(220) 15/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Институт за акредитација на Република
Македонија
ул.Васил Главинов бб, блок X, мезанин,
Скопје, MK
(540)

(591) (531) 27.05.22
(551) индивидуална

(591) црна, зелена, сребрена и бела

(510, 511)
кл. 42
услуги во рамки на системот на
акредитацијата, а особено акредитација на
тела за оцена на сообразност, лаборатории за
тестирање и калибрација, тела кои вршат
сертификација на производи, тела кои вршат
сертификација на системи за управување (со
квалитетот,
со
животната
средина,
со
безбедноста, со сигурноста и друго),тела кои
вршат сертификација на лица, тела кои вршат
инспекција и
сообразност;

други
сето

тела за оцена
во
согласност

на
со

меѓународната и европската пракса во областа
на акредитацијата.
(210) TM 2012/506

(531) 24.11.25;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци
(210) TM 2012/509

(220) 17/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, услуги и
трговија ЈОФАТЕКС ДООЕЛ Штип
ул.Гоце Делчев бр.46, 2.000 Штип, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(220) 16/05/2012
(442) 31/12/2012

(731) Небојша Златевски
Долна Бањица, ул.Фазанерија 1 бр.96,
Гостивар, MK
(540)

(591) црвена, сина, бела
(531) 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, прекривки за
кревети, прекривки за маси, бали штоф,
кадифена ткаенина, платно, памучни ткаенини,
завеси од текстил или пластика, фланел,
прекривки за мебел од текстил, трикотажа,
постелнина, постави, свила

Трговски Марки
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кл. 25

облека, палта, костуми, трикотажа,

дресови, кошули, маици, здолништа, фустани,

(442) 31/12/2012
(731) Занаетчиска комора на Република

пантолони, униформи
кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,

Македонија
ул.„Васил Ѓоргов" бр.11, 1000 Скопје, MK

продажба на големо и продажба на мало на:
текстил и текстилни производи што не се

(540)

опфатени со другите класи, прекривки за
кревети, прекривки за маси, бали штоф,
кадифена ткаенина, платно, памучни ткаенини,
завеси од текстил или пластика, фланел,
прекривки за мебел од текстил, трикотажа,
постелнина, постави, свила, облека, палта,
костуми, трикотажа, дресови, кошули, маици,
здолништа, фустани, пантолони, униформи,
машини за опшивање, ремени за машини,
машини

за

влачење

волна,

разбои

за

трикотажа и чорапи, машини за пеглање,
машини за текстилна индустрија
(210) TM 2012/510

(220) 17/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Трговско друштво за вработување
инвалидни лица, производство и трговија
СУПЕР ГРУП ДОО Скопје
ул.Првомајска бе.б.б. реон Пинтија, Кисела
Вода, 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и светло виолетова
(531) 26.02.01;26.02.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности
кл. 42
научни и технлошки

услуги

услуги за индустриски анализи и истражувања
(210) TM 2012/514

(220) 18/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 алва
кл. 35 канцелариски работи, рекламирање,
претставвање на стоките, продажба на големо
и мало на алва
(210) TM 2012/512
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(531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(210) TM 2012/515

(220) 18/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) (531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(210) TM 2012/518

(220) 18/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) (531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(210) TM 2012/516

(220) 18/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) (531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(210) TM 2012/519

Трговски Марки
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(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, кафена, портокалова и
жолта
(531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(210) TM 2012/521
(591) црвена, бела, кафена, портокалова и
жолта

(220) 18/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз

(531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална

Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK

(510, 511)

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

кл. 30 кафе, замена за кафе

(540)
(210) TM 2012/520

(220) 18/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, кафена, портокалова и
жолта
(531) 11.03.04;25.01.19
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(210) TM 2012/522

(220) 18/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена, бела, кафена, портокалова,
жолта, зелена
(531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(210) TM 2012/524

(220) 18/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
(591) црвена, бела, кафена, портокалова,
жолта, зелена

Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ASCALCIN

(531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална

(591)

(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе

(531)
(554)

(210) TM 2012/523

(220) 18/05/2012

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK

медицината,
материјали

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување

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

диететски супстанции што се користат во
храна за бебиња, фластери,
за
завои,
материјали
за

штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2012/525

(220) 18/05/2012
(442) 31/12/2012
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(731) Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

рекомбинација на храна и течни производи;

Avenue General-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH

машини и опрема за концентрација на храна и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

течни производи; машини и опрема за мешање
на храна и течни производи; машини за

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

газирани пијалоци; машини за подготовка;
преси за овошје; машини и опрема за

(540)

концентрација
на
течни
прехранбени
производи; машини и опрема за мешање на

TETRA PAK

течни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини, вклучувајќи машини за полнење
и пакување; машини за пакување; машини за
завиткување, машини за истиснување; машини
за обемно полнење; машини за затворање на
шишиња со капачиња и тапи; машини за
запечатување
запечатување;
дување;

на шишиња; апарати
машини за формирање

машини

за

моделирање

за
со
со

вбризгување; машини за печатење; машини за
пакување со вакум; машини за формирање на
картон; машини за етикетирање; машини за
правење на сирење; машини за пакување на
сирење; машини за мелење; машини за
мешање; миксери; машини за сечење на
сирење; машини за мешање и осцилирање;
машини за пресување на сирење; машини за
завиткување на сирење; обликувачи на
коцки/калапи од сирење; калапи за сирење
(делови од машини); опрема/апарати за млечни
производи (машини); транспортни/подвижни
ленти; хомогенизатори (машини); центрифуги
(машини); сепаратори; разменувачи на топлина
(делови од машини); пумпи и вентили за
употреба во прехранбената индустрија; калапи
(делови од машина); стапчести вметнувачи и
полначи (делови од машина); машини за
подготовка на пијалоци; машини за подготовка
на
храна;
опрема
за
преработка
на
прехранбени производи и пијалоци (машини);
машини за употреба во правење сладолед
[индустриски]; машини и опрема за екстракција
на сокови од овошје и зеленчук; машини и
опрема за мешање или дозирање на храна и
течни производи; машини и опрема за
мешање/разредување на храна и течни
производи;

машини
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и

опрема

за

и

прехранбени

производи;

машини

и

опрема за асептично складирање на течни
прехранбени производи; машини и опрема за
рекомбинација или реконституција на течни
прехранбени производи; машини и опрема за
обновување на аромата на течни прехранбени
производи; машини за филтрирање; филтри
(делови од машини); хранилки; машини за
чистење; машински алатки; подединици,
делови и фитинзи (монтажни делови) за сите
горенаведени производи
кл. 9 апарати и инструменти за истражување
(геодетски),
настава;

вагање, мерење, проверка и
компјутерски
системи
за

надгледување и контролирање на системите за
преработка, полнење и пакување на храна;
апарати
за
следење
(проверка/контрола/надгледување),
електрични; монитори (компјутерски хардвер);
монитори (компјутерски програми); електрични
инсталации за далечинско управување на
индустриските
компјутерски
контролирање

операции;

компјутери;

софтвер;
апарати
на
содржините

за
или

соодносот/размерите во поглед на состојките
во храната и пијалоците како и адитивите;
апарати и инструменти за вагање, мерење и
пропорционирање; машини за дозирање;
дозиметри;

индикатори

на

температура;

мерачи; индикатори на притисок, делови и
фитинзи за сите горенаведени производи
(210) TM 2012/526

(220) 18/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

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

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BREATHE IN. MOVE
ON.
(591)
(531)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи, гума за џвакање
од која се прават балончиња, слатки,
пеперминт

бонбони,

бонбони

кои

содржат

ароматизирана течност и таблетки за лижење
(210) TM 2012/527

(591) бела, сите нијанси на сина, сива, сите
нијанси на жолта, зелена, црвена, златна,
светло кафеава, кафеава, светла виолетова

(220) 18/05/2012

(531) 08.01.12;25.01.19
(551) индивидуална

(442) 31/12/2012
(230) (300)
(731) АБЦ Логистика

(510, 511)
кл. 30 чајни пецива

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов број 59
лок.2, MK

(210) TM 2012/529

(540)

(220) 21/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
(591) бела, портокалова, светло сина и темно
сина

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

(531) 18.01.23;25.01.19

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот
кл. 39
транспортни

услуги; пакување

и

складирање стока; организирање патувања
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2012/528

(220) 21/05/2012

(591) црна, бела
(531) 26.03.19

(442) 31/12/2012
(731) KRAS Prehrambena industrija d.d. Zagreb

(551) индивидуална
(510, 511)

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR

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

Трговски Марки
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варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;
млекарски (dairy) производи; млечни пијалоци;
производи подготвени за конзумирање и кои
што
се
состојат
првенствено
гореспоменатите производи

од

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз,
тапиоца и саго; брашно и подготовки направени
од житарици; леб, колачи (производи од тесто)
и слатки; овошни сладоледи (ices); шеќер, мед,
меласа; квасец, прашок за печиво; сол; сенф;
оцет, сосови како мирудии; мирудии; мраз;
замена за кафе; чоколадо за пиење; табли од
житарици (cereal bars); тестенини (pasta);
резанци (noodles); бисквити; торти; чоколадо;
сладолед;

смрзнати

слатки;

песто;

тревки

(билки); производи подготвени за конзумирање
и кои што се состојат првенствено од горе
споменатите производи
(210) TM 2012/530

(591) жолта, сина, темно сина
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работат, канцелариски работи
кл. 45 правни услуги, менаџирање со авторски
права
(210) TM 2012/532

(220) 22/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Texport Handelsgesellschaft m.b.H,
Franz Sauer Str.30, 5020 Salzburg, AT
(740) ИГОР АЛЕКСАНДРОВСКИ, АДВОКАТ

(220) 23/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK
(540)

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

TEXPORT
(591)
(591) зелена

(531)
(554)
(551) индивидуална

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 облека за заштита од оган

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи

санитарни препарати за медицински цели;

кл. 25 облека, обувки и капи

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(210) TM 2012/531

(220) 22/05/2012

материјали
за
завои,
материјали
за
пломбирање заби и забарски смоли, средства

(442) 31/12/2012
(731) Агенција за деловно посредување и

за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

застапување на авторски права ВЕДА
ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин 36-3/2, Скопје,
MK
(540)
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саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
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кл. 31

земјоделски, градинарски и шумски

(540)

производи и зрнести производи кои не се

LEFT TWIX. RIGHT
TWIX. PICK A SIDE

опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2012/533

(220) 23/05/2012

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

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство и промет

од месо; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK

компоти; јајца; млеко и млечни производи;
млекарски (dairy) производи; млечни пијалоци;

(540)

производи подготвени за конзумирање и кои
што
се
состојат
првенствено
од
гореспоменатите производи
кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз,
тапиоца и саго; брашно и подготовки направени

(591) зелена

од житарици; леб, колачи (производи од тесто)
и слатки; овошни сладоледи (ices); шеќер, мед,

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

меласа; квасец, прашок за печиво; сол; сенф;
оцет, сосови како мирудии; мирудии; мраз;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

замена за кафе; чоколадо за пиење; табли од

санитарни препарати за медицински цели;

житарици (cereal bars); тестенини (pasta);
резанци (noodles); бисквити; торти; чоколадо;

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

сладолед; смрзнати слатки; песто; тревки
(билки); производи подготвени за конзумирање

материјали
за
завои,
материјали
за
пломбирање заби и забарски смоли, средства

и кои што се состојат првенствено од горе
споменатите производи

за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) TM 2012/541

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,

(220) 23/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Abraxis Bioscience, LLC
11755 Wilshire Blvd., 20th Floor, CA 90025 Los

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

Angeles, US

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
(210) TM 2012/540

(220) 23/05/2012
(442) 31/12/2012

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
Трговски Марки

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

АБРАКСАН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 инјектирачки фармацевтски препарати за
третман (лекување) на рак и болести поврзани
со имунитетот
(210) TM 2012/542

(220) 23/05/2012
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(442) 31/12/2012

комерцијални и рекламни цели, изнајмување

(731) Макпрогрес ДОО

рекламен простор, јавно мислење (испитување

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

најавното мислење), манекени (манекенски
услуги) во рекламни промовирачки цели на

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

продажбата, објавување рекламни текстови,
обработка
на
текстови,
огласување
и
рекламирање,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),

SOYA SUN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 соја конзервирана, за исхрана, соја
шницли
кл. 30 соја (тесто од соја) [производи за
исхрана], соја трошки, соја топчиња, соја сос
(210) TM 2012/543

(220) 23/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Груевски Борче and Анастасовски
Игорче
ул.„Илинденска" бр.51, Битола, MK and
ул.„Даме Груев" бр.164, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

организирање на изложби, плакатирање и
огласување, промоција (продажба за трето
лице), пропагандни дејности, проучување на
пазарот (маркетинг), рекламна документација
(уредување на рекламна документација),
рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни
огласи (ширење на рекламни огласи), водење
на

комерцијални

работи,

комерцијална

администрација, канцелариски работи, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 41 забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги на
клубови) /забава/, модни агенции за уметници,
музејски услуги /презентација,
изложби/,
објавување
рекламни/,

текстови /текстови кои не се
планирање
приеми
/забава/,

практично
обучување
/демонстрирање/,
приредби (одржување на приредби), разговори
(организирање

и

водење

на

разговори),

разонода, резервирање места за шоу програми,
слободно време (услуги врзани за исполнување
на слободното време), организирање културни
манифестации, приредби, изложби, престави
во живо, театарски изведби, музички настапи,
концерти, циркуси, динамични спортови,
(591) бела, црна, жолта, сина, зелена, кафеава
(531) 02.07.16;07.01.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
совети

водење дејност (служби за давање
за водење на одделни дејности),

дејности
(консултации
дејностите),
дејности

за

водење
на
(професионални

консултации), демонстрација на производи,
изложби (организирање на изложби) во
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танцови, шоу програми (продукција на шоу
програми), прикажување филмови
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување, бар (барски
услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување
простори за состаноци, изнајмување
привремени сместувања (резервирање
привремено

сместување),

на
на

ресторани,

ресторани за брзо и постојано послужување
(шанк-барови), ресторани за самопослужување
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(220) 25/05/2012

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

(442) 31/12/2012
(731) Droga Kolinska, zivilska industrija d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

санитарни препарати за медицински цели;

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

диететски суплементи за луѓето и животните;
фластери, материјали за завои, материјали за

(540)

пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување

(210) TM 2012/544

КОКТА ОСВЕЖИ
ГО ЖИВОТОТ

диететска храна и супстанции што се користат
во медицината и ветерината, храна за бебиња,

штетници, фунгициди, хербициди; вклучително

(551) индивидуална

фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати;
хигиенски
марамици,
дневни

(510, 511)
кл. 32 пива, минерални и сода води и други

влошки (хигиенски); менструални тампони;
хигиенски куси панталони; пелени; бебешки

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

пелени-гаќички; пелени за една употреба или
пелени од хартија или целулоза за бебиња;

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци, вода, безалкохолни

пелени или пелени од хартија или целулоза во

аперитиви; есенции за производство на
пијалоци, безалкохолни коктели, слад за пивска

вид на гаќички за бебиња; марамици за
бебиња; пелени за интонтиненција; пелени за

шира(так wort), ароматизирани пијалоци на
база на вода, овошје или овошни екстракти

инконтиненција или пелени од хартија или
целулоза во вид на гаќичи; влошки за

кл. 33 алкохолни пијалоци, коктели, аперитиви

инконтиненција;
инконтиненција;

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; дистрибуција на

дневни
куси

влошки
панталони

за
за

инконтиненција; влошки за нега на градите;

примероци, големопродажба и малопродажба
на минерални води, сода води, безалкохолни

боксерки за инконтинеција, хигиенски маски;
завои за преврски; лепливи фластери;

газирани пијалоци, пијалоци од овошје, овошни
сокови, сирупи и други препарати за

абсорбирачки памук; гази за преврски;
подмачкана хартија за медициски цели;

производство на пијалоци, вода, безалкохолни

фармацевтски
вафери,
лактоза
(млечен
шеќер), лактозен прашак (за бебиња); преврски

аперитиви; есенции за производство на
пијалоци, безалкохолни коктели, слад за пивска

за очи за медицински цели; завои за уши;

шира, ароматизирани пијалоци на база на
вода, овошје или овошни екстракти, алкохолни

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

пијалоци, коктели, аперитиви

не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

(210) TM 2012/545

(220) 25/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) UNI-CHARM CORPORATION (Japanese

канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги

користат

уметниците,

сликарски

четки,

corporation)
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi,

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава

Ehime-ken, JP

(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;

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

UNICHARM
(551) индивидуална
(510, 511)

печатарски букви, клишиња; вклучително
влажни марамици; бебешки бришачи; книжни
марамици; материјали за канцеларија и учење;
кујнски хартии; хартија и картон; хартиени
платна за прашина; списанија (објава);
печатени работи; контејнери од хартија за
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индустриско пакување; хигиенски крпи за раце

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44,

од хартија; крпи од хартија; салветки за маса

Скопје, MK

од хартија; крпи за раце од хартија; џебни
шамивчиња од хартија; фотографии

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

(210) TM 2012/546

(220) 25/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) 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

(591) црвена, жолта, светло жолта, беж, окер и
бела

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

(531) 05.07.02;26.01.22
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(591) жолта, кафена и бела
(531) 27.01.12

саго, замена за кафе; брашно и производи од

(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
(210) TM 2012/547

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет,
мирудии); мирудии; мраз

(како

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2012/548

(220) 25/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) 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

(220) 25/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за производство на мелнички,

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

МЕДИТЕРАНО

пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД

(551) индивидуална

Скопје

(510, 511)

152 | С т р а н а

сосови

Трговски Марки

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

кл. 29

месо, риба, живина и дивеч, месни

(210) TM 2012/550

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

(220) 25/05/2012
(442) 31/12/2012

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

(731) Драган Живковиќ
ул.Црниче бр.13, 1000 Скопје, MK

масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

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

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

(540)

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет,
мирудии); мирудии; мраз

сосови

(како

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2012/549

(220) 25/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) 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)

ЖИТО ЛУКС

FACI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи,
фотографии,
печатарски
букви,
клишиња,
билтени,
брошури,
весници,
календари, канцелариски материјали, каталози,
книги,
печатени
материјали,
печатени
публикации, плакати од хартија или картон,
постери,

проспекти,

печатени

публикации,

списанија, часописи
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
огласување /рекламирање/, рекламни агенции,
изнајмување на рекламен простор, компилација
на информации во компјутерски бази на
податоци, систематизација на податоци во
компјутерски бази на податоци, он-лајн
прабарување за други, директно огласување,

(551) индивидуална

компјутерско
комерцијални

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

маркетинг истражувања, маркетинг
услуги
на
клипинг
на
вести,

студии,
он-лајн

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

рекламирање

мрежа,

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

надворешно рекламирање, презентација на
производи на комуникациски медиуми, односи

масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

со јавноста, објавување на текстови, јавност,
агенции за односи со јавност, подготовка јавни

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

колумни, објавување јавни текстови, пишување
јавни текстови, изнајмување рекламен простор,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

пропагандни дејности, рекламирање по пат на

печење, сол, сенф; оцет,
мирудии); мирудии; мраз

(како

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламирање преку пораки на мобилни

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и

телефони, рекламна хроника, рекламни огласи
(ширење на рекламните огласи), ширење

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

рекламен материјал, служби за давање совети
за водење дејности, консултации за водење

сосови

управување
со
информациски

на

компјутерска

податоци,
агенции,

дејности, помош во водење на дејностите,
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дејности

(професионални

консултации),

на

консултација,

податоци, систематизација на податоци во

проучување на пазарот (маркетинг), рекламни
агенции,
ширење
рекламен
материјал

компјутерски бази на податоци, он-лајн
прабарување за други, директно огласување,

(трактати, проспекти, печатени примероци)
кл. 38 телекомуникации, компјутерски пренос

компјутерско
комерцијални

на пораки и слики, електронска пошта,
информации за телекомуникации, електронски

маркетинг истражувања, маркетинг
услуги
на
клипинг
на
вести,

студии,
он-лајн

пораки, новинарски агенции, обезбедување

рекламирање

мрежа,

пристап до бази на податоци, радио програми,
телевизиски
програми,
комуникација
со

надворешно рекламирање, презентација на
производи на комуникациски медиуми, односи

мобилни телефони
кл. 41 објавување книги, разонода, разонода

со јавноста, објавување на текстови, јавност,
агенции за односи со јавност, подготовка јавни

по пат на радио, разонода по пат на телевизија,
он-лајн
разонода,
услуги
врзани
за

колумни, објавување јавни текстови, пишување
јавни текстови, изнајмување рекламен простор,

исполнување на слободното време, услуги на

пропагандни дејности, рекламирање по пат на

дигитално снимање, културни активности,
електронско десктоп објавување, услуги на

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламирање преку пораки на мобилни

новински репортери, обезбедување он-лајн
електронски публикации, објавување он-лајн

телефони, рекламна хроника, рекламни огласи
(ширење на рекламните огласи), ширење

книги, објавување он-лајн весници, пишување и
објавување текстови

рекламен материјал, служби за давање совети
за водење дејности, консултации за водење

професионална

деловна

информации

во

компјутерски

управување
со
информациски

на

бази

на

податоци,
агенции,

компјутерска

дејности, помош во водење на дејностите,
(210) TM 2012/551

(220) 25/05/2012
(442) 31/12/2012

дејности
(професионални
професионална
деловна

консултации),
консултација,

(731) Драган Живковиќ
ул.Црниче бр.13, 1000 Скопје, MK

проучување на пазарот (маркетинг), рекламни
агенции,
ширење
рекламен
материјал

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

(трактати, проспекти, печатени примероци)
кл. 38 телекомуникации, компјутерски пренос

(540)

на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи,
фотографии,
печатарски
букви,
клишиња,
билтени,
брошури,
весници,
календари, канцелариски материјали, каталози,
печатени

материјали,

печатени

публикации, плакати од хартија или картон,
постери, проспекти, печатени публикации,
списанија, часописи
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
огласување /рекламирање/, рекламни агенции,
изнајмување на рекламен простор, компилација
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и

слики,

електронска

пошта,

информации за телекомуникации, електронски
пораки, новинарски агенции, обезбедување

FACA

книги,

пораки

пристап до бази на податоци, радио програми,
телевизиски
програми,
комуникација
со
мобилни телефони
кл. 41 објавување книги, разонода, разонода
по пат на радио, разонода по пат на телевизија,
он-лајн
разонода,
услуги
врзани
за
исполнување на слободното време, услуги на
дигитално снимање, културни активности,
електронско десктоп објавување, услуги на
новински репортери, обезбедување он-лајн
електронски публикации, објавување он-лајн
книги, објавување он-лајн весници, пишување и
објавување текстови
(210) TM 2012/554

(220) 28/05/2012
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(442) 31/12/2012

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(731) ЦЕРМАТ ДОО

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

ул.„Новачки пат" бб, 7000 Битола, MK

(540)

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

(591) бела, жолта, зелена
(531) 27.05.01
(554)
(551) индивидуална

(591) бела, кафеава
(531) 27.05.02

(510, 511)
кл. 30 сладолед

(554)
(551) индивидуална

(210) TM 2012/557

(510, 511)
кл. 30 сладолед
(210) TM 2012/555

(220) 28/05/2012
(442) 31/12/2012

(731) ЦЕРМАТ ДОО
ул.„Новачки пат" бб, 7000 Битола, MK

(220) 28/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) ЦЕРМАТ ДОО
ул.„Новачки пат" бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

(591) бела, светло и темно кафеава
(531) 08.01.18

(591) бела, темно розева, зелена, светло
кафеава

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 08.01.18
(551) индивидуална

кл. 30 сладолед

(510, 511)
кл. 30 сладолед

(210) TM 2012/556

(220) 28/05/2012
(442) 31/12/2012

(230) (300)
(731) ЦЕРМАТ ДОО
ул.„Новачки пат" бб, 7000 Битола, MK

(210) TM 2012/558

(220) 28/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за трговија, услуги и
угостителство КАЛАБЕР ДООЕЛ Скопје
ул.Никола Вапцаров бр.1, Скопје, MK

Трговски Марки
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(740) ПЕТРО ЈОНУРА, АДВОКАТ

користат уметниците; пластични материјали за

ул.ОрцеНиколов 94, 1000 Скопје

пакување ( не се вклучени во другите класи);

(540)

печатарски букви
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
кл. 42
научни и технолошки

услуги

и

истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи м истражувачки услуги;
изработка и развој на комјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2012/595

(442) 31/12/2012
(731) Berlitz Investment Corporation
300 Delaware Avenue, Suite 1269 Wilmington,

(591) -

DE 19801-1622, US

(531) 27.05.21
(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалаци, привремено сместување
(210) TM 2012/560

(220) 06/06/2012

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BERLITZ

(220) 29/05/2012

(442) 31/12/2012
(731) Друштво за промет и услуги Д.С.

(551) индивидуална
(510, 511)

ДИЗАЈН ИДЕАЛ ДООЕЛ Скопје

кл. 9

ул.Штросмаерова бр.20, 1000 Скопје, MK
(740) Ивана Шујица

(настава) на англиски јазик и други странски
јазици како и информации за меѓународните

ул.Ангел Димовски бр.8/1-20, 1000 Скопје
(540)

култури, обичаи, и бизнис (деловни) практики;
аудиовизуелни записи што содржат инструкции

аудио записи што содржат инструкции

(настава) на англиски јазик и информации за
културите, обичаите и бизнис (деловните)
практики во англиските говорни подрачја
кл. 16 подучувачки, наставни и образовни
материјали што се користат поврзани со
јазична настава, имено, печатени материјали
за курс во областа на јазината настава,
работни книги (тетратки) насочени кон
јазичната настава, книги (тетратки) за вежбање,
(591) црна и сива

граматички

(531) 27.05.08
(551) индивидуална

материјали од областа на јазичната настава, и
книги/речници на изрази; книги и други

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

печатени материјали поврзани со патување,
имено, книги водичи, референтни книги

што не се опфатени со другите класи; печатени

(прирачници)
поврзани
книги/речници на изрази

работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјали; материјали што ги
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кл. 41 образовни услуги во училишна настава

деца; пенкала и моливи во боја; хартија за

на странски јазици

конструкција (вид на дебела обоена хартија

(210) TM 2012/597

која се користи за правење модели, дизајни и
други занаетчиски дела); иглички за плутана

(220) 07/06/2012
(442) 31/12/2012

(731) CIMAB S.A.

табла;
занаетчиска
хартија;
креони
(мрсни/дрвени
боички);
транспарентни

Calle 206 No. 1926 e/19 y21, Atabey, Playa, La
Habana, CU

налепници; лењири за цртање и скицирање;
четкички за цртање; хартија за цртање;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

коверти; гума за бришење; гифт картички;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

честитки (картички за пренесување/искажување
на благодарност или изразурање на други

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

чувства); празнични картички (честитки);
кеси/торби за ручек; маркери (фломастери);

CIMAVAX-EGF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
саниттарни препарати за медицински цели;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање, стоматолошки восок; средства за
дезинфекција; препарати за
штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2012/598

уништување

(220) 08/06/2012
(442) 31/12/2012

(731) JAKKS Pacific, Inc.
22619 Pacific Coast Highway, Malibu,
California 90265, 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)

MONSUNO

бележници; материјали и соединенија за
моделирање за употреба од страна на децата;
соединенија за обликување, имено глина за
моделирање; книги за белешки (бележници);
картички
за
белешки;
тетратки
(нотеси/тефтери) за белешки; четкички за
боење; детски комплети за боење; хартиени
етикети; пастели; шеми за правење облека;
држачи за пенкала; кутии/футроли за моливи и
пенкала; олово/графит за моливи; украси за
моливи; пенкала; фото албуми; преносливи
работни маси и работни маси за во скут;
постери; печатени материјали; патенти за
плутана табла; ленти/панделки од хартија;
гумени
печати;
училишни
снабдувачки
комплети кои содржат различни комбинации на
избрани училишни прибори, имено, матрици
(шеми за декорација на површини), налепници
и инструменти за пишување; албуми (книги со
празни страници за лепење на исечоци, цртежи
или слики); албуми за поштенски марки;
матрици; налепници; албуми за налепници;
привремени
тетоважи;
картички
за
разменување;

четкички

за

пишување;

(551) индивидуална
(510, 511)

инструменти за пишување; книги, имено, книги
за деца, стрипови, детски книги со активности,

кл. 16 уметничка хартија; сликарски четкички;
уметнички и занаетчиски прибори со бои и

книги за боење (боенки), кинеографи и детски
книги што зборуваат; книги од областа на

уметнички и занаетчиски прибори со глина;

стриповите, анимирани телевизиски емисии;
магазини/списанија од областа на стриповите,

папки (врзива); празни картички; празни
дневници (записници); корици/обвивки за книги;
одбележувачи за книги; четкички за декорација
(на
површини)
со
одреден
дизајн

анимитани

телевизиски

емисии;

магазини/списанија, имено, детски списанија,
детско списание кое содржи стрипови; стрипови

(шема/матрица); календари; креда; книги за
Трговски Марки
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кл. 28

играчки, игри и предмети за играње,

колекционерски

предмети/фигури

за

игри,

(broadband), сателитски и кабелски телевизиски
мрежи

колекционерски играчки фигури, промотивни
карти за игри; акциони фигури, сетови/комплети

(210) TM 2012/599

за играње и нивни додатоци; карти за играње;
игри со разменување картички, рачна единица

(442) 31/12/2012
(731) JOHNSON & JOHNSON (a corporation

за играње електронски игри; детски играчки со
повеќекратни
активности;
електронски

organized and existing under the laws of the
State of New Jеrsey)

образовни играчки; игри на табли, акциони игри

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW

за развивање на способносите и сложувалки
кл. 41 услуги за забава во вид на тековна

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

телевизиска програма од областа на детската
забава;
услуги
за
забава,
имено,

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

(220) 08/06/2012

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

обезебедување на телевизиска програма од
областа на детската забава преку глобална
компјутерска

мрежа,

телевизиски

и

видео

медиуми;
услуги
за
забава,
имено,
обезбедување на забава од областа на
интерактивните игри по пат на глобална
компјутерска мрежа; услуги за забава, имено,
обезбедување
на
онлајн
интерактивни
компјутерски игри; обезбедување на веб-сајт кој
нуди

образование

и

забава

за

деца;

производство на телевизиски програми; услуги
за забава, имено, тековни серии кои нудат
детска забава обезбедена преку телевизиски,
интернет (webcasts), сателитски, кабелски или
видео медиуми; детски центри за забава и
разонода, имено, области за интерактивни

(591) сина
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
леќи за корекција на видот, имено
контактни леќи и леќи за очила; компјутерски
софтвер,

имено

мултимедијален

софтвер

снимен на CD-ROM што содржи информации за
нега на очите и корекција на видот

игри; услуги за образование и забава, имено,
обезбедување на онлајн интерактивни детски
приказни;
услуги
за
забава,
имено,
обезбедување
на
онлајн
игри,
онлајн
натпревари и онлајн производна тривиа во
врска со игрите и играчките, наменети за
корисници од сите возрасти; услуги за забава,
имено, обезбедување на онлајн компјутерски
игри и интерактивни онлајн компјутерски игри
за повеќе играчи преку глобална мрежа;
организирање и спроведување на онлајн
турнири и изложби на игри; обезбедување на
онлајн компјутерски игри кои се емитуваат
преку интернет, сателитски, кабелски, аудио и

(210) TM 2012/600

(220) 08/06/2012

(442) 31/12/2012
(731) MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac
Sanayii A.S.
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)

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

видео медиуми; услуги за забава, имено,
обезбедување на компјутерски игри и видео
игри кои се достапни и се играат преку
интерактивни
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510)
Кл.1
Кл.3

Кл.5

Кл.6
Кл.7
Кл.8
Кл.9

Кл.11
Кл.14

(210)
TM 2012/0494
TM 2009/0058
TM 2010/1359
TM 2011/0426
TM 2011/0436
TM 2011/0497
TM 2011/0590
TM 2011/0705
TM 2011/0706
TM 2009/0059
TM 2010/0303
TM 2011/0075
TM 2011/0436
TM 2011/0497
TM 2011/1051
TM 2012/0496
TM 2012/0497
TM 2012/0500
TM 2012/0501
TM 2012/0524
TM 2012/0532
TM 2012/0533
TM 2012/0541
TM 2012/0545
TM 2012/0597
TM 2012/0600
TM 2012/0495
TM 2012/0483
TM 2012/0525
TM 2012/0495
TM 2011/0434
TM 2011/0452
TM 2011/0456
TM 2012/0525
TM 2012/0530
TM 2012/0595
TM 2012/0599
TM 2011/0147
TM 2011/0497
TM 2011/0497

Трговски Марки

Кл.16

Кл.18
Кл.21
Кл.22
Кл.24

Кл.25

Кл.28
Кл.29

Кл.30

TM 2011/0147
TM 2011/0329
TM 2011/0456
TM 2011/0497
TM 2012/0545
TM 2012/0550
TM 2012/0551
TM 2012/0560
TM 2012/0595
TM 2012/0598
TM 2011/0147
TM 2011/0497
TM 2011/0497
TM 2012/0494
TM 2011/0147
TM 2011/0338
TM 2012/0509
TM 2012/0530
TM 2011/0147
TM 2011/0338
TM 2011/0448
TM 2011/0497
TM 2012/0509
TM 2012/0530
TM 2011/0497
TM 2012/0598
TM 2009/0131
TM 2010/1092
TM 2011/0236
TM 2011/0651
TM 2011/0652
TM 2011/0873
TM 2012/0481
TM 2012/0529
TM 2012/0540
TM 2012/0542
TM 2012/0546
TM 2012/0547
TM 2012/0548
TM 2012/0549
TM 2009/0065

Кл.31

TM 2009/0164
TM 2010/0303
TM 2011/0036
TM 2011/0049
TM 2011/0497
TM 2011/0729
TM 2011/0730
TM 2011/0731
TM 2011/0732
TM 2011/0733
TM 2011/0796
TM 2011/0873
TM 2011/1067
TM 2011/1074
TM 2012/0481
TM 2012/0510
TM 2012/0514
TM 2012/0515
TM 2012/0516
TM 2012/0518
TM 2012/0519
TM 2012/0520
TM 2012/0521
TM 2012/0522
TM 2012/0523
TM 2012/0526
TM 2012/0528
TM 2012/0529
TM 2012/0532
TM 2012/0533
TM 2012/0540
TM 2012/0542
TM 2012/0546
TM 2012/0547
TM 2012/0548
TM 2012/0549
TM 2012/0554
TM 2012/0555
TM 2012/0556
TM 2012/0557
TM 2012/0481
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Кл.32
Кл.32

Кл.33

Кл.35

TM 2012/0532
TM 2012/0533
TM 2011/0061
TM 2011/0475
TM 2011/0497
TM 2011/0873
TM 2012/0506
TM 2012/0544
TM 2012/0546
TM 2012/0547
TM 2012/0548
TM 2012/0549
TM 2011/0344
TM 2011/0461
TM 2011/0475
TM 2011/0481
TM 2011/0483
TM 2011/0497
TM 2011/1006
TM 2011/1007
TM 2012/0544
TM 2008/1634
TM 2008/1741
TM 2008/1782
TM 2009/0164
TM 2009/0900
TM 2009/1043
TM 2010/0303
TM 2011/0124
TM 2011/0147
TM 2011/0329
TM 2011/0338
TM 2011/0456
TM 2011/0719

Кл.36

Кл.37
Кл.38

Кл.39

Кл.41

TM 2011/0819
TM 2012/0509
TM 2012/0510
TM 2012/0512
TM 2012/0531
TM 2012/0543
TM 2012/0544
TM 2012/0550
TM 2012/0551
TM 2008/1741
TM 2011/0829
TM 2012/0527
TM 2011/0456
TM 2012/0495
TM 2011/0124
TM 2011/0434
TM 2011/0456
TM 2012/0550
TM 2012/0551
TM 2008/0940
TM 2011/0328
TM 2011/0829
TM 2012/0482
TM 2012/0527
TM 2009/0900
TM 2011/0456
TM 2011/0819
TM 2011/0829
TM 2012/0512
TM 2012/0543
TM 2012/0550
TM 2012/0551
TM 2012/0560
TM 2012/0595

Кл.42

Кл.43

Кл 44

Кл 45

TM 2012/0598
TM 2011/0124
TM 2011/0366
TM 2011/0456
TM 2011/0819
TM 2012/0502
TM 2012/0512
TM 2012/0560
TM 2008/0937
TM 2008/0939
TM 2008/0940
TM 2008/1634
TM 2010/1349
TM 2011/0049
TM 2011/0339
TM 2011/0475
TM 2011/0481
TM 2011/0483
TM 2011/0497
TM 2011/0796
TM 2011/0829
TM 2011/0833
TM 2012/0527
TM 2012/0543
TM 2012/0558
TM 2009/1043
TM 2011/0225
TM 2011/0436
TM 2011/0469
TM 2011/0497
TM 2008/1741
TM 2009/0900
TM 2011/0819
TM 2012/0531

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
app_owner_name

app_file_id

"HEMOFARM" D.O.O Sabac

MK/T/ 2012/500
MK/T/ 2012/501

Abraxis Bioscience, LLC

MK/T/ 2012/541

adidas International Marketing BV

MK/T/ 2011/448
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Aktiebolaget Electrolux

MK/T/ 2012/483

Apple Inc.

MK/T/ 2011/452

AVENTISUB II INC.

MK/T/ 2011/75

Berlitz Investment Corporation

MK/T/ 2012/595

Boncafe International Pte Ltd

MK/T/ 2011/873

Choice Hotels International, Inc.

MK/T/ 2010/1349

CIMAB S.A.

MK/T/ 2012/597

Diageo Brands B.V.

MK/T/ 2011/461

Diversey, Inc.

MK/T/ 2009/58
MK/T/ 2009/59

Droga Kolinska, zivilska industrija d.d.

MK/T/ 2012/544

E. I. du Pont de Nemours and Company

MK/T/ 2012/494

Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation

MK/T/ 2011/344

GEORG GAVRILOVIC

MK/T/ 2009/131

GlaxoSmith Kline LLC,

MK/T/ 2012/496
MK/T/ 2012/497

JAKKS Pacific, Inc.
JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws of the State of
New Jеrsey)
KRAS Prehrambena industrija d.d. Zagreb

MK/T/ 2012/598
MK/T/ 2012/599
MK/T/ 2012/528

Mars, Incorporated

MK/T/ 2011/36
MK/T/ 2012/540

MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.

MK/T/ 2012/600

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/ 2011/1051

PepsiCo, Inc.

MK/T/ 2012/529

Societe des Produits Nestle S.A.

MK/T/ 2011/1067

Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

MK/T/ 2012/525

Texport Handelsgesellschaft m.b.H,

MK/T/ 2012/530

UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation)

MK/T/ 2012/545

Vonage Marketing LLC

MK/T/ 2011/434

Wm. WRIGLEY Jr. Company

MK/T/ 2012/526
MK/T/ 2009/65

АБЦ Логистика

MK/T/ 2012/527

АБЦ рент а кар турс дооел
Агенција за деловно посредување и застапување на авторски права ВЕДА ДООЕЛ
Скопје
Аголи Диел и Ерол

MK/T/ 2012/482

АЛУШ-ЛИМ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2012/495

АСПЕН-МВ ДОО ОХРИД

MK/T/ 2008/940

Беџет Муслија

MK/T/ 2011/329

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско

MK/T/ 2011/475
MK/T/ 2011/481
MK/T/ 2011/483

Груевски Борче and Анастасовски Игорче

MK/T/ 2012/543

ДППУ "ТЕХНОТИМ КАФЕМАТИ" ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2009/164

Драган Живковиќ

MK/T/ 2012/550
MK/T/ 2012/551
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Друштво за информатички технологии Опен Мајнд Солушнс ДОО

MK/T/ 2011/366

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2011/124

Друштво за прозводство трговија и услуги БИП КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2011/49

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

MK/T/ 2012/532
MK/T/ 2012/533

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

MK/T/ 2012/546
MK/T/ 2012/547
MK/T/ 2012/548
MK/T/ 2012/549

Друштво за производство трговија и услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт

MK/T/ 2008/1634

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

MK/T/ 2011/1006
MK/T/ 2011/1007

Друштво за производство, промет и услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2010/303

Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт

MK/T/ 2011/651
MK/T/ 2011/652

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експортимпорт Куманово

MK/T/ 2011/796

Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/ 2012/514
MK/T/ 2012/515
MK/T/ 2012/516
MK/T/ 2012/518
MK/T/ 2012/519
MK/T/ 2012/520
MK/T/ 2012/521
MK/T/ 2012/522
MK/T/ 2012/523

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛИД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ

MK/T/ 2012/481

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје

MK/T/ 2009/1043

Друштво за производство, услуги и трговија БЕСТ ЈУНИОР ДОО Скопје

MK/T/ 2010/1092

Друштво за производство, услуги и трговија ЈОФАТЕКС ДООЕЛ Штип
Друштво за производство, услужни работи и трговија на големо и мало ЕГЗАКТА
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
друштво за проиизводство, промет и услуги ЛОТРИЧ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕРЕЊЕ
ДООЕЛ Скопје
Друштво за промет и услуги Д.С. ДИЗАЈН ИДЕАЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2012/509

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО

MK/T/ 2011/426

Друштво за трговија САРАНТИС - СКОПЈЕ експорт-импорт ДОО Скопје

MK/T/ 2010/1359

Друштво за трговија, услуги и угостителство КАЛАБЕР ДООЕЛ Скопје
Друштво за туризам угостителство и трговија АВИОТУРС ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за туризам, трговија и услуги НОА ТРАВЕЛ ДОО Скопје

MK/T/ 2012/558

Друштво за услуги и трговија СТУДИО ИНФИНИТО ДОО Скопје

MK/T/ 2011/225

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2012/524

Занаетчиска комора на Република Македонија

MK/T/ 2012/512

Златевски Љубиша

MK/T/ 2011/61

Институт за акредитација на Република Македонија

MK/T/ 2012/502

ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт

MK/T/ 2011/436
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Кетеринг Тетка Биберче

MK/T/ 2011/339

Коктел Трејд

MK/T/ 2011/497

Линк Медиа Плус Дооел

MK/T/ 2011/147

Макпрогрес ДОО

MK/T/ 2012/542

МП Компјутери

MK/T/ 2008/1782

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје

MK/T/ 2011/729
MK/T/ 2011/730
MK/T/ 2011/731
MK/T/ 2011/732
MK/T/ 2011/733

Небојша Златевски

MK/T/ 2012/506

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

MK/T/ 2011/719

Пелистерка АД Скопје

MK/T/ 2011/236

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2011/1074

Прва детска амбасада во светот Меѓаши - Република Македонија

MK/T/ 2009/900

Приватна здравствена установа - Ординација по општа стоматологија ДЕЦЕСТУДИО

MK/T/ 2011/469

Сун анд Старс
Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство и трговија СУПЕР
ГРУП ДОО Скопје
ТТК БАНКА АД Скопје

MK/T/ 2011/338
MK/T/ 2012/510
MK/T/ 2008/1741

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

MK/T/ 2011/590
MK/T/ 2011/705
MK/T/ 2011/706

фламинго ДООЕЛ Охрид

MK/T/ 2008/937

Фондација за одржлив развој ПРЕДА ПЛУС Прилеп

MK/T/ 2011/819

ЦЕРМАТ ДОО

MK/T/ 2012/554
MK/T/ 2012/555
MK/T/ 2012/556
MK/T/ 2012/557

Трговски Марки
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ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски
марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111)
(151)
(181)
(186)
(210)

Регистарски број на документот
Дата на регистрирање
Дата на важење (очекувано)
Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
Број на пријавата

(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и
услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата
________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа

164 | С т р а н а

Трговски Марки

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

(111) 19588

(151) 12/11/2012

кл.

(210) TM 2002/916

(220) 22/11/2002

филозофски услуги

(181) 22/11/2012
(450) 31/12/2012

кл. 45 советодавни услуги за зголемување на
личните способности и духовната свест

(732) АДИНГ а.д. Скопје
ул. Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(740)
(540)

41

образовни,

културни

(111) 19528

(151) 22/11/2012

(210) TM 2006/877

(220) 30/08/2006
(181) 30/08/2016

и

(450) 31/12/2012
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles,

VRSKA U
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарсгвото, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки

California, 90028, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

СКИЕНТОЛОГИЈА

ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење
и
заварување
метали,
хемиски

(551) индивидуална

производи

(510, 511)

за

наставни,

конзервирање

прехранбени

производи, материи за штавење, адхезиви
(лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 9 кинематографски филмови, телевизиски
филмови, претходно снимени аудио и видео

кл. 37
градежни
инсталациски услуги

ленти и претходно снимени аудио и видео
касети; компакт дискови; дигитални видео

конструкции,

поправки,

(111) 19529

(151) 22/11/2012

дискови/дигитални вртливи дискови (ДВД), видео
дискови и ласерски дискови (вклучително игла

(210) TM 2006/873

(220) 30/08/2006

и/или други светло читачи)

(181) 30/08/2016
(450) 31/12/2012
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles,

кл. 16 печатени работи, периодични списанија,
книги, инструкциони и наставни материјали,

California, 90028, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

филозофски услуги
кл. 45 советодавни услуги за зголемување на

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

личните способности и духовната свест

брошури и памфлети
кл. 41
образовни,

наставни,

културни

(540)

ДИЈАНЕТИКА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 кинематографски филмови, телевизиски
филмови, претходно снимени аудио и видео
ленти и претходно снимени аудио и видео
касети; компакт дискови; дигитални видео
дискови/дигитални вртливи дискови (ДВД), видео
дискови и ласерски дискови (вклучително игла
и/или други светло читачи)

(111) 19515

(151) 22/11/2012

(210) TM 2007/324

(220) 13/04/2007
(181) 13/04/2017

(450) 31/12/2012
(732) STUDIO MARKETING J. WALTER
THOMPSON INTERNATIONAL, SM JWT,
MARKETINSKA AGENCIJA, D.O.O.
Vojkova cesta 50, 1000 Lubjana, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

кл. 16 печатени работи, периодични списанија,
книги, инструкциони и наставни материјали,

(540)

брошури и памфлети

(551) индивидуална
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(510, 511)

завиткување;

кл. 9

налепници);

аудиовизуелни апарати за едукација;

беџови

(хартиени

фотографии;

регистри

печати(книги);

оптички компакт дискови; еластични дискети;
електронски публикации (се наплатуваат преку

формулари;
обрасци;
географски
карти;
графички репродукции; графички презентации;

телекомуникациски мрежи); електронски табли
за
рекламирање;
филмови
(слоеви)
со

таблички за гравирање; поштенски (дописни)
картички; публикации; прирачници; џепни книги;

наснимени содржини; флуоресцентни екрани;
акустични дискови; холограми; ласери што не се

материјали за моделарство; материјали за
моделирање; тесто за моделирање; црни табли;

за медицинска употреба; магнетски дискови;

фотогравури; планови; плочка-секач за хартија

магнетски носачи на податоци; магнетски ленти;
монитори (компјутерски програми); апарати за

(канцелариски
материјали);
матрици
за
умножување; проспекти; ревии (списанија);

наснимување звук; апарати за пренос на звук;
апарати за режење (сечење) филмови; апарати

ќесички (пликоа, торби) за пакување (хартиени
или пластични); честитки; алманаси; пакувања за

за репродукција на звук; апарати за едукација;
носачи на звучни записи; оптички носачи на

шишиња (картонски или хартиени); производи од
хартија (за пишување); амбалажи за шишиња

податоци; подлошки за глувче; компјутерски

(картонски или хартиени); етикети (не се од

програми (софтвери што се наплатуваат преку
мрежи за телекомуникации); регистрирани

текстил); самолепливи производи (од хартија);
дневници со исцртани ленти; чековни книшки;

компјутерски програми; софтвери (регистрирани
програми);филмови за наснимување звук; видео

картички за музички желби; циркуларни
материјали; корици за пасоши; печатени

касети; видео ленти; апарати и
инструменти, научни, поморски,

производи; фотографии; хартиени производи;
материјал за уметници; четки; упатствен или

геодетски,

фотографски,

едукативен

кинематографски, оптички, за тежинско мерење,
за мерење, за сигнализација, за контрола

пластични производи за завиткување (не спаѓаат
во другите класи)

(инспекција), за помош (спасување) и за
едукација; апарати и инструменти за пренос,

кл. 35 реклами; раководење со комерцијални
работи; комерцијално управување; канцелариско

дистрибуција, трансформација, акумулација,
регулирање (подесување) или контрола на

работење; помош во водење на деловното
работење; проекти (помош во водење на

електричната струја; апарати за наснимување,

деловното работење); деловно информирање;

пренос, репродукција на звук или слики;
магнетски носачи на записи; акустични дискови;

лепење огласи; агенции за комерцијални
информации; анализа на цените на трошоците;

машини за сметање, опрема за обработка на
информациите и компјутери

распределба на рекламни огласи; статистички
информации;

кл. 16
хартиени или картонски преносливи
постери; албуми; ленти (прстени) за пури; макети

сметководство; водење
сметките; совети за

за архитектура; глина за моделирање; гравирани

организација

уметнички предмети; гравури; табли (за слики) со
или без рамки; часописи, списанија; атласи;

консултации за кадровски прашања; консултации
за управување во областа на деловното

билети
(карти),
клишиња
за
печатници;
селективни календари (на пр. астрономски);

работење; рекламна пошта; презентации на
производи; разнесување рекламен материјал

карнети; упатствен материјал (освен апарати);
каталози; папки за документи; хромолитографски

(флаери, проспекти, печатени материјали,
обрасци); распределба на рекламен материјал

слики; восок за моделирање кој не е за дентална

(флаери,

употреба;
регистратори
(канцелариски
материјал); книги; капаци (хартиени); цртежи;

обрасци);
помош
во
управувањето
со
комерциални или индустриски претпријатија;

шеми;

репродукција

обвивки
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хартија

за

материјал

и

книги;

со

печатени

документи;

апарати);

проверка

управување

проспекти,

на

(освен

на

работата;

материјали,

ажурирање
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рекламна

документација;

(распределба)

на

обрасци;

разнесување
експертизи

во

медиуми;

систематски

анализи

на

вестите,

истражување на информации кај медиумите

деловното работење; продажба на лицитации;
испитување
на
пазарот;
проценки
за

кл. 41 образование; воспитание (обука); забава;
спортски и културни активности; академии

комерцијални работи; изнајмување рекламен
материјал; совети за организација на работата;

(образование); забава; услуги од артисти за
спектакли;
кинематографски
студија,

објавување
рекламни
рекламирање
преку

реклами;
програми;

организација на натпревари (образование или
забава); едукација по пат на преписка; физичка

истражувања во врска со деловното работење;

обука; услуги во рамки на слободното време;

односи со
телевизиски

јавноста; рекламирање преку
програми;
транскрипција
на

забава преку радио програми; објавување
текстови (различни од рекламни текстови);

соопштенија; уредување излози; агенции за
рекламирање; совети за управување во областа

образование; продукција на филмови;
едукација во областа на гимнастиката; давање

на деловното работење; манекенски услуги за
рекламни цели или зголемување на продажбата;

книги под наем; објавување книги; монтажа на
радио и телевизиски програми; услуги на

истражување

на

текстови;
радио

со

оркестар; театарски претстави; продукција на

информатички
системи;
професионална
консултација за деловно работење; економско

пазарот;

спектакли; забава преку телевизиски програми;
услуги за клубови (забава или едукација);

прогнозирање;
организирање
изложби
за
комерцијални или рекламни цели; информации

организација
организација

за деловно работење; испитување (сондажа) на
мислењето;
изготвување
платни
листи;

организација и водење конгреси; информации за
образовни предмети; педагошко тестирање;

регрутирање

информации

кадри;

раководење

изнајмување

рекламен

и
и

во

водење
водење

симпозиуми;
конференции;

областа

на

забавата;

простор; продажна промоција (за трети лица);
секретарски услуги; утврдување на даночни

организација на изложби за културни и
едукативни цели; услуги за летни кампови

извештаи; услуги за телефонско јавување (за
претплатени лица кои се отсутни); обработка на

(забава); претставување спектакли; организација
на спортски натпревари; планирање приеми

текст; услуги за претплата на списанија (за трети
лица); рекламирање по пат на преписка;

(забава);
услуги за

професионално

во

музеи (презентации, изложби); услуги на студија

областа на уметноста; прибирање податоци во
централни компјутерски единици; систематска

за снимање; информации за активности за
рекреација; организација и водење семинари;

обработка
на
податоци
во
централен
компјутерски систем; организирање саеми во

кампови (обука) за спортско усовршување;
организација и водење симпозиуми; продукција

комерцијални или рекламни цели; реклама со
директен пристап преку мрежи на информатичка

на филмови на видео ленти; организација и
водење ателјеа за обука; организација на

технологија; услуги за набавки за трети лица

натпревари

(купување производи и услуги за други
претпријатија); пребарување информации во

организација на балови; организација на
спектакли (услуги на импресарио); користење на

компјутерски
системи
(за
трети
лица);
изнајмување време за рекламирање преку сите

сали за игри; редакциско уредништво на
сценарија; монтажа на видео ленти; електронска

средства за комуникација; услуги на печатени
списанија; избор на персонал по пат на

публикација на џепни книги и списанија преку
централен компјутер; микро-едиција; услуги за

психотехнички постапки; услуги за анализа на

нумеричко

медиумите за клиенти, особено печатени,
аудиовизуелни, електронски или какви било

музичко компонирање; користење електронски
публикации достапни преку централен компјутер

управување

со

работи

(не
Трговски Марки

се

практична

за

обука

убавина;

сликовито

наплатуваат

(демонстрација);

постсинхронизација;

излагање;

преку

услуги

мрежи
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телекомуникација);
фотографија;

фотографски

професионална

репортажи;
ориентација

(совети за образование или воспитание); услуги
ма репортери; услуги за превод; филмски записи
(снимки) на видео ленти
кл. 42 научни и технолошки услуги како и услуги
за истражување и проектирање што се
однесуваат на истите; услуги за индустриски

ул. Коста Новаковиќ бр. 22 а 1000 Скопје , MK
(540)

FIRST CHILDREN'S EMBASSY IN
THE WORLD MEGJASHI
(551) индивидуална
(510, 511)

анализи и истражувања; проектирање и развој на

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

хардверска и софтверска технологија; правни
услуги; раководење со авторски права; технички

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

истражувања; услуги за решавање спорови;
внатрешно уредување; индустриски модел;

активности
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за

проектантски услуги за пакувања; проучување
технички
проекти;
инженеринг;
правни

заштита ма имот и лица; лични и општествени

истражувања; давање компјутери под наем;

услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на поединци

компјутерско
програмирање;
проверка
на
автентичноста на уметнички дела; изработување

(111) 19465

(151) 06/11/2012

(210) TM 2008/555

(220) 22/05/2008
(181) 22/05/2018

(проектирање)
софтвер;
ажурирање
софтвери;
консултации
во
областа

на
на

кмпјутерите; услуги за модни креатори; услуги за
уметници
во
областа
на
сликарството;
отстапување

лиценци

во

областа

на

интелектуалната сопственост; контрола на
квалитетот; давање информатички софтвери под

за

(450) 31/12/2012
(732) ДПТУ „СОКО" ГОРИЦА ДООЕЛ-Скопје
ул. Славка Димкова бр. 67, MK
(540)

наем; истражување и развој на нови производи
(за
трети
лица);
стилизам
(индустриска
естетика); совети во областа на интелектуалната
сопственост; услуги за арбитража; обновување
бази

на

податоци;

одржување

компјутерски

софтвери;
анализи
за
воспоставување
компјутерски системи; консултација во областа
на заштита на животната средина; урбано
планирање;
проектирање
информатички
системи; конверзија на податоци или документи
од физички облик (верзија) во електронска
верзија;

создавање

и

одржување

на

веб-

страници за трети лица; поставување софтвери;
конверзија
наподатоци
и
информатички
програми (различни од физичка конверзија)
(111) 19643

(151) 27/11/2012

(210) TM 2008/502

(220) 07/05/2008
(181) 07/05/2018

(450) 31/12/2012
(732) Прва Детска Амбасада во Светот
Меѓаши
168 | С т р а н а

(591) темно сина, црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32

безалкохолни пијалоци, пијалоци од

овошје и овошни сокови, сирупи и
препарати за производство на пијалоци

други

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи со
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(111) 19490

(151) 26/10/2012

(210) TM 2008/574

(220) 27/05/2008
(181) 27/05/2018
(450) 31/12/2012
Трговски Марки
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(732) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

кл.

LIMITED Science Based industries Campus

фотографски,

Har Hozvim, Jerusalem, IL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за

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

спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или

(540)

слика, магнетни носачи на податоци, дискови за
снимање, машини за сметање, компјутери и

BICALUTAMIDE TEVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски , ветеринарни и санитарни
препарати, диететски
супстанци, што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за
завои, материјали за пломбирање заби, сретства
за дезинфекција, препарати за уништување на
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10

медицински, хируршки, забарски и

ветеринарни апарати, и
инструменти, вештачки екстремитети, очи, заби,
ортопедски производи, хируршки материјали за
шиење
(111) 19526

(151) 22/11/2012

(210) TM 2008/902

(220) 29/07/2008
(181) 29/07/2018
(450) 31/12/2012

(300) 1,381,363 30/01/2008 CA
(732) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8,
CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BLACKBERRY STORM

9

научни,

поморски,

за

кинематографски,

испитување,
оптички,

за

опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна
преносливи уреди

опрема за електронски
за безжичен пренос на

податоци и/или звучни сигнали имено батерии,
капаци за батерии, прибори за во кола, полначи
и подлоги за полначи, слушалки, адаптери,
држачи за на работна маса, држачи за
електронски уреди, компјутерски кабли; футроли,
торбички и футроли; софтвер за компјутерска
комуникација за синхронизација, пренос и
споделување на податоци, календар, содржина и
пораки помегу еден или повеќе електронски
преносливи уреди и податоци запишани на или
поврзани со компјутер
кл. 11 апарати за осветлување
кл. 16
печатени
пишување; лепила

материјали,

прибор

за

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи
направени од овие материјали кои не се
вклучени во другите класи; чадори, чадори за
сонце
кл. 20

рамки за слики; производи (кои 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

(551) индивидуална

кл. 21 шолји
кл. 25 облека, обувки, капи

(510, 511)
кл. 6 синџирчиња за клучеви; неелектрични

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети кои не се вклучени во другите класи;

кабли и жици од обичен метал; мали метални

украси за божиќни дрва
кл. 35 рекламни услуги; снабдување деловни

делови што се користат при изработката на
куќиштето на персоналниот компјутер; производи
од обичен метал што не се вклучени во другите
класи

ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37 поправка и инсталациски услуги
кл. 38
телекомуникација; овозможување
интернет пристап; овозможување пристап до

Трговски Марки
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електронска база на податоци, овозможување

(181) 29/07/2018

пристап до ГПС навигациски услуги; е-mail

(450) 31/12/2012

услуги; услуги за безжично праќање на податоци,
посебно услуги кои му овозможуваат на

(300) 1,381,364 30/01/2008 CA
(732) Research In Motion Limited

корисникот да праќа и/или прима пораки преку
безжична мрежа на податоци; услуги за

295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8,
CA

безжично
еднонасочно
или
двонасочно
повикување преку пејџер; услуги за пренос и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

прием

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

на

звучна

комуникација;

телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување информации за трета страна за
да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и
заеднички и домашни/лични податоци и/или
гласовна комуникација
кл. 39 oбезбедување навигациски услуги на ГПС,
обезбедување
информации
поврзани
со
патување и транспорт
кл. 41
oбразование; обезбедување обука;
забава; спортски и културни активности;
информации поврзани со истите; услуги за
едукација и обука, имено, часови, семинари и
конференции со цел да обезбедат информации
на трета страна за да им помогне во употребата
на уреди за развивање и поддршка на
безжичната поврзаност и софтвер поврзан со
безжична
поврзаност
комуникација

и

компјутерска

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка кои се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и
услуги на ГПС; услуги за техничка поддршка,
имено,
обновување
и
одржување
на
компјутерски софтвер и програми за поддршка
на отстранувањето дефекти за дијагноза и
решавање на проблеми поврзани со уреди за
безжична поврзување и со компјутерски софтвер
и хардвер
кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер
(111) 19525

(151) 22/11/2012

(210) TM 2008/903

(220) 29/07/2008
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п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

STORM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
научни,

поморски,

за

испитување,

фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна
преносливи уреди

опрема за електронски
за безжичен пренос на

податоци и/или звучни сигнали имено батерии,
капаци за батерии, прибори за во кола, полначи
и подлоги за полначи, слушалки, адаптери,
држачи за на работна маса, држачи за
електронски уреди, компјутерски кабли; футроли,
торбички и футроли; софтвер за компјутерска
комуникација за синхронизација, пренос и
споделување на податоци, календар, содржина и
пораки помегу еден или повеќе електронски
преносливи уреди и податоци запишани на или
поврзани со компјутер
кл. 37 поправка и инсталациски услуги
кл. 38
телекомуникација; овозможување
интернет пристап; овозможување пристап до
електронска база на податоци, овозможување
пристап до ГПС навигациски услуги; е-mail
услуги; услуги за безжично праќање на податоци,
посебно услуги кои му овозможуваат на
корисникот да праќа и/или прима пораки преку
Трговски Марки
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безжична

мрежа

безжично

на

податоци;

еднонасочно

или

услуги

за

двонасочно

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

повикување преку пејџер; услуги за пренос и
прием
на
звучна
комуникација;

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

телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување информации за трета страна за

(540)

да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност

на

податоци,

вклучително

и

заеднички и домашни/лични податоци и/или
гласовна комуникација
кл. 39 обезбедување навигациски услуги на ГПС;
обезбедување
информации
поврзани
со
патување и транспорт
кл. 41
oбразование; обезбедување обука;
забава;

спортски

и

културни

активности;

информации поврзани со истите; услуги за
едукација и обука, имено, часови, семинари и
конференции со цел да обезбедат информации
на трета страна за да им помогне во употребата
на уреди за развивање и поддршка на
безжичната поврзаност и софтвер поврзан со
безжична

поврзаност

и

компјутерска

комуникација
кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка кои се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и
услуги на ГПС; услуги за техничка поддршка,
имено,
обновување
и
одржување
на
компјутерски софтвер и програми за поддршка
на отстранувањето дефекти за дијагноза, и
решавање на проблеми поврзани со уреди за
безжична поврзување и со компјутерски софтвер
и хардвер
кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер
(111) 19467

(151) 06/11/2012

(210) TM 2008/1079

(220) 15/08/2008
(181) 15/08/2018

(591) (551) сертификатна
(510, 511)
кл. 9 научни, поморски, нагледни, фотографски,
кинематографски, оптички, за мерење тежина,
мерни, сигнални, контролни (надгледување), што
спасуваат животи и апарати за предавање и
инструменти; апарати и инструменти за водење,
менување,
трансформирање,
акумулирање,
регулирање

или

контролирање

на

струја;

апарати
за
снимање,
трансмисија
или
репродукција на тон или слики; носачи на
магнетски
податоци,
снимање
дискови;
автоматски направи кои работаат на парички и
механизми за апарати кои работаат на парички;
каси, машини за пресметување,опрема за
обработка на податоци и компјутери; апарати за
гаснење пожар; компјутерски програми за игри;
компјутески програми што можат да се симнат од
Интернет од глобална компјутерска мрежа
(111) 19468

(151) 06/11/2012

(210) TM 2008/1235

(220) 10/09/2008
(181) 10/09/2018

(450) 31/12/2012
(732) МЕГА Зоран Дооел експорт импорт
с. Трубарево, Скопје, MK
(540)

(450) 31/12/2012
(732) Underwriters Laboratories, Inc.
333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 600622096, US
Трговски Марки
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штирак; бело перење; препарати за полирање на
кујна

и

стакло;

препарати

за

домаќинска

употреба без калциум и без вар; отстранувачи на
рѓа, отстранувачи на валкано; одблокирачки
препарати за одводи и помијарник; препарати за
превенција од вар, рѓа или валкано; немедицински препарати за тоалет; лосиони за
коса; не-медицински препарати за нега на кожа;

(591) црвена, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, млеко и млечни производи
(111) 19641

(151) 27/11/2012

(210) TM 2009/88

(220) 11/02/2009
(181) 11/02/2019

(450) 31/12/2012
(732) Reckitt Benckiser S.ar.l.
39 Boulevard Joseph 11, L-1840, LU
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

препарати за козметика и убавина; козметички
креми и лосиони; навлажнувачки креми, лосиони
и гелови; ексфолијанти-козметички креми за
остранување на мртви клетки од кожата;
препарати за белеење сите за лична употреба;
препарати
за
бричење;
препарати
за
депилирање; восоци за депилирање; препарати,
вклучувајќи креми, гелови и восоци за коса, за
претходна употреба, за време и после бричење;
парфеми,
есенцијални
масла;
миризливи
препарати
шишарки

за

воздух;

темјан

и

миризливи

кл. 5 фармацевстки препарати и субстанции кои
имаат анти- запалувачки, анти-пиратски и
аналгетички состав; медицински напитоци и
препарати за правење на такви напитоци;
медицински слатки; медицински препарати за
нега на кожа; препарати за дезинфекција
(различни од оние кои собираат или абсорбираат

(591) (551) индивидуална

прав); препарати за дезинфекција за домаќинска
употреба или за хигиенски или санитарни цели;
санитарни препарати; продукти вбризгани со

(510, 511)
кл. 1 хемиски продукти за индустриски цели;

антисептички
препарати,

водени омекшивачи;

препарати
за
дезинфекција,
гермициди;
инсектициди и митициди; сузбивачи на инсекти;

инструменти и средства без вар, не за домашна
употреба;
производи
за
спречување
од
избледување на облека, извалкување и
ргосување на стакло, порцелан и грнчарија,

компонетни;
анти-бактериски

антисептички
препарати,

препарати за
уништување на бактерии;
фунгициди; дезодоранси (не за лична употреба);
препарати за освежување на воздухот; склопени

земјени вагани и друга кујнска опрема, кои не се
вклучени во другите класи; сите горе споменати

дезодоранси и освежувачи на воздухот
кл. 11 апарати и инструменти, сите наменети за

производи со или без дезинфекциска компонента

миризба, прочистување или освежување на
атмосферата; делови и делчиња за сите погоре

кл. 3 чистачки, рибачки и абразивни препарати;
препарати за белеење и други субстанции за
перење; препарати за перење; средтсва за
чистење на теписи; детергенти; сапуни;

споменати стоки; електрични прочистувачи на
воздух за неутрализација, редукција или
контрола на алергенси; апарати за отсранување

фабрички
омекшивачи,
аддитиви
за
перење;препарати за отстранување на дамки;

на калциум и бигор од вода; апаратура за
прочистување на вода; апаратура за омекнување

пред-перење и препарати за губење на дамки;

на вода; филтри за вода; омекшивачи за вода;
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кертриџи

за

филтри

за

прочистување

и

кл. 41

образование, совети и тренинзи, се

омекнување на вода за домнаќинсдка употреба;

поврзано со храна, домашни

филтери за третмани во вода
кл. 35
провизија од бизнис информации;

производи и лична нега и здрава храна за
потрошувачи; Образование, совети и тренинзи,

рекламирање; бизнис
менаџмент;
бизнис

администрација;

се поврзано со домашна и лична нега и
здравствен менаџмент и состојба; организирање

работи; маркетиншки услуги;
или индустриски менаџмент

и управување на семинари, работилници и групи
на дискусии; спортски и културни активности;

услуги; организација, операција или супервизија

објава на текстови; организација на егзибиции за

на лојалност и поттикнувачки системи; издавање
на машини со паричка; здружување на

културни и наставни цели; презентација на дела
визуелна уметност и литература на јавноста за

разноликот од производи, заради корист на
другите, како препарати за белеење и други

културни и наставни цели; забавни услуги,
забавни информативни услуги

субстанции за перење; препарати за перење на
садови; препарати за отсранување на дамки;

(111) 19646

(151) 27/11/2012

средтсва

(210) TM 2009/106

(220) 16/02/2009

канцелариски
комерцијални

за

чистење

на

теписи;

сапуни;

детергенти; препарати без калциум и без вар;
отстранувачи на рѓа, отстранувачи на валкано;
фабрички омекшивачи, аддитиви за перење;
препарати за омекнување на вода; отстранувачи

(181) 16/02/2019
(450) 31/12/2012
(732) Друштво за туризам, трговија и услуги
ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ Сашo ДООЕЛ увоз - извоз,

на валкано; одблокирачки препарати за одводи и
помијарник; препарати за превенција од вар, рѓа

Скопје
Бул. " Илинден" бр. 3 / 1, MK

или

(540)

валкано;

не-медицински

препарати

за

тоалет; препарати за нега на кожа; медицински
препарати за нега на кожа; препарати за
третмани на акни; препарати за депилирање;
фармацевстки препарати; медицински напитоци
и слатки; препарати за санитарии; антисептички
препарати,
анти-бактериски
препарати,
препарати за дезинфекција; продукти вбризгани
со
дезинфекциски
или
анти-бактериски
компонетни; продукти вбризгани со антисептички
компонетни; инсектициди; сузбивачи на инсекти;
пестициде; родентициди; митициди; препарати
за уништување на бактерии; гермициди;
дезодоранси (не за лична употреба); препарати
за освежување на воздухот; освежувачи на
воздухот
кл. 36 спонзорство за забава, спорт и културни
активности; великодушни подигнување на
фондови; организација на збирки; финансиски

(591) темно сина, светло сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39

транспортни

услуги;

пакување

складирање стока; организирање патувања
(111) 19642

(151) 27/11/2012

услуги;
финансиска
анализа,
финансиски
консалтинг, евалуација, услуги за информации и

(210) TM 2009/119

(220) 19/02/2009

управување; фискални проценки; информациски

(450) 31/12/2012
(300) 2501086 28/10/2009 UK
(732) Reckitt Benckiser S.ar.l.
39 Boulevard Joseph 11, L-1840, LU

услуги поврзани со финансиски и монетрани
работи

Трговски Марки
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(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

депилирање; восоци за депилирање; препарати,

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

вклучувајќи креми, гелови и восоци за коса, за

(540)

претходна употреба, за време и после бричење;
парфеми,
есенцијални
масла;
миризливи
препарати
шишарки

за

воздух;

темјан

и

миризливи

кл. 5 фармацевстки препарати и субстанции кои
имаат анти- запалувачки, анти-пиратски и
аналгетички состав; медицински напитоци и
препарати за правење на такви напитоци;
медицински слатки; медицински препарати за
нега на кожа; препарати за дезинфекција
(различни од оние кои собираат или абсорбираат
прав); препарати за дезинфекција за домаќинска
употреба или за хигиенски или санитарни цели;

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски продукти за индустриски цели;
водени омекшивачи;
инструменти и средства без вар, не за домашна
употреба;
производи
за
спречување
од
избледување на облека, извалкување и
ргосување на стакло, порцелан и грнчарија,
земјени вагани и друга кујнска опрема, кои не се
вклучени во другите класи; сите горе споменати
производи со или без дезинфекциска компонента
кл. 3 чистачки, рибачки и абразивни препарати;
препарати за белеење и други субстанции за
перење; препарати за перење; средтсва за
чистење на теписи; детергенти; сапуни;
фабрички
омекшивачи,
аддитиви
за
перење;препарати за отстранување на дамки;
пред-перење и препарати за губење на дамки;
штирак; бело перење; препарати за полирање на
кујна и стакло; препарати за домаќинска
употреба без калциум и без вар; отстранувачи на
рѓа, отстранувачи на валкано; одблокирачки
препарати за одводи и помијарник; препарати за
превенција од вар, рѓа или валкано; немедицински препарати за тоалет; лосиони за
коса; не-медицински препарати за нега на кожа;
препарати за козметика и убавина; козметички
креми и лосиони; навлажнувачки Креми, лосиони
и гелови; ексфолијанти - козметички креми за
остранување на мртви клетки од кожата;
препарати за белеење сите за лична употреба;
препарати

за
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бричење;

препарати

за

санитарни препарати; продукти вбризгани со
антисептички
препарати,

компонетни;
анти-бактериски

антисептички
препарати,

препарати
за
дезинфекција,
гермициди;
инсектициди и митициди; сузбивачи на инсекти;
препарати за
уништување на бактерии;
фунгициди; дезодоранси (не за лична употреба);
препарати за освежување на воздухот; склопени
дезодоранси и освежувачи на воздухот
кл. 11 апарати и инструменти, сите наменети за
миризба, прочистување или освежување на
атмосферата; делови и делчиња за сите погоре
споменати стоки; електрични прочистувачи на
воздух за неутрализација, редукција или
контрола на алергенси; апарати за отсранување
на калциум и бигор од вода; апаратура за
прочистување на вода; апаратура за омекнување
на вода; филтри за вода; омекшивачи за вода;
кертриџи за филтри за прочистување и
омекнување на вода за домнаќинсдка употреба;
филтери за третмани во вода
кл. 35

провизија од бизнис информации;

рекламирање; бизнис
менаџмент;
бизнис
канцелариски
комерцијални

администрација;

работи; маркетиншки услуги;
или индустриски менаџмент

услуги; организација, операција или супервизија
на лојалност и поттикнувачки системи; издавање
на

машини

со

паричка;

здружување

на

разноликот од производи, заради корист на
другите, како препарати за белеење и други
субстанции за перење; препарати за перење на
Трговски Марки
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садови; препарати за отсранување на дамки;
средтсва

за

чистење

на

теписи;

(210) TM 2009/125

(220) 19/02/2009

сапуни;

(181) 19/02/2019

детергенти; препарати без калциум и без вар;
отстранувачи на рѓа, отстранувачи на валкано;

(450) 31/12/2012
(732) Sava Terzic

фабрички омекшивачи, аддитиви за перење;
препарати за омекнување на вода; отстранувачи

Alekse Nenadovica 24, Beogrd, RS

на валкано; одблокирачки препарати за одводи и
помијарник; препарати за превенција од вар, рѓа

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

или

(540)

валкано;

не-медицински

препарати

за

тоалет; препарати за нега на кожа; медицински
препарати за нега на кожа; препарати за
третмани на акни; препарати за депилирање;
фармацевстки препарати; медицински напитоци
и слатки; препарати за санитарии; антисептички
препарати,
анти-бактериски
препарати,
препарати за дезинфекција; продукти вбризгани
со
дезинфекциски
или
анти-бактериски
компонетни; продукти вбризгани со антисептички
компонетни; инсектициди; сузбивачи на инсекти;
пестициде; родентициди; митициди; препарати
за уништување на бактерии; гермициди;
дезодоранси (не за лична употреба); препарати
за освежување на воздухот; освежувачи на
воздухот
кл. 36 спонзорство за забава, спорт и културни
активности; великодушни подигнување на
фондови; организација на збирки; финансиски
услуги;
финансиска
анализа,
финансиски
консалтинг, евалуација, услуги за информации и
управување; фискални проценки; информациски
услуги поврзани со финансиски и монетрани
работи
кл. 41
образование, совети и тренинзи, се
поврзано со храна, домашни
производи и лична нега и здрава храна за
потрошувачи; Образование, совети и тренинзи,
се поврзано со домашна и лична нега и
здравствен менаџмент и состојба; организирање
и управување на семинари, работилници и групи
на дискусии; спортски и културни активности;
објава на текстови; организација на егзибиции за
културни и наставни цели; презентација на дела
визуелна уметност и литература на јавноста за
културни и наставни цели; забавни услуги,
забавни информативни услуги
(111) 19435
Трговски Марки

(151) 06/11/2012

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

CERTUS AUTOTRACK
(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 гаснење на пожар; апарати за давање
податоци за положбата преку радио бранови
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
податоци

хардвер,

софтвер

и

база

на

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) 19602

(151) 06/11/2012

(210) TM 2009/133

(220) 20/02/2009
(181) 20/02/2019
(450) 31/12/2012
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(732) Агенција за маркетинг, комуникации

кл. 29

ПАНЕКС дооел

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

Јане Сандански 64/2-10, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни промзводи, масла

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

и масти за јадење
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

месо, риба, живина и дивеч, месни

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 41
образовни услуги: подготгвување на
наставата;
забава;
спортски и културни

(591) бела, црна, сива, зелена, розева, жолта,
сина-тиркизна
(551) индивидуална

активности

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за

(111) 19624

(151) 14/11/2012

(210) TM 2009/224

(220) 12/03/2009
(181) 12/03/2019

перење. препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етеричнм масла, козметимки производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

(450) 31/12/2012
(732) ЈП Комунална хигиена - Скопје
7-ми јули бр. 40, Скопје, MK
(540)

санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медмцината, храна за бебиња. фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби

и

забарскм

смоли,

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

средства

за

уништување

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал.
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои

(591) портокалова , жолта и бела

ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 37 комунална хигиена

пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња

(111) 19635

(151) 16/11/2012

(210) TM 2009/618

(220) 18/06/2009

кл. 25 облека, обувки и капи

(181) 18/06/2019

кл. 28 игри и играчки. производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,

(732) Дарко Гарванлиев

украси за елка

ул. Осло бр. 22 б, 1000 Скопје, MK
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(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) црна и сина
(591) светло сина, сина, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања,
бродски и ферибродски превоз, поморски
превоз, автобуски превоз, железница (превоз со
возови), земање под наем на брод за превоз на
стока и патници, земање под наем вагони,
земање
под
наем
возила,
испорака
(дистрибуција) на производи, истоварување,
контејнери за складирање, крстосување, носење
(товар, багаж), организирање излети, пакети
(испорака на пакети), патници (превоз на
патници), патувања (организирање патувања),
резервации за патувања, превоз на стока, превоз
со траект, превознички услуги, резервирање на
места (превоз), складирање на стока, туристички
агенции, продажба на билети за превоз по
електронски пат
(111) 19589

(151) 12/11/2012

(210) TM 2010/237

(220) 01/03/2010
(181) 01/03/2020

(450) 31/12/2012
(732) Државна комисија за жалби по јавни
набавки
бул.Илинден бр.63 А, Скопје, MK
(540)

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

42

научни

и

технолошки

услуги

истражувања
кл. 45 правни услуги; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на поединци
(111) 19487

(151) 06/11/2012

(210) TM 2010/294

(220) 15/03/2010

за

(181) 15/03/2020
(450) 31/12/2012
(732) McDonalds Corporation
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, US
(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС
ЧАКМАКОВА Скопје
ул. 8-ма Ударна Бригада 43/3
(540)

MCWRAP
(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
(111) 19488

(151) 06/11/2012

(210) TM 2010/295

(220) 15/03/2010
(181) 15/03/2020

Трговски Марки

и

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски анализи и
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(450) 31/12/2012
(732) McDonald's Corporation
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, US
(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС
ЧАКМАКОВА Скопје

H 10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

инсектициди, препарати за уништување

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

ул. 8-ма Ударна Бригада 43/3
(540)

инсектициди

CHICKEN MYTHIC
(551) индивидуална

(111) 19527

(151) 22/11/2012

(210) TM 2010/865

(220) 27/07/2010

(510, 511)

(181) 27/07/2020

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

(450) 31/12/2012
(732) ДТПУ МКХОСТ ДООЕЛ увоз-извоз

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла

Куманово
ул. Октомвриска Револуција бр. 13/1-6,

и масти за јадење

Куманово, MK
(540)

(111) 19489

(151) 06/11/2012

(210) TM 2010/296

(220) 15/03/2010
(181) 15/03/2020

(450) 31/12/2012
(732) McDonald's Corporation
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, US

(591) сина, црна и бела

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС

(551) индивидуална
(510, 511)

ЧАКМАКОВА Скопје
ул. 8-ма Ударна Бригада 43/3

кл. 38 телекомуникации

(540)

CBO
(551) индивидуална
(510, 511)

овошје

и

зеленчук,

желе,

џемови,

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење
(111) 19612

(151) 14/11/2012

(210) TM 2010/448

(220) 15/04/2010
(181) 15/04/2020
(450) 31/12/2012

(732) MIRATO S.P.A.
S. da Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona,
Novara, IT
(540)

178 | С т р а н а

(151) 16/10/2012

(210) TM 2010/991

(220) 31/08/2010
(181) 31/08/2020

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено

(111) 19478

(450) 31/12/2012
(732) Корнеа Медика доо Скопје
ул.Петар Поп Арсов бр.8/7, MK
(540)

(591) темно сива, светло сива и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
Трговски Марки
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животните; клинички услуги, услуги на очна
клиника;

спроведување

на

медицински

клинички
испитувања;
медицински
негователски услуги; услуги и нега;

и
и

услуги на оптичари, вградување на спектакли и
контакт леќи, вклучувајќи и вградување,
тестирање на видот; клиники, медицински услуги,
негуватели на болни лица
(111) 19466

(151) 22/11/2012

(210) TM 2010/1117

(220) 07/10/2010

(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 водење дејност (служби за давање совети
за
водење
одделни
дејности),
дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности

(181) 07/10/2020
(450) 31/12/2012
(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА",
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, MK

(професионални консултации), демонстрација на
производи, изложби (организирање на изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), манекени (манекенски
услуги) во рекламни промовирачки цели на
продажбата, објавување рекламни текстови,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

PRIRODATA NA DLANKA

обработка
на
рекламирање,

текстови,
огласување
и
организирање
дејности

(советување за организирање на дејностите),
организирање на изложби, плакатирање и
огласување,

промоција

(продажба

за

трето

(551) индивидуална
(510, 511)

лице), пропагандни дејности, проучување на
пазарот (маркетинг), рекламна документација

кл. 29 млеко и млечни производи, масла и масти

(уредување
на
рекламна
документација),
рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни

за јадење
кл. 30 какао, сладолед
кл. 32
овошје

безалкохолни пијалоци, пијалаци од
и овошни сокови, сирупи и други

огласи (ширење на рекламните огласи), водење
на
комерцијални
работи,
комерцијална
администрација, канцелариски работи, ширење

препарати за производство на пијалаци
кл. 35
огласување, водење на работење,

рекламен
материјал
печатени примероци/

управуање со работи, канцелариски работи

кл. 41 забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни

кл. 39
транспортни
складирање стока

услуги,

пакување

кл. 43 услуги на подготвување храна и пијалаци

и

/трактати,

проспекти,

паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги на
клубови) /забава/, конгреси (организирање и

(111) 19523

(151) 22/11/2012

(210) TM 2010/1407

(220) 13/12/2010
(181) 13/12/2020

(450) 31/12/2012
(732) Скопски Саем ДОО Скопје

водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување
рекламни/,

текстови /текстови кои не се
планирање
приеми
/забава/,

ул. "Беласица" 2, 1000 Скопје, MK

практично
обучување
/демонстрирање/,
приредби (одржување приредби), разговори

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(организирање

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

разонода, семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и водење

и

водење

на

разговори),

симпозиуми), слободно време (услуги врзани за
Трговски Марки
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исполнување

на

слободното

време),

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW

организирање саемски манифестации, приредби,

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

изложби
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,

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

привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простори за

(540)

состаноци, изнајмување привремени сместувања
(резервирање на привремените сместувања),
ресторани,

ресторани

за

брзо

послужување (шанк-барови),
самопослужување

и

постојано

ресторани

(111) 19534

(151) 06/11/2012

(210) TM 2010/1449

(220) 22/12/2010
(181) 22/12/2020

за

(450) 31/12/2012
(732) SOLAE LLC
4300 Duncan Avenue, St. Louis, Missouri 63110,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

CLEAN & CLEAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не -медицинска козметика; балзами за
усни, сјајови за усни и прашоци
(111) 19456

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/127

(220) 17/02/2011
(181) 17/02/2021
(450) 31/12/2012

(230)(300) 302011000703.9 25/01/2011 DE
(732) Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway Redwood Shores, California
94065, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

SUPERCLUSTER

(540)

(551) индивидуална

SOLAE

(510, 511)
кл. 9
компјутерски хардвер и компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 лецитин за употреба во производството на
прехранбени производи
кл. 5 соја протеин за употреба како хранлива
состојка во прав и спремни-за-пиење пијалаци

софтвер
(111) 19463

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/139

(220) 23/02/2011
(181) 23/02/2021

кл. 29 состави што содржат соја и растителни
протеини
како
состојки
за
прехранбени
производи, млеко и млечни производи
кл. 30 лецитин и лецитински препарати вклучени
во оваа класа
кл. 32 пијалаци на база на соја
(111) 19469

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/99

(220) 11/02/2011
(181) 11/02/2021

(450) 31/12/2012
(230)(300)
(732) Аеропласт Гроуп доо Скопје
ул.Радњанска бр.16, Скопје, MK
(740)
(540)

(450) 31/12/2012
(732) JOHNSON & JOHNSON (a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jеrsey, US)

(591) портокалова и црна
(551) индивидуална
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кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,

(510, 511)
кл.

16

печатени

работи,

канцелариски

геодетски,

фотографски,

кинематографски,

материјали
кл. 34 производи за пушачите

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
проверка (контрола), спасување и настава;

(111) 19587

(151) 12/11/2012

апарати и
вклучување,

(210) TM 2011/151

(220) 24/02/2011
(181) 24/02/2021

регулирање или контролирање на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или

(450) 31/12/2012

репродукција на звук или слика; магнетски

инструменти за спроведување,
трансформирање, акумулирање,

(732) ГЛИШИЌ МИЛАН
ул.Гиго Михајловски бр.4-3/9, 1000 Скопје, MK

носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски вендинг машини и механизми за

(540)

апарати кои работат на жетони; каси, сметачки
машини, опрема за обработка на податоци и
компјутери;
апарати
компјутерски хардвер,
компјутерски

хардвер,

за
гаснење
пожар;
фирмвер и софтвер,
фирмвер,

софтвер,

апарати, инструменти и материјали за снимање,
пренос и прием на аудио, визуелни и аудиовизуелни содржини; компјутерски хардвер,
фирмвер и софтвер за електронски и стриминг
уреди; електронски уреди; стриминг уреди;
далечински управувачи; аудио, визуелни и
аудио-визуелни снимки и материјали добиени со
(591) бела, сива, зелена, сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, промовирање на бренд и
фирма, истражување на пазар, управување со
работа, продукција, печатен и промотивен
материјал и ПР
(111) 19436

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/152

(220) 24/02/2011
(181) 24/02/2021

(450) 31/12/2012
(732) Netflix, Inc. a corporation of Delaware
100 Winchester Circle, Los Gatos, California
95032, 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)

NETFLIX

симнување или стриминг од компјутери
комуникациски
мрежи,
вклучувајќи
го
интернетот
кл. 35
рекламирање;

и
и

водење на работа;

управување на работа; канцелариски функции;
услуги на продажба на мало и компјутеризирани
он-лајн услуги за продажба на мало кои содржат
претходно снимени видео и аудио, видео и
аудио-визуелни снимки и содржини
кл. 38 комуникациски услуги; телекомуникациски
услуги; услуги за телекомуникациски пристап;
стриминг услуги преку компјутер, интернет и
други комуникациски мрежи, вклучувајќи аудио,
видео, и аудиовизуелен материјал; услуги за
пренос на видeo-нa-бapaњe('video-on-demand');
видео емитување; пренесување на глас,
податоци,
слики,
сигнали,
пораки
или
информации; комуникација преку компјутер;
телекомуникациски врски до електронските
комуникациски мрежи, услуги на емитување;
обезбедување на он-лајн огласни табли за

(551) индивидуална

пренос на пораки
кл. 41 образование; обезбедување на обука;

(510, 511)

забава;

Трговски Марки

спортски

и

културни

активности;
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обезбедување на он-лајн едукативни и забавни

6201 North 24th Parkway Phoenix, Arizona

услуги; изнајмување на видео снимки, претходно

85016, US

снимени видеоленти, дигитални видео дискови,
мултимедијални записи; изнајмување на видео

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

снимки,
претходно
снимени
дигитални видео дискови со

(540)

комуникациски
мрежи;
информации, прегледи

видеоленти,
помош на

обезбедување
на
и персонализирани

препораки од областа на забава; обезбедување
информации, прегледи и персонализирани
препораки oд областа на забава со помош на
комуникациски мрежи
(111) 19437

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/156

(220) 25/02/2011
(181) 25/02/2021

(591) -

(450) 31/12/2012
(300) 85120792 01/09/2010 US
(732) Best Western International, Inc.
6201 North 24th Parkway Phoenix, Arizona

(551) индивидуална
(510, 511)

85016, US

(111) 19442

(151) 06/11/2012

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2011/165

(220) 01/03/2011

кл. 43 хотелски услуги

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

(181) 01/03/2021

(540)

(450) 31/12/2012
(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна, жолта и црна

кл. 43 хотелски услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 19438

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/157

(220) 25/02/2011
(181) 25/02/2021

(450) 31/12/2012
(300) 85120819 01/09/2010 US
(732) Best Western International, Inc.
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кл. 33 алкохолни пијалоци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалоци (вино)
(111) 19457

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/166

(220) 01/03/2011
(181) 01/03/2021
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(450) 31/12/2012
(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

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

(591) сребрена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на

кл. 33 алкохолни пијалоци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалоци (вино)

алкохолни пијалоци (вино)
(111) 19445

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/167

(220) 01/03/2011
(181) 01/03/2021
(450) 31/12/2012

(111) 19447

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/169

(220) 01/03/2011
(181) 01/03/2021
(450) 31/12/2012

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(591) црна, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалоци (вино)
(111) 19446

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/168

(220) 01/03/2011
(181) 01/03/2021
(450) 31/12/2012

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
Трговски Марки

(591) црна, црвена, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (вино)
183 | С т р а н а

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на

кл. 3 парфеми, тоалетни води, колонски води,

алкохолни пијалоци (вино)

мириси во спреј, сапуни, средства за чистење на

(111) 19444

(151) 06/11/2012

кожата, лосиони и креми за кожа, навлажнувачи,
лосиони и масла за сончање; козметички

(210) TM 2011/170

(220) 01/03/2011
(181) 01/03/2021

производи, имено, пудри за лице и тело, основи
за шминка, светки за тело, светки за лице,

(450) 31/12/2012
(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ

кармини, моливи за уста, руменила, сенки за очи,
креми за очи, моливи за очи, маскари и моливи

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK

за веѓи; гелови за туширање; сол за бањање;

(540)

производи за нега на косата, имено шампони и
регенератори, потпури
(111) 19618

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/230

(220) 10/03/2011
(181) 10/03/2021

(450) 31/12/2012
(732) Олимпија ВМ д.о.
ул.Народен фронт 19а локал 13, Скопје, MK
(740)
(540)

(591) црна, златна, бела, кафена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на
алкохолни пијалоци (вино)

(591) сребрена и црна

(111) 19453

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/175

(220) 02/03/2011
(181) 02/03/2021

(450) 31/12/2012
(732) 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
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 бижутерија, невестински украси
кл. 35 трговија на големо и мало со бижутерија и
невестински украси
(111) 19474

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/239

(220) 14/03/2011
(181) 14/03/2021
(450) 31/12/2012

(732) Фешн и Мејкап-ВА
ул.Максим Горки 8 локал 8, Скопје, MK
(540)

LOVE FURY
(551) индивидуална
(510, 511)
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LIFE REWARDS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за наснимување, пренесување или
репродукција на звук или слики; магнетски
носачи на податоци, дискови за наснимување;
опрема и компјутери за обработка на податоци;
компјутерски софтвер; (наведените производи се
наменети
за
употреба
во
медицината, психологијата и

(591) (551) индивидуална

областа
на
здравствената

заштита)

(510, 511)
кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на

кл. 38 услуги за телекомуникации во областа на
медицината, психологијата и здравствената

луѓето

заштита, конкретно пренесување текст, пораки,
информации, звук и слики преку комуникациски,

(111) 19644

(151) 27/11/2012

(210) TM 2011/240

(220) 15/03/2011
(181) 15/03/2021

телефонски, интернет и компјутерски мрежи
кл. 41
услуги за образование наменети за
медицински стручни лица; услуги за организација

(450) 31/12/2012
(732) АМБИЕНТИ Друштво за трговија и

на натпревари и натпреварувачки игри (квизови)
за едукативни потреби, наменети за обука на

услуги ДООЕЛ, Скопје

медицинските стручни лица
кл. 44
услуги во областа на медицината,

ул.Дане Крапчев бр.35 лок.1, Центар, Скопје,
MK
(540)

психологијата
и
здравствената
заштита,
вклучително и информациски услуги во областа
на медицината, психологијата и здравствената
заштита

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 трговија на мало со мебел и опрема за
домакинствата

(111) 19448

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/248

(220) 16/03/2011

(181) 16/03/2021
(450) 31/12/2012
(732) Друштво за трговија на големо и мало и
услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK

(111) 19636

(151) 20/11/2012

(210) TM 2011/242

(220) 15/03/2011
(181) 15/03/2021

(540)

(450) 31/12/2012
(732) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

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

(540)
Трговски Марки
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кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои

услуги

не се опфатени со другите класи, печатени

задоволување на потребите на поединците

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за

(111) 19645

(151) 27/11/2012

(210) TM 2011/259

(220) 22/03/2011
(181) 22/03/2021

канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,

што

ги

даваат

трети

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава

(732) Христовска Кристина

(освен

ул.Јуриј Гагарин бр.77а, Скопје, MK

апарати);

пластични

материјали

за

пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња

лица

за

(450) 31/12/2012

(540)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
(111) 19432

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/249

(220) 16/03/2011
(181) 16/03/2021
(450) 31/12/2012

(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

(591) зелена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на

(540)

луѓето
(111) 19494

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/260

(220) 22/03/2011
(181) 22/03/2021

(450) 31/12/2012
(300) 1,496,854 22/09/2010 CA
(732) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8,
CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

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

(540)

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата;

забава;

спортски

и

културни

активности
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за

BLACKBERRY
PLAYBOOK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 синџирчиња за клучеви; неелектрични
кабли и жици од обичен метал; мали метални

заштита на имот и лица; лични и општествени
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производи; производи од обичен метал кои не се

за овозможување

вклучени во другите класи

податоци

кл. 9
научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички, за

кл. 11 апарати за осветлување
кл. 14 украсни игли, игли за ревери, игли за

вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(надгледување), и апарати и инструменти за

вратоврски, игли од сите видови
кл. 16
печатени материјали;

спасување и настава; апарати за снимање,
пренос или репродукција на податоци, звук или

пишување; немагнетски кодирани при-пејд
платежни картички и гифт (gift) картички; лепила

слики; магнетски носачи на податоци, дискови за

кл. 18

снимање; машини за сметање, опрема за
обработка на податоци, компјутери; компјутерски

направени од овие материјали и што не се
вклучени во другите класи; чадори, чадори за

софтвер; безжични рачни (handheld) единици и
уреди, имено персонални дигитални асистенти,

сонце
кл. 20

безжични
телефони,
преносливи
(mobile)
телефони, мобилни (cellular) телефони, смарт

вклучени во другите класи) од дрво, плута,
трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска,

телефони (smartphones), видео телефони, рачни

слонова коска, китова коска, школка, ќилибар,

(handheld), преносливи (mobile), слејт (slate) и
таблет (tablet) компјутери за синхронизација,

седеф, морска пена и замени за сите овие
материјали, или од пластика

пренос, снимање, складирање и манипулација на
податоци и/или глас; додатни алатки за

кл. 21 шољи
кл. 25 облека, обувки, капи

безжични рачни (handheld) единици и уреди за
синхронизација, пренос, снимање, складирање и

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во други класи;

манипулација на податоци и/или глас, имено

украси за божиќни дрва

батерии, капаци за батерии, прибори за во кола,
полначи за батерии и подлоги за полнење на

кл. 35
рекламни услуги; он-лајн услуги за
малопродажба;
снабдување
на
деловни

батерии, слушалки со микрофон (headsets),
слушалки (headphones), слушалки (earphones),

ифнормации; маркетинг услуги
кл. 36 услуги за олеснување на плаќањето

микрофони, адаптери, држачи за на работна
маса (desk stands), држачи за електронски уреди

онлајн
кл. 37 услуги на поправка и инсталација

(docking cradles), тастатури, компјутерски кабли,

кл.

футроли (cases), торбички (totes), кутии/тврди
футроли (binders) и футроли (holsters) кои можат

интернет пристап; овозможување пристап до
електронски бази на податоци, овозможување на

да се прикачуваат; софтвер за компјутерска
комуникација
за
синхронизација,
пренос,

пристап до навигациски услуги на ГПС (глобален
позиционен систем); обезбедување на услуги за

снимање, складирање и манипулација на
податоци и/или глас; компјутерски софтвер за

поврзување
и
пристап
до
електронски
комуникациски мрежи, за пренос или прием на

овозможување на синхронизација и пренос на

аудио, видео или мултимедиална содржина;

информации за мапирање (mapping), навигација,
сообраќај, време и точка-на-интерес (point-of-

обезбедување на услуги за поврзување и
пристап до електронски комуникациски мрежи за

interest) до безжични рачни (handheld) единици и
уреди имено персонални дигитални асистенти,

пренос или прием на компјутерски софтвер и
апликации; веб кастинг услуги; Е-mail услуги;

безжични
телефони,
преносливи
(mobile)
телефони, мобилни (cellular) телефони, смарт

достава на пораки преку електронски пренос;
услуги за безжично праќање на податоци,

телефони (smartphones), видео телефони, рачни

особено

(handheld), преносливи (mobile), слејт (slate) и
таблет (tablet) компјутери; компјутерски софтвер

корисникот да праќа и/или прима пораки преку
безжична мрежа на податоци; услуги за

38

пристап до онлајн бази на

прибор

за

кожа и имитации на кожа, и производи

рамки за слики; производи (кои не се

телекомуникација;

услуги

кои

му

овозможување

овозможуваат

на

еднонасочно и двонасочно повикување преку
Трговски Марки
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пејџер; услуги за пренос и прием на гласовна

компјутерски

комуникација;

мрежи за други; консултантски услуги и услуги за

електронски

пренос

на

мрежи

и

други

комуникациски

компјутерски софтвер и апликации преку
интернет и други компјутерски и електронски

техничка поддршка кои се поврзани
компјутерски
хардвер
и
софтвер,

комуникациски мрежи и безжични уреди;
емитување; емитување и пренос на радио

телекомуникациски услуги и услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување на

програми; емитување или пренос на емитувана
или преземена (downloadable) дигитална аудио и

онлајн можности, преку глобална компјутерска
мрежа и други компјутерски и електронски

видео

други

комуникациски мрежи, за да му се овозможи на

телекомуникациски
обезбедување
на

корисникот да програмира аудио, видео,
филмска, текстуална и друга мултимедиална

информации на трета страна за да им се
помогне при развивањето и интегрирањето на

содржина; услуги за техничка поддршка, имено,
ажурирање и одржување на компјутерски

еднонасочната
поврзаност на

софтвер
и
отстранување

содржина

комуникациски
консултации,

преку

мрежи;
имено

компјутер

и

и
двонасочната
безжична
податоци, вклучително
и

со
со

програми
за
поддршка
на
на дефекти за дијагноза, и

корпоративните и домашните/личните податоци,

решавање на проблеми поврзани со уреди за

и/или гласовни комуникации
кл. 39 обезбедување навигациски услуги на ГПС

безжично поврзување и поврзани проблеми со
компјутерски софтвер и хардвер; обезбедување

(Глобален Позиционен Систем); обезбедување
информации за мапирање (mapping), навигација,

на
податоци
за
времето
преку
телекомуникациски мрежи, преносливи (mobile)

сообраќај, време и точка-на-интерес (point-ofinterest)
преку
телекомуникациски
мрежи,

телефони,
телефони,
смарт
(smartphones), електронски рачни

преносливи (mobile) телефони, телефони, смарт

единици и навигациски уреди

телефони (smarthones), електронски
(handhled) единици и навигациски уреди

кл. 45 лиценцирање компјутерски софтвер

рачни

кл. 41 образование; обезбедување обука; услуги
за забава; спортски и културни активности;
информации
поврзани
со
објавување/издавање; организација

(111) 19464

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/261

(220) 22/03/2011

истите;
на игри;

услуги за едукација и обука, имено, часови,
семинари и конференции со цел да обезбедат
информации на трета страна за да им се

телефони
(handheld)

(181) 22/03/2021
(450) 31/12/2012
(300) 1,496,855 22/09/2010 CA
(732) Research In Motion Limited
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada,

помогне при употребa развој и поддршка на
уреди за безжичната поврзаност и софтвер

N2L 3W8, CA

поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за

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

истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн и

(540)

развој на компјутерски хардвер и софтвер;
услуги на софтвер како сервис (software as a
service - SAAS); обезбедување на пребарувачки
машини
за
добивање
податоци
преку
комуникациски

мрежи;

интернет

услуги;

пребарување, прелистување и прибирање
информации, страни/сајтови (sites), и други

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

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

извори кои се на располагање на глобалните
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кл.

9

научни,

фотографски,

поморски,

за

кинематографски,

испитување,

кл. 14

оптички,

вратоврски, игли од сите видови

за

украсни игли, игли за ревери, игли за

вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(надгледување), и апарати и инструменти за

кл. 16
печатени материјали; прибор за
пишување; немагнетски кодирани при-пејд

спасување и настава; апарати за снимање,
пренос или репродукција на податоци, звук или

платежни картички и гифт (gift) картички; лепила
кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи

слики; магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; машини за сметање, опрема за

направени од овие материјали што не се
вклучени во други класи; чадори, чадори за

обработка на податоци, компјутери; компјутерски

сонце

софтвер; безжични рачни (handheld) единици и
уреди, имено персонални дигитални асистенти,

кл. 20 рамки за слики; производи (што не се
вклучени во другите класи) од дрво, плута,

безжични
телефони,
преносливи
(mobile)
телефони, мобилни (cellular) телефони, смарт

трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска,
слонова коска, китова коска, школка, ќилибар,

телефони (smartphones), видео телефони, рачни
(handheld), преносливи (mobile), слејт (slate) и

седеф, морска пена и замени за сите овие
материјали, или од пластика

таблет (tablet) компјутери за синхронизација,

кл. 21 шољји

пренос, снимање, складирање и манипулација на
податоци и/или глас; додатни алатки за

кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски

безжични рачни (handheld) единици и уреди за
синхронизација, пренос, снимање, складирање и

предмети што не се вклучени во други класи;
украси за божиќни дрва

манипулација на податоци и/или глас, имено
батерии, капаци за батерии, прибори за во кола,

кл. 35
рекламни услуги, он-лајн услуги за
малопродажба
снабдување
на
деловни

полначи за батерии и подлоги за полнење на

информации, маркетинг услуги

батерии, слушалки со микрофон (headsets),
слушалки (headphones), слушалки (earphones),

кл. 36 услуги за олеснување на плаќање он
лајн

микрофони, адаптери, држачи за на работна
маса (desk stands), држачи за електронски уреди

кл. 37 услуги на поправка и инсталација
кл. 38
телекомуникација, овозможување на

(docking cradles), тастатури, компјутерски кабли,
футроли (cases), торбички (totes), кутии/тврди

интернет пристап, овозможување на пристап до
електронски бази на податоци,овозможување на

футроли (binders) и футроли (holsters) кои можат

пристап до навигациски услуги на ГПС ( глобален

да се прикачуваат; софтвер за компјутерска
комуникација
за
синхронизација,
пренос,

позиционен систем) ,обезбедување на услуги за
поврзување и пристап до
електронски

снимање, складирање и манипулација на
податоци и/или глас; компјутерски софтвер за

комуникацииски мрежи, за пренос или прием на
аудио,
видео
или
мултимедијална

овозможување на синхронизација и пренос на
информации за мапирање (mapping), навигација,

содржина,обезбедување
на
поврзување
и
пристап
до

сообраќај, време и точка-на-интерес (point-of-

комуникациски мрежи за пренос или приемна

interest) до безжични рачни (handheld) единици и
уреди имено персонални дигитални асистенти,

компјутерски софтвер и апликации, веб кастинг
услуги,Е- mail услуги, достава на пораки преку

безжични
телефони,
преносливи
(mobile)
телефони, мобилни (cellular) телефони, смарт

електронски пренос,услуги за безжично праќање
на
податоци,
особено
услуги
што
му

телефони (smartphones), видео телефони, рачни
(handheld), преносливи (mobile), слејт (slate) и

овозможуваат на корисникот да праќа и/или
прима пораки преку безжична мрежа на

таблет (tablet) компјутери; компјутерски софтвер

податоци, усуги за еднонасочно и двонасочно

за овозможување на пристап до он-лајн бази на
податоци

повикување преку пејчер, услуги за пренос и
прием на гласовна комуникација, електронски

кл. 11 апарати за осветлување

пренос на компјутерски софтвер и апликации

Трговски Марки
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преку

интернет

електронски

и

други

комуникациски

компјутерски
мрежи

и

безжични

техничка

подржка

компјутерски

кои

хардвер

се
и

поврзани
софтвер,

со
со

уреди, емитување, емитување и пренос на радио
програми, емитување или пренос на емитувана

телекомуникациски услуги и услуги на ГПС
(глобален позиционен систем) обезбедување на

или преземена (downloadable) дигитална аудио и
видео содржина преку компјутер и други

онлајн можности, преку глобална компјутерска
мрежа и други копјутерски
и електронски

комуникациски
консултации,

комуникациски мрежи, за да му овозможи на
корисникот
да
програмира
аудио,

мрежи,
имено

телекомуникациски
обезбедување
на

информации на третата страна за да им се

видео,филмска,

помогне при развивањето и интегрирањето на
еднонасочнта
и
двонасочната
безжична

мултимедијална содржина,услуги за техничка
подршка, имено ажурирање и одржување на

поврзаност на
податоци, вклучувајќи ги
корпоративните и домашните/личните податоци,

копјутерски софтвер и програми за подршка на
отстранување на дефекти за дијагноза,

и/или гласовни комуникации
кл. 39 обезбедување на навигациски услуги на

решавање на проблеми поврзани со уреди за
безжично поврзувзње и поврзани проблеми со

ГПС

(глобален

позиционен

текстуална

и

друга

систем),

компјутерски софтвер и хардвер, обезбедување

обезбедување на информации за мапирање
(mapping), навигација, собраќај, време и точка-на

на
податоци
за
времето
преку
телекомуникациски мрежи, преносливи (mobile),

-интерес
(point-of-interest)
преку
телекомунокациски мрежи, преносливи (mobile)

телефони,телефони
,
смарт
телефони
(smartphones),
електронски рачни (handheld),

телефони,
телефони,
смарт
(smarthones),
електронски

единици и навигациски уреди
кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер

телефони
рачни

(handheld),единици и навигациски уреди
кл. 41
услуги

образование, обезбедување на обука,
за забава, спортски и културни

(111) 19625

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/264

(220) 22/03/2011

активности,
информации
поврзани
со
истите,објавување, издавање, организација на

(181) 22/03/2021
(450) 31/12/2012

игри,услуги за едукација и обука, имено часови,
семинари и конференциисо цел да обезбедат

(732) Божо Павковиќ
ул.Васил Ѓоргов бр.22/38, Скопје, MK

информации на трета страна за да им се

(740) Марта Поповска

помогне при употреба развој и поддршка на
уреди за безжичната поврзаност и софтвер

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

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
service-SAAS), обезбедување на пребарувачки
машини за добивање на податоци преку
комуникациски
мрежи,
интернет
услуги,пребарување, прелистување и прибирање
информации, страни /сајтови ( sites) и други
извори кои се на располагање на глобалните
компјутерски мрежи и други комуникацискимрежи
за други, консултантски услуги и услуги за
190 | С т р а н а

КЛАКЕР
(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, прашока за
печење, сол, сенф; оцет, сосви (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
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кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;

услуги

забава; спортски и културни активности

задоволување на потребите на поединците

што

ги

даваат

трети

лица

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено
сместување,
хотели,
мотели,

(111) 19493

(151) 06/11/2012

ресторани, кафе барови

(210) TM 2011/276

(220) 24/03/2011
(181) 24/03/2021

за

(111) 19434

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/270

(220) 23/03/2011

(450) 31/12/2012
(732) Друштво за производство, трговија,

(181) 23/03/2021

градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ експорт-

(450) 31/12/2012
(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво

импорт Скопје
ул.Трета Македонска бригада б.б., MK

во приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

(591) кафена, жолта, црвена, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални

(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39

транспортни

услуги;

пакување

и

складирање стока; организирање патувања
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата;
активности
кл.

42

забава;
научни

спортски
и

и

технолошки

културни
услуги

и

истражувања и планирања што се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и

градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, што не се опфатени со другите класи,
руди
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски
направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети

на

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;

истражувања;
проектирање
и
компјутерски хардвер и софтвер

Трговски Марки

развој

апарати

и

инструменти

за

спроведување,
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вклучување,

трансформирање,

регулирање

или

акумулирање,

контролирање

на

(111) 19433

(151) 06/11/2012

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски

(210) TM 2011/278

(220) 24/03/2011
(181) 24/03/2021

носачи на податоци, дискови за снимање,
автоматски машини и механизми за апаратите

(450) 31/12/2012
(732) Трговско друштво за технички

што се активираат со монети или жетони,
регистар каси, машини за сметање и опрема за

испитувања и анализи центар за возила
ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ ЕУРОТЕСТ Битола

обработка на податоци и компјутери, апарати за

ул.Индустриска б.б., 7000 Битола, MK

гаснење пожар
кл. 11
апарати за

(540)
осветлување,

греење,

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен

апарати);

пластични

материјали

за

пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за заптисување и за

(591) црвена, светла сива, темно сива и бела
(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

изолација, свитливи неметални цевки

кл. 42 инспекција и испитување моторни возила,
хомологација на возилата

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола

(111) 19461

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/281

(220) 24/03/2011

и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и
спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции;

кл. 40 обработка на материјали
кл. 42
научни и технолошки

поправки;

(181) 24/03/2021
(450) 31/12/2012
(732) 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)

услуги

и

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски
истражувања;
проектирање
и

анализи и
развој
на

компјутерски хардвер и софтвер
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канцелариски

материјал,

лепила

за

канцелариска и куќна употреба; материјали што
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување што не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;

(591) (551) индивидуална
(510, 511)

забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
барови и бар услуги; кафе барови; кафетерии;
кетеринг (храна и пијалоци),

(111) 19451

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/290

(220) 28/03/2011

ресторани, ресторани со самопослужување,
ресторани за брзо и постојано послужување
(снек барови)

(181) 28/03/2021
(450) 31/12/2012
(732) Кафе Тренд доо
ул.Никола Вапцаров бр.2/4, MK

(111) 19459

(151) 06/11/2012

(740)

(210) TM 2011/285

(220) 28/03/2011
(181) 28/03/2021

(540)

(450) 31/12/2012
(732) Друштво за производство, трговија,
услуги и целосен графички сервис МАЈ
ПРИНТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
Ул. Љубљанска б. б., MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 продажба на алкохолни и безалкохолни
пијалоци
(111) 19473

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/291

(220) 28/03/2011
(181) 28/03/2021
(450) 31/12/2012

(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL

(591) темно црвена, сива, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

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

GOLD LABEL RESERVE
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски Марки
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кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

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

(111) 19441

(151) 06/11/2012

HR

(210) TM 2011/292

(220) 28/03/2011

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

(181) 28/03/2021
(450) 31/12/2012
(732) 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 SUPER

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

навлажнување и сврзување; горива (вклучително
и течни горива за мотори) и материи за

(591)
(554)

осветлување

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 19443

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/295

(220) 28/03/2011

кл. 4

со

индустриски масти и масла; мазива;

(181) 28/03/2021

соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и сврзување; горива (вклучително

(450) 31/12/2012
(732) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

и течни горива за мотори) и материи за
осветлување

Avenija Veceslava Holjevca 10, 10000 ZAGREB,
HR

(111) 19440

(151) 06/11/2012

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

(210) TM 2011/293

(220) 28/03/2011

(540)

(181) 28/03/2021
(450) 31/12/2012
(732) 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 TURBO
(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

INA DELTA
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 19462

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/298

(220) 29/03/2011

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

(181) 29/03/2021
(450) 31/12/2012
(732) Друштво за сервисирање, трговија и
услуги Гринпулс ДОО експорт-импорт Скопје

осветлување

ул.Франц Прешерн бр.2, 1000 Скопје, MK
(540)

(111) 19458

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/294

(220) 28/03/2011
(181) 28/03/2021
(450) 31/12/2012
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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,

(591) црна, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на
фотокопири

канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали што
ги

користат

уметниците,

сликарски

четки,

кл. 37 сервисирање и одржување фотокопири

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјали за обука и настава

(111) 19470

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/303

(220) 30/03/2011
(181) 30/03/2021

(освен апарати); пластични материјали за
пакување што не се опфатени во другите класи;

(450) 31/12/2012
(732) Друштво за производство, услуги и
трговија увоз-извоз КСЕРКАН Д.О.О.
Струмица
ул.Климент Охридски бр.126, MK

печатарски букви, клишиња
кл. 42
научни и технолошки

услуги

и

истражувања и планирања што се однесуваат на
истите; услуги за индустриски
истражувања;
проектирање
и

анализи и
развој
на

компјутерски хардвер и софтвер

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

(111) 19471

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/304

(220) 30/03/2011
(181) 30/03/2021
(450) 31/12/2012

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

(591) црна, бела и светло сина
(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
вклучување,

инструменти за спроведување,
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
Трговски Марки

или жетони,

(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,
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клишиња, печатење на списанија, материјали за

букви,

инструкции и настава

материјали за инструкции и настава

клишиња,

печатење

на

списанија,

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

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

лајн рекламирање на компјутерски мрежи,
рекламирање,
растурање
на
рекламен

лајн рекламирање на компјутерски мрежи,
рекламирање, растурање рекламен материјал,

материјал, големопродажба и малопродажба на
печатени работи, услуги на мало (исто така по

големопродажба и малопродажба на печатени
работи, услуги на мало (исто така по пат на

пат на интернет и други комуникациски мрежи)

интернет и други комуникациски мрежи) во врска

во врска со стоки од класата 16
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,

со стоки од класата 16
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,

забава, спортски и културни активности, услуги
за едукација и обука, семинари, здруженија,

забава, спортски и културни активности, услуги
за едукација и обука, семинари, здруженија,

обезбедување
веб
страници
кои
се
карактеризираат со слики, аудио, видео и

обезбедување
веб
страници
кои
се
карактеризираат со слики, аудио, видео и

аудиовизуелна содржина и други информации,

аудиовизуелна содржина и други информации,

он-лајн објавување на списанија

он-лајн објавување на списанија
кл. 42
научни и технолошки

услуги

и

(111) 19472

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/305

(220) 30/03/2011

истражувања и дизајнирања што се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и

(181) 30/03/2021
(450) 31/12/2012

истражувања,
проектирање
и
развој
компјутерски хардвер и софтвер, бази

(732) Трајче Здравев

податоци,

ул.50 Дивизија бр.5а, Скопје, MK

компјутерски мрежни услуги

дизајнирање

на

веб

на
на

страници,

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

(111) 19460

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/314

(220) 05/04/2011
(181) 05/04/2021
(450) 31/12/2012

(732) Exide Technologies
13000 Deerfield Parkway, Building 200, Milton,
Georgia 30004,, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(591) (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

(540)

TENSOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 индустриски батерии
(111) 19439

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/317

(220) 06/04/2011
(181) 06/04/2021
(450) 31/12/2012
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(732) SANOFI- AVENTIS
174, avenue de France, 75013 Paris, FR

(111) 19495

(151) 06/11/2012

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(210) TM 2011/321

(220) 07/04/2011
(181) 07/04/2021

(540)

(450) 31/12/2012

ДИЈАБЕТЕС - ЗАЕДНО
ОДИМЕ ЧЕКОР
ПОНАПРЕД

(732) Стевче Дечев
ул. Белградска бр.28, 1400 Велес, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

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

(540)

кл. 9 компјутерски софтвер за управување со
датотеки во областа на дијабетес; софтвер кој
може да се преземе од мрежа преку интернет,
наменет за контрола и следење на нивото на
гликоза

во

крвта;

електронски

извештаи

и

билтени кои може да се преземат од мрежа, во
областа на дијабетес
кл. 10 медицински апарати и инструменти во
областа на дијабетес; уреди за контрола на
нивото на гликоза во крвта; пумпи за инсулин за
медицинска употреба; инјектори за медицинска
употреба
кл. 16
печатени материјали, конкретно
циркуларни писма, билтени, весници, часописи,
списанија,
памфлети,
брошури,
книги,
прирачници и постери во областа на дијабетес

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

кл. 41 едукативни услуги за пациенти и стручни

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

лица во областа на дијабетес, конкретно, водење
семинари, конференции, курсеви и работни

(111) 19476

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/341

(220) 11/04/2011

семинари ("работилници"); обезбедување веб
страници кои нудат едукативни информации, "онлајн" списанија, конкретно, блогови на кои се
објавени
здравствени
и
фармацевтски
информации во областа на дијабетес
кл.
42
фармацевтски
и
медицински
истражувања; водење клинички истражувања
(проби) во областа на дијабетес; создавање
компјутерски софтвер
кл. 44
обезбедување
медицински и
фармацевтски информации и совети во областа
на

дијабетес;

консултации

во

областа

на

дијабетес; програми за управување со болести
во областа на дијабетес

Трговски Марки

(181) 11/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za
proizvodnju farmaceutskih prizvoda
Obrenovac, Industriska 8, RS
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ALEFOSS
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

(510, 511)

санитарни

кл. 29

препарати

за

медицински

цели;

месо, риба, живина и дивеч; месни

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

екстракти; конзервирано , сушено и варено
овошје и зеленчук; желиња, мармалади и

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

компоти; јајца, млеко, млечни производи; масла
и масти за јадење

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

уништување

жито, леб, слатки, бонбони, сладолед; мед, сируп
(111) 19477

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/360

(220) 18/04/2011

(181) 18/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048,

од меласа; квасец, прашок за пециво, сол, сенф,
оцет, мирудии, мраз за ладење
кл. 32 пиво; минерални и газирани води и
останати безалкохолни пијалоци: овошни сокови
и напивки; сирупи и
подготвување напивки

други

препарати

за

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(111) 19455

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/364

(220) 19/04/2011

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

(181) 19/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(540)

MOTOROLA WILDER

of the State of Delaware

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

мобилни телефони, смарт телефони и

опрема за истите, имено полначи за батерии и
адаптери за струја
(111) 19583

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/363

(220) 19/04/2011
(181) 19/04/2021

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(450) 31/12/2012
(732) ViR 1898 d.d.,
Skoljic 16, HR-51000 Rijeka, HR
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

(591) црно, бело и сиво
(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),
(591) портокалова, жолта и сина
(551) индивидуална
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(grill

closeouts),

решетка/маска

затворачи

(капаци) за воздух (grill air shutters), воздушни

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

прегради (air baffles), воздушна брана (air dam)
(111) 19454

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/365

(220) 19/04/2011

(181) 19/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

MIG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски производи; диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба
(111) 19584

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/372

(220) 21/04/2011
(181) 21/04/2021

(450) 31/12/2012
(732) ДППУ НИКЕКС Николајчо ДООЛ увозизвоз Скопје
ТЦ Беверли Хилс 1 кат лок.34а, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) бела и сина
(551) индивидуална

(591) (551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало

кл. 12
автомобилски делови и компоненти
вградени во моторно копнено возило, што се

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување, туристички агенции

предвидени да ги намалат емисиите на СO2 и да
овозможат
поголема
економичност
на

(111) 19450

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/374

(220) 21/04/2011

потрошувачката на гориво, имено мотор,
преносен систем, овесување (суспензија),
тркала, "rocker" продолжетоци (rocker extensions),
модул за контрола на горивото, спојлер, аеро

(181) 21/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL

панели, решетка/маска затворачи и насочувачи
(grill
closeouts),
решетка/маска
затворачи

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(капаци) за воздух (grill air shutters), воздушни

(540)

погонска

оска

(driveshaft),

сопирачки,

гуми,

прегради (air baffles), воздушна брана (air dam)

M + PAC
(551) индивидуална

(111) 19485

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/367

(220) 20/04/2011

(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за

(181) 20/04/2021
(450) 31/12/2012

ветеринарна употреба

(732) BERLIN-CHEMIE AG,

(111) 19593

(151) 26/11/2012

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(210) TM 2011/378

(220) 21/04/2011

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговски Марки
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(181) 21/04/2021

восок за под; бои за коса; спрејови за коса;

(450) 31/12/2012

производи за виткање коса; белило за алишта;

(732) Sanrio Company, Ltd.
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP

прозиводи за киснење алишта; производи за
штиркање; лосиони за козметичка употреба;

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

шминка; пудра за шминкање; производи за
шминкање; производи за отстранување на

(540)

шминката; маскара; раствори за уста што не се
за медицинска употреба; производи за нега на

HELLO KITTY

ноктите; козметички моливчиња; политура за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други препарати за
перење; чистење, полирање, препарати за
триење и нагризување; сапуни; парфимерија;
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, пасти за заби, прибор за лична
хигиена; препарати за нокти; производи и
препарати за нега и чистење на косата и кожата;
лепила за козметички цели; лосиони за после
бричење;
антиперспиранти;
антистатични
препарати за цели на домаќинството; аромати;
кора од дрво квилаја за миење; соли за капење,
козметички препарати за капење; маски за
разубавување; соли за белење; сода за белење;
плавила за перење алишта; бои - хемиски
средства за освежување на боите што се
користат во домаќинството [перење алишта];
бои- препарати за отстранување; козметички
прибор; козметички препарати за слабеење;
козметички производи за животни; памучни
стапчиња за козметичка употреба; вата за
козметичка употреба; козметички креми; креми
за

белење

на

кожата;

креми

за

кожени

производи; одмастувачи; полирање вештачки
вилици; препарати за чистење вештачки вилици;
дезодоранси; детергенти; козметички бои;
колонска вода, тоалетна вода; крем за коса; гел
за коса; шампони; балсам за коса и препарати за
навлажнување на косата; парфеми; кармини;
креми и лосиони за лице и кожа; вештачки нокти;
полирање на ноктите и лакови и разредувачи;
заштита од сонце; производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба; ароми за
слатки [есенцијални масла]; млеко за чистење за
тоалетна употреба; козметички производи за
веѓи; моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини
[што се користат за перење]; вештачки трепки;
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мебел и подови; брилијантин за козметичка
употреба; производи за кадење [мириси]; камен
од пемза; ткаенина за стружење; хартија за
стружење; миризливо дрво; шампони за
домашни миленичиња; креми за чевли; сјај за
чевли;
восок
за
чевли;
производи
за
измазнување [штиркање]; сапуни за освежување
текстил; скробен сјај за перење алишта;
производи за сончање; шамичиња натопени со
козметички лосиони; препарати за отстранување
лак; восок за депилација; восок за алишта; восок
за полирање; восок за кожа; производи за
депилација; желе (нафтено желе) за козметичка
употреба; декоративни цртежи за козметичка
употреба; [миризливи стапчиња, [страк кинески
темјан]; мириси] сите вклучени во Класата 3
кл. 4
индустриски масла и масти; мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување; горива (вклучително и течни горива
за мотори) и осветлување; свеќи, фитили;
свеќички за новогодишни елки; производи за
отстранување прав; маст за ремени; маст за
чизми; маст за кожа; маст за чевли; фитили за
ламби; ноќно светло [свеќи]; производи против
лизгање за ремени; масла за заштита на кожа;
масла за слики; дрвца за палење; смеси за
врзување на правот за чистење; фитили за
свеќи; дизел гориво; газолин; керозин; бензин;
сите вклучени во Класата 4
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери;
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање, забарска смола;
дезинфекциони

средства;

препарати

за

уништување штетници; фунгициди, хербициди;
апсорбирачки памук; апсорбирачка ; лепливи
ленти

за

медицинска

употреба;

лепливи
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фластери;

лепливи

ленти

за

медицинска

млеко

од

слад

за

медицинска

употреба;

употреба; производи за освежување на воздухот;

медицински алкохол; лековити билки; лековити

производи за прочистување на воздухот;
албуминизирана храна за медицинска употреба;

масла; медицински чај; медицински торби
[преносливи] [полни]; лекови за луѓе; влошки за

албуминизирано млеко за медицинска употреба;
средства за миење на животните; антисептички

менструација; тампони за менструација; ментол;
масти за медицинска употреба; минерални

памук; балзами за медицинска употреба;
хигиенски завои; завои за менструација; завои за

додатоци на храна; хартија против молци;
средства против молци; средства за плакнење

преврзување; терапевтски препарати за бањи;

уста; кал за бањи; хигиенски влошки [крпи];

медицински производи за бањи; соли за бањи за
медицинска употреба; кислородни бањи; соли за

лисици за медицинска употреба; хигиенски гаќи;
хигиенски
шамичиња;
хигиенски
влошки;

бањи со минерална вода; појаси за хигиенски
влошки [крпи]; белегзии за медицинска употреба;

хигиенски гаќи; хигиенски гаќи за впивање,
инконтиненција; влошки за гаќи; паразитициди;

влошки за дојки;
употреба; капсули

бонбони за медицинска
за лекови; капсули за

капсули за фармацевтска употреба; хемиски
производи за дијагностицирање бременост; чај

фармацевтска употреба; гуми за џвакање за

за слабеење за медицинска употреба; средства

медицинска употреба; колани за врат за животни
против паразити; шеќер за медицинска употреба;

против потење; матична млеч [за медицинска
употреба];
хигиенски
крпи;
фармацевтски

препарати за дезинфекција, плакање, чување и
чистење на контактни леќи; средство за

производи за нега на кожа; миризливи соли;
производи за стерилизација; медицински масти

подмачкување и раствори за употреба
контактни
леќи;
хемиски
производи

на
за

против изгореници од сонце; производи против
изгореници од сонце за фармацевтска употреба;

контрацепција; лекови за плускавици; прстени за

сирупи за фармацевтска употреба; витамински

плускавци на стапалата; памук за медицинска
употреба;
хируршки завои фластери за

производи; стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; лосиони за сонце; топли

медицинска употреба; фармацевтски производи
против првут; дезодоранси; детергенти за

облоги; облоги; топли облоги и/или облоги за
намалување на телесната температура или за

медицинска употреба; диететски пијалаци за
медицинска употреба; диететски прехрамбени

олеснување на треска или главоболка; завои
[медицински]; лекови за медицинска употреба;

производи;

супстанции;

антипиретици; билни чаеви; топли облоги од

дезинфекциони средства за хигиенска употреба;
лосиони за кучиња; производи за миење на

синап; медицински препарати за слабеење; сите
вклучени во Класата 5

кучиња; средства за одбивање на кучиња;
медицински напивки; средство за миење на

кл. 8 рачни алати и направи (за рачна употреба);
прибор за јадење; ладно оружје; жилети;

очите; кутии за прва помош [полни]; лепила за
фаќање муви; хартија за фаќање муви; средства

машинки за потстрижување брада; отворачи за
шишиња; отворачи за конзерви; кутии за брич;

за уништување муви; лепила за муви; лекови

клешти за кутикули; пинцети за кутикули; ножеви;

против потење на стапалата; медицинска газа за
завои; гермициди; кедрово дрво за одбивање на

алати за сечење; направи за претурање
течности; машинки за депилација; врезник;

инсекти; масла за медицинска употреба;
медицински инфузии; средства за уништувње

грицкалки за нокти [електрични и неелектрични];
екстрактор за нокти; полирање нокти; вилушки;

инсекти; инсектициди; нафтено желе за
медицинска употреба; гаќи за менструација;

градинарски
алати;
инструменти
за
потстрижување коса за лична употреба; рачни

хигиенски гаќи; млеко во прав [за бебиња];

направи

лактоза за медицинска употреба; шамичиња
натопени со фармацевтски лосиони; лосиони за

отстранување влакна; секирчиња за мраз;
пилички за резбарење; ножеви; градинарски

ветеринарна употреба; таблетки за лижење;

ножици за поткастрување трева; кожени ремени;

Трговски Марки
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за

виткање

коса;

пинцети
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ремени за кревање тегови; турпии за нокти;

комјутерски

електрични турпии за нокти; цртачи за нокти;

[снимен]; компјутери; печатари за користење со

турпии за игли; иглени дупчалки; дупчалки за
нумерирање; кршалки за ореви што не е од

компјутери; контејнери за контактни леќи; опрема
за обработка на податоци; кројачки иснтрументи

благородни метали; отворачи за остриги; прибор
за педикир; апарати за уништување растителни

за мерење; електрични ѕвона за врата; џебни
електронски апарати за преведување; апарати за

паразити; жилети за бричење; ремени за
бричење; жилети; електрични и неелектрични

гаснење пожар; филмови, експозиционирани;
противпожарни аларми; рефлектори; рамки за

ножици; алати за острење; лажици; рапрскувачи;

фотографски слајдови; апарати за играње игри

алатки за втиснување (рачни алати); фаќалки за
шеќер; сервис за јадење; отворачи за конзерви;

приспособени за употреба со надворешен екран
или монитор; витлери со електрично загревање;

ножеви за сечење месо и зеленчук; ножеви;
рендиња и машини за сечење и делови и прибор

апарати за регулирање топлина; џубокси;
оптички леќи; апарати за вагање; појаси за

за тоа; градинарски ножици за кроење; железа за
калапи; клешти за виткање; прибор за

спасување; пливки за спасување; елеци за
спасување; сплавови за спасување; електрични

маникирање; кутии за прибор за бричење;

брави; магнетски носачи на податоци; магнетски

пинцети; црпалки за вино; [направи за сечење
јајца [неелектрични]]; апарати за сечење сирење

кодирани картички; магнетски енкодери; магнети;
лупи; електрични уреди за отстранување

[неелектрични]; ножеви за пици [не електрични];
чекани; виткачи на трепки; златен и сребрен

шминка; апарати, уреди и инструменти за
мерење; микрофони; микроскопи; неонски

прибор (прибор за јадење, вилушки и лажици);
сите вклучени во Класа 8

натписи;
лаптоп
компјутери;
електронкси
пенкала; фонографски плочи; фотокопири; џебни

кл. 9 научни; наутички, геодетстки, електрични,

калкулатори; апарати за проекција; екрани за

фотографски, кинематографски, оптички апарати
и иснтрументи, апарати и инструменти за

проекција; радија; грамофони; апарати за
далечинско управување; ленири [иснтрументи за

мерење на тежина, мерење, сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и инструменти за

мерење]; ваги; мемориски смарт картички;
детектори за чад; приклучоци, штекери и други

спасување и обучување; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или слика;

електрични спојки; апарати за снимање звук;
дискови за снимање звук; апарати за

магнетски носачи на податоци, дискови за

репродукција на звук; апарати за емитување

снимање; автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

звук; кутии за очила; рамки за очила; стакла за
очила; очила; очила за сонце; појаси за пливање;

регистарски каси, машини за сметање, опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати за

елеци за пливање; електрични прекинувачи;
магнетофони; телефонски апарати, приемници;

гаснење пожар; сметалки; електрични направи за
привлекување
и
уништување
инсекти;

предаватели, жици; телескопи; телевизии;
телевизиски апарати; инструменти за мерење

аудиовизуелни направи за настава; батерии;

температура;

кутии за батерии; полначи за батерии; двогледи;
калкулатори; камери; кинематографски камери;

заштита од кражба; термометри; термостати;
видео касети; кертриџи со видео игри; видео

делови и прибор за тоа; леќи за камери; мерачи
на капацитет; анимирани цртани филмови;

камери; видеоленти; видео екрани; видео
рекордери; мускули за непливачи; процесори за

касетофони;
синџирчиња
за
очила;
кинематографски филмови [експозиционирани];

обработка на текст; видео компакт дискови;
дигитални повеќенаменски (видео) дискови;

апарати за регистрирање на времето; компакт

видео

диск плеери; компакт дискови [аудио-видео];
компакт диск [меморија само за читање];

повеќенаменски (видео) диск плеери; аудио и
визуелни апарати и уреди за настава; држачи;

компјутерски оперативни програми, снимени;

носачи и кутии за аудио и видео касети; компакт
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програми;

компјутерски

електрични

компакт

дискови

софтвер

инасталации

и

за

дигитални
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дискови, ласерски дискови, дискови за видео и

радиотелеграфски прибори; радиотелефонски

дигитални

прибори; скенери [опрема за обработка на

повеќенаменски

(видео)

дискови;

подлога за компјутерско глувче; телефони;
безжични телефони, делови и прибор за

податоци];
[фотографија];

мобилни телефони; прибор и футроли за
мобилни телефони, делови и прибор за пејџери;

активираат со парички; ленти за снимање звук;
апарати за демагнетизирање магнетни ленти;

торби, навлаки, контејнери, преносувачи и
корисници на мобилни телефони и пејџери;

телеграфски жици;
телеграфска
[опрема];
телепринтери; телепромптери; машини за

слушалки, телефонски слушалки, слушалки и

пишување; автомати за билети; предаватели

микрофони/звучници за употреба со мобилни
телефони; индикатори за телефони; мобилни

[телекомуникации];
предавателни
уреди;
[телекомуникации]; вакууметри; видео екрани;

телефони и пејџери; машини за видео игри;
маски за преку очи за заштита од светлина;

видео
телефони;
видеорекордери;
звучни
аларми; пловки за пливање; [тампони за уши;

печатени распореди; аларми; електрични; читачи
за бар-кодови; барометри; часовници со аларм;

тампони за уши за нуркачи; часовници за варење
јајца; очила за спорт; заштитни шлемови за

електрични часовници со аларм; централни

спортови; апарати за навигација за возила

процесорски единици [процесори]; чипови
[интегрални кола]; хронографи [апарати за

[компјутер во возила]; програми за компјутерски
игри; метрономи; електронски публикации [што

регистрирање
автомобили;

запалки за
тастатури;

можат да се даунлодираат]; компјутерски
програми [софтвер што може да се даунлодира];

компјутерски мемории; компјутерски периферни
уреди; акустични спојки; сврзници [опрема за

вокмени; сателити за научни цели; потпирачи за
рачни зглобови што се користат за компјутери;

обработка на податоци]; оптички носачи на

ремени

податоци; оптички дискови; дискови [магнетски];
машини за управување автоматски; нуркачка

преносни телефои; налепници за преносни
телефони; прекривки за антени за преносни

опрема; маски за нуркање; одела за нуркање;
електронски огласни табли; електронски пенкала

телефони; електронски кола и ЦД- Ромови кои
овозможуваат снимање на автоматски програми

[видеотерминели]; опрема за одржување и
поправање лифтови; врвки за очила; окулари;

за
употреба
на
електронски
музички
инструменти]; слушалки за уши; сите вклучени во

навлаки за очила; машини за факсимил; филтри

Класата 9

[фотографија]; пегли електрични; пловки за
капење и пливање; флопи диск; ленти за

кл. 10
хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки

чистење на уреди за снимање [снимање];
хигрометри; внатрешни кола; апарати за

екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење; апарати за

меѓусебна комуникација; точки на поврзување [за
компјутери]; машини за фактурирање; садови за

мерење крвен притисок; шишенца за доенчиња;
цуцли за шишенца на доенчиња [цуцли]; завои;

леќи; апарати за дигање; елементи со магнетна

електрични ќебиња за медицинска употреба;

лента [за компјутери]; магнетни ленти; лажици за
мерење; метрономи; микропроцесори; модеми;

презервативи;
нехемиски
контрацептивни
средства; инструменти за заби; цуцли лажалки

машини за броење и сортирање пари; монитори
[компјутер хардвер]; монитори [компјутерски

за доенчиња; чепкалки за уши; апарати за
естетска масажа; цуцли за шишенца за храна;

програми]; компјутерско глувче [опрема за
обработка на податоци]; оптички влакна [влакна]

затворачи за шишенца за храна; шишенца за
храна; влошки за рамни табани; ортопедски

[филаменти за спроведување светлина]; оптички

чевли; форцепс; ракавици за масажа; ракавици

стакла; оптички стоки; оптички леќи; паркингчасовници; компјутерски периферни направи;

за медицинска употреба; апарати за слушање за
глуви; апарати за заштита на слухот;

агломери

терапевтски апарати со топол воздух; кесиња со

време]; пури ,
компјутерски

[инструменти

Трговски Марки

за

мерење];

за

полупроводници;
автоматски машини

преносни

телефони;

слајдови
што се

држачи
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мраз за медицинска употреба; инкубатори за

хранење;

бебиња; апарати за масажа; труднички појаси;

фонтани; фрижидери; печки за овошје; запалки

душеци за породување; ортопедски производи;
стомачни
перничиња;
електрични
грејни

за гас; електрични плочи; скари; апарати за
сушење раце; опрема за бањи со топол воздух;

[перници] за медицинска употреба; приспивни
перници за инсомнија; хируршки сунгери;

рерни со топол воздух; плочи за греење;
шишиња за топла вода; светлечки куќни броеви;

лажички за давање лекови; стетоскопи; носилки;
термални торби за прва помош; гребалки за

навлажнувачи; кутии за мраз; калапи за мраз;
машини и апарати за мраз; електрични казани;

јазик;

инструменти;

ламби на свиткување; шишиња за ламби; стакла

контрацептивни средства; маски за уста;
термометри за медицинска употреба; машини за

за ламби; топки за ламби; држачи за висечки
ламби; обвивки за ламби; рефлектори; абажури

вода за медицинска употреба; хигиенски садови;
[прстени за олеснување на растењето заби];

за ламби; ламби; држалки на абажури; фенери;
електрични апарати за сушење алишта; крушки

медицински перничиња или средства за
тестирање на телесната температура; сите

од
светилки;
апарати
за
осветлување;
микробранови печки; апарати за ладење на

вклучени во Класата 10

млеко; славини за цевки за вода; плочи за

кл. 11
апарати за осветлувње, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,

греење; џебни батерии; џебни ламби; џебни
грејачи; електрични лонци за варење под

вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени, апарати за климатизација; апарати за

притисок; резервоари под притисок; електрични
радијатори; садови за ладење; комори за

дезодорирање на воздухот; апарати за сушење
на воздухот [сушачи]; апарати и машини за

ладење; ладилници; печки; апарати за печење;
макари за печење; решетки за печење; прибор за

прочистување на воздухот; млазници на чешми

скари; сигурносни ламби; туш кабини; тушеви;

против распрскување на вода; апарати за
филтрирање аквариуми; апарати за затоплување

лавабоа; штекери за елекрични светла; соларни
колектори [греење]; тостери; садови за тоалети;

на аквариуми; аквариумски светла; шпорети;
скари; опрема и инсталации за бањи; греалки за

седишта за клозетски шолји; капаци за клозетски
шолји; подвижни тоалети; фенери; јавни тоалети;

бањи; греалки за кревети; апарати за ладење
пијалаци; светла за велосипеди; електрични

електрични плочи за вафли; електрични плочи за
печење/готвење; тави за загревање; легени;

кебиња; бојлери; тостери за леб; килими со

греачи

електрично греење; тавански светла; свеќници;
електрични светилки за новогодишни елки;

прочистување на вода; стерилизатори за вода;
џебни ламби; електрични прочистувачи на

електрични филтри за кафе; апарати за кафе;
апарати за филтрирање кафе; тави за пржење

воздух;
уреди
против
заслепување
за
автомобили [опрема за светла]; уреди против

кафе; замрзнувачи; печки; апарат и уреди за
готвење; електричен прибор за готвење; уреди

заслепување за возила [опрема за светла];
батерии; стерилизатори [електрични садови под

за ладење на течности и вода; уреди за ладење

притисок];

на тутунот; грејни перници [влошки]; регулатори
за довод на воздух во печки [греење]; електрични

заштитни уреди за осветлување; дифузери на
светлина; светилки; светла за автомобили;

длабоки тави за пржење; електрични апарати за
дезинфекција, распрскувачи за дезинфекција за

светла за возила; шпорети; шпорети [апарати за
загревање]; [шпорети за ориз]; сите вклучени во

тоалети; апарати за дестилација; фенови за
коса; филтри за вода за пиење; апарати за

Класата 11
кл. 12 возила; апарати за движење по земја,

сушење за сточна храна и фураж; електрични

воздух или вода; уреди против заслепување за

ламби; сијалички за празнични декорации;
вентилатори
[климатизација];
електрични

возила; штитници од сонце за автомобили;
аларми против кражба на возила; уреди против

вентилатори; електрични греалки за шишиња за

кражба на возила; детски колички; покриви за

ветеринарни
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детски

велосипеди;

на злато; кутии за скапоцености; кутии за накит;

колички на едно тркало или трицикли; колички на

колички;

ѓердани; игли (накит); украсни игли; прстени;

едно тркало; велосипеди и трицикли, и нивни
делови; коли; колички; покривки за седишта на

статуи и статуетки од благородни метали;
брошеви за вратоврски; часовници, часовници и

возила; покривки за седла на колички на едно
тркало, велосипеди или трицикли; колички за

нивни делови и опрема; ремчиња за часовници,
пружини
за
часовници;
синџирчиња
за

голф; колички за пренесување стока; рачни
колички; потпирачи за глава на седишта кај

часовници; кутии за часовници; штоперица;
украси; украсни игли, игли за вратоврски;

возила; покривки за детски колички; покривки за

медали;

возила; сирени за возила; поклопки - капаци;
поклопки - капаци на тркала; багажник за возила;

синџирчиња; синџирчиња за клучеви и кутии за
клучеви/превоз на благородни метали и/или

мрежи за багаж за возила; колички за багаж;
браници; направи против лизгање за гуми на

скапоцени камења; украси на врат; белегзии
[накит]; кутии за рачни часовници [презентации];

возила; весла за кајаци; весла; педали за
колички на едно тркало; колички [детски

кутии за часовничарство; електрични саати и
часовници; сончеви часовници; дијаманти;

колички]; пумпи за велосипеди, колички на едно

бижутерија; полускапоцени камења; уметнички

тркало или трицикли; покриви за детски колички;
покривки за детски колички; детски колички;

дела од благородни метали; часовници со
аларм; копчиња за корсети; украсни игли (игли за

покривки на седишта за колички на едно тркало,
велосипеди, трицикли или мотоцикли; седишта

вратоврски);
статуетки
од
благородни
материјали [статуетки]; кутии за накит; сите

за колички на едно тркало, велосипеди, трицикли
или мотоцикли; сигурносни ремени за седишта

вклучени во Класата 14
кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што

на возила; сигурносни седишта за деца [за

не се опфатени со другите класи; печатени

возила]; седишта за возила; сигурносни појаси за
седишта на возила; завеси адаптирани за

работи; книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за

автомобили; гуми за тркала на возила; тапацири
за возила; навлаки за возила [обликувани];

канцелариска или куќна употреба; материјали и
алати што ги користат уметниците; четки;

инвалидски колички; предни бришачи на возила;
држачи за ситници во возила; контејнери за

машини за пишување и канцелариски прибор;
материјали за обука и настава; пластични

мириси и парфеми во возила; авиони; воздушни

материјали за пакување (што не се вклучени во

перничиња [сигурносни уреди за автомобили];
воздушни
балони;
автомобили;
автобуси;

другите класи); печатарски букви; печатарски
блокови; календари; книги; каталози; поштенски

ретровизори; мотори за автобуси; мотори за
автомобили;
мотоцикли;
колички
за

картички;
постери;
публикации; весници

супермаркети; количка; гуми за велосипеди;
тркала; трицикли или мотоцикли; електрични

инструменти за пишување; гумени печати;
поштенски марки и печати; перничиња за печати;

возила; возила што се движат во вода; [покривки

мастилни перничиња за печати; фотоалбуми;

за кука во возила; покривки за велосипеди]; сите
вклучени во Класата 12

платна за врамување слики; слики или
фотографии; сликарски штафелај; блокчиња или

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали и нивни легури

перничиња за впивање мастило; држачи за
фотографии; мастила; платна; шамичиња од

или обложени со нив, накит, бижутерија и украси,
скапоцени камења; хорологиски и хронометриски

хартија; тоалетна хартија; шамичиња од хартија
за отстранување шминка; крпи од хартија;

инструменти, брошеви; синџирчиња; амајлии;

подметки и плакати од хартија или картон;

монети; сувенири, имено медали и/или парички;
петлици за ракави; обетки; златни нишки; украси

хартија за амбалажа, хартија за завиткување и
материјали за пакување; водени бои за

[од благородни метали]; предмети од имитација

уметници;

Трговски Марки

ѕвончиња

за

приврзоци,

графички

ситни

украси

списанија;
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репродукции,

или

печатени
честитки;

портрети;
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литографи; пенкала, моливи, пера за пишување;

листови што се вадат; кутии од картон или

топчиња за хемиски пенкала; пера; држачи за

хартија; картички; држачи и кутии за поштенски

пенкала; држачи за моливи; пенкала на полнење
и прибори за пишување; мини од графит за

марки и печати; стрипови; шестари за цртање;
ленти и картички од хартија за запишување

технички моливи; боички, креони; кутии за
пенкала и моливи; острилки за моливи; машини

компјутерски програми; хартија за копирање
[канцелариски материјали]; течни коректори

за острење моливи; спојки за хартија; притискачи
за хартија; дупчалки за хартија; игли за цртање;

[канцелариски
материјали];
фасцикли
за
документи; штитници за прсти [канцелариски

пастелни

материјали];

боички;

пасти

и

лепила

за

знамиња

[од

хартија];

папки

канцелариска и куќна употреба; машини за
хартија; даски за сложување на букви; држачи за

[канцелариски материјали]; папки за хатија;
ленти од гума; шамичиња од хартија; картички во

писма; отварачи за писма; лепливи ленти и
држачи за лепливи ленти; материјали за цртање,

картотека; ленти со мастило; заштитни корици за
хартија; етикети што не се од текстил; карти;

табли, пенкала и прибори; прибори за цртање;
албуми за поштенски марки и парички; торби и

музички честитки; билетени; блокчиња за цртање
[канцелариски материјали]; прибори за цртање

пликоа;

книги;

[предмети за употреба во училишта]; памфлети;

обележувачи; одбележувачи за во книги; витрини
за канцелариски материјали; платна за сликање;

впивачи;

дробење хартија [за канцелариска употреба];
држачи за моливи; поштенски марки; налепници;

бележници или блокчиња; дневници; нотеси;
регистри; бележници за пишување; потсетници;

салфети од хартија за маса; клинчиња; билети;
ленти од машини за пишување; машини за

хартија за пишување; хартија за цртање; прибор
за пишување; креди за пишување; школски

пишување [електрични и неелектрични]; корици;
четки за пишување; креди за пишување; табли за

табли; табли за постери; огласни табли; навлаки

пишување; корици (канцелариски материјали);

за пасоши; навлаки за чековни книшки;
растегливи
ленти;
фотографии;
матрици;

навлаки од хартија за саксии; машини за хартија
[канцелариски
материјали];
лигавчиња
од

производи за бришење; бришачи; бришачи на
течности; електрични отварачи на писма;

хартија; кеси за готвење во микробранови печки;
филтри за кафе од хартија; брошури; модели за

музички честитки; бришачи за табли за
пишување; накит и украси од хартија и/или

везење [мостри]; ножеви за сечење хартија
[канцелариски материјали]; чаршафи од хартија

картон;

од

за маса; чаршафи и салфетки од хартија за

хартија; џебни бележници; пенкала на полнење;
ленти за подврзување; прибори за цртање за

маса; огласни табли од хартија или картон;
етикети за картички во картотека; листови

графитни моливи; прибори за боички; линијари;
бришачи за табли за пишуавање; автографски

хартија; крпи за лице од хартија; налепници за
преносни телефони; сите вклучени во Класата 16

книги; спојници; хефталици; ножеви за сечење
хартија; знаци за предупредување; машини за

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се

уништување хартија; машини и апарати за тенка

вклучени во другите класи; животинска кожа,

пластична фолија; електрични апарати за
загревање, лепење и заштита од превиткување

делови од животинска кожа; торби и куфери;
чадори, сонцебрани и стапови за одење,

на документи и фотографии; електрични апарати
за запечатување и монтирање со заштитна

камшици, узди и сарачки производи; торби, чанти
и паричници, кутии, багаж, торбички; актовки;

обвивка на документи и фотографии; држачи и
кутии за картички; украси од хартија за кошници

ранци; навлаки за алишта; торби за пазарење;
ремени од кожа; појаси за рамо; појаси; бастуни;

за излети или прехранбени производи; албуми;

кутии за катрички [портмонеа]; околувратници за

бебешки пелени од хартија и целулоза [за
еднократна употреба]; кеси [пликоа, торбички] од

животни или домашни миленичиња; кутии за
клучеви; врвки од кожа или имитација на кожа;

хартија или пластика, за пакување; папки за

несесери; маски за усти од кучиња; ученички

хартија
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торби;

ремени;

рачки

за

куфери;

куфери;

поштенски
за

сандачиња;

држачи

за

списанија;

душеци;

садови

писма;

прибори за патување; торби за костуми за

рафтови

од

патување; навлаки за чадори; рачки за чадори;
држачи за бастуни; ремени за патни торби; торби

пластика за амбалажа; перници; полици за
чинии; полици за чаши; регистарски таблички;

за плажа; чанти; кутии и торби, од кожа или од
кожа и картон; женски чанти; кожени ремени;

рекламни натписи; рачки за алати; колички за
послужување; кошници; рамки за слики;

планинарски стапови; музички кутии; папки за
ноти; мрежести торби за пазарење; ранци;

декоративни пораби од пластика и/или дрво за
прозорци; украси и декорации за прозори или

училишни торби; торби за алат од кожа или

врати од пластика, восок, дрво, плута, трска,

имитација на кожа [празни]; мали патни торби;
торби за дивеч; торби, пликоа и чанти од кожа за

врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар, седеф,

пакување; прекривки за мебел од кожа или
имитација на кожа; рамки за женски чанти; торби

морска пена и замени за сите овие материјали,
затворачи за торби; пластични контсјнсри за

со ремени за носење доенчиња; торби со тркала
за пазарење, сите вклучени во Класата 18

мириси и парфеми; потпирачи за глава на
дуење; декорации од пластика за храна или

кл. 20

мебел, огледала, рамки за слики;

кошнички за излети; прстени за клучеви и

прозиводи (што не се опфатени со другите
класи) од дрво, плута, трска, врбови прачки,

приврзоци, што не се од метал; граничници за
врата; фотелји; кошници, што не се од метал;

рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова
коска, школки, килибар, седеф, морска пена и

кревети; клупи [мебел]; канти од дрво или
пластика; столарија; креденци; колички за

замени за сите овие материјали, или производи
од пластика; воздушни перничиња; воздушни

компјутери [мебел]; кутии од дрво или пластика;
столчиња [седишта]; сандаци за играчки; плута;

душеци; воздушни перници; вреќи за спиење;

навлаки за алишта [гардероба]; колевки; завеси

украсни завеси со монистра за декорација;
тркалца за кревети што не се од метал;

од бамбус; столарски маси; работни маси;
колички на тркалца за послужување [мебел];

постелнина [освен лен]; кревети за домашни
миленичиња; канти што не се од метал;

цевчиња за пиење; потпирачи за глава [мебел];
табли за закачување клучеви; библиотекарски

затворачи за шишиња; полици за шишиња; тапи
за шишиња; пластични картички за отворање

полици; шкафови; брави [освен електрични], што
не се од метал; кројачки кукли; полици [мебел];

електронски брави; сандаци; ѕвончиња на ветар

рамки за фотографии; рамки за слики; пили за

што оддаваат звуци; куки за облека; закачалки за
палта; куки за палта; држачи за палта;

сечење дрва; училишен мебел; седишта; софи;
маси; колички на тркалца за послужување чај;

контејнери, што не се од метал (складирање,
транспорт); држачи за завеси; куки за завеси;

колички за послужување чај; колички за
компјутери [мебел]; држачи за чадори; полски

корнизи за завеси; алки за завеси; палки за
завеси; валјаци за завеси; врвки за завеси;

кревети; ормани; огласни табли; водоводни
цевки [вентили] од пластика; тоалетнио комоди;

перници; плакари за крпи; куќички за домашни

табуретки за нозе и столчиња; кошници [канти];

миленичиња; кревети, мебел, монтирање врати;
украси за рамки за слики; ладилници

куки за закачалки за облека; скали од дрво или
пластика; шкафови за лекови; подметки, што

[неелектрични]; статуи од дрво, восок, гипс или
пластика; камини; држачи за саксии; држачи за

можат да се извадат, за мијалници; плочки со
имиња што не се од метал; куки и игли (што не

цвеќиња; закачалки за капи; високи столчиња за
бебиња; куќни броеви, што не се од метал,

се од метал); оградени простори за бебиња;
дрва за гребење мачки; полици; внатрешни

несветлечки; камари за домашни миленичиња;

решеткасти

плочки со имиња, што не се од метал; шкафови
за регистри; дубачиња за деца; предмети на

[мебел]; уметнички дела, фигурини и статуетки и
ситни декорации и украси од дрво, плута, трска,

надувување за рекламирање; кутии за накит;

врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова

Трговски Марки
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коска, китова коска, школки, килибар, седеф,

порцелан; мрзливци; сетови за пијалоци; кутии

морска пена и замени за сите овие материјали,

за ручек; држачи за менија; лимени кутии за

или од восок, гипс или пластика; кутивчиња за
таблети [од дрво, пластика]; затворачи за

прибор; лажици за мешање; крпи; држачи за
салфетки; прстени за салфетки; распрскувачи за

шишиња; сите вклучени во Класата 20
кл. 21 средства за домаќинство и кујнски садови

садови за наводнување; тампони за чистење;
тавчиња; хартиени тањири; секачи за пециво;

(што не се од благороден метал и
не се
покриени со него); чешли и сунѓери; четки;

млинови за бибер; парфеми; ароматизери;
есенцијални масла; согорувачи на мириси;

материјали за производство на четки; средства

парфимирани води; кошници за излет; касички -

за чистење; челична волна; непреработено или
полу-преработено стакло; стакларија, порцелан

прасиња; лонци со поклопец; лонци; кувари под
притисок; кошници за отпад; држачи за сол;

и грнчарија невклучени во други класи; бањи за
бебиња [портабл]; кошници, за домашна

држачи за бибер; садови за сосови; тањири за
сосови; кугли; тампон за отстранување; четки за

употреба; кригли; кафези за птици; неелектрични
блендери; даски за пеглање; дигалки; отварачи

бричење; растегнувачи за блузи; четки за
чистење чевли; рогови за чевли; врвки за чевли;

за шишиња; затварачи за шишиња направени од

сита; апсорбирачи на чад за домашна употреба;

керамика, кинески порцелан, стакло, кристал,
грнчарија, теракота и порцелан; шишиња,

држачи за сапун; садови за сапун; сетови со
зачини; држачи за сунѓери; држачи за четки за

садови, кутии за сапун; кутии за леб; кофи;
кафани [послужавници]; кафези за домашни

бричење; статуи од порцелан, теракота или
стакло; цедилки; шприцеви за наводнување

миленичиња; модли за слатких [модли]; модли за
вафли; свеќи за гасење; прстени за свеќи; кутии

цвеќиња и растенија; прибор за на маса; големи
бокали; чајници; прибори за чај; сервиси за чај;

за бонбон; кутии за чешли; порцелански украси;

чаши за чај; четки за тоалет; кутии за тоалет;

садови од порцелан; стапчиња за храна (кујнски
прибор); шкафови за облека; закачалки за

држачи за тоалетна хартија; сунѓери за тоалет;
средства за тоалет; четки за заби; електрични

облека; крпи за чистење; железници; мешалки за
коктел; филтри за кафе; мелници за кафе;

четки за заби, држачи за чепкалки за заби, не од
благороден метал; чепкалки за заби; кошници за

цедалки за кафе; сервиси за кафе; лончиња за
кафе; електрични чешли; чешли за животни; ќеси

ѓубре; садови за отпад; послужавници
домашна употреба; троножници; печати

за пециво; модли за готвење; ражени за готвење;

панталони; растегнувачи за панталони; шишиња

канти за мраз; портабл ладилници; уреди за
ладење на храна кои содржат флуиди за

со вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди
за вафли и палачинки, неелектрични; даски за

размена на топлина, за домашна употреба;
отварачи; козметички прибор; прекривки за

перење; славини; садови за наводнување; уреди
за наводнување; апарати за чистење со восок;

тањири; покривки за саксии за цвеќиња; земјени
садови; шољи; даски за сечење за во кујна;

уметнички дела, од порцелан, теракота или
стакло; декоративни украси за прозори или врати

бокали; неелектрични пржилници; садови за

изработени

сапун; диспензери за сапун; пљоски за
пиење;чаши; корита, садови; сушари; метли;

грнчарија, теракота или порцелан, кутии или
садови за ручек или храна ( не се од благороден

чапи за јајца; корита за хранење; саксии за
цвеќе; фаќачи за муви; ракавици за домашна

метали); стапици за глувци; појаси за кутии за
ручек и садови за домаќинство; садови за

употреба; пехари; рендиња; неелектрични печки;
затоплувачки
контејнери;
затоплувачи
за

ароматици и мириси; шишиња за ладење;
стаклени кутии; метли; средства за четкање;

шишиња за хранење, неелектрични; држачи за

садови за путер; капаци за садови за путер;

цвеќиња и растенија; топли тави; кофи за мраз;
модли за мраз, покривки за даски за пеглање;

котли; инструменти за чистење [со кои се
управува рачно]; клинови, портабл кутии за

бокали;

ладење, неелектрични, тегли за колачи, прибор

прибор
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за готвење, неелектричен, четки за веѓи, четки за

за мебел од текстил; прекривки за мебел од

чевли, тавчиња за пржење, одводници, ракавици

пластика; прекривки за перници; завеси за врати;

за градинарство, стаклени пљоски [садови],
изолациони боци; перничиња за пудра; шејкери;

ткаенини имитации на животинска кожа; крпи;
знамиња-бајраци; ракавици за бањи; чаршафи и

цедалки за чај, не од благорен метали; постави и
чаршафи за секаква употреба во домаќинства;

постелнини за домаќинство; етикети [ткаенина];
шамичиња за отстранување на шминка;

брисачи; тепалки, неелектрични; садови или
метали за правење мраз или замрзнати

подметки; прекривки за душеци; ракавици за
чистење; комарници; завеси; навлаки за

пијалоци; секачи за [бисквити] колачи, шишенце;

перници; материјали од пластика [замена за

држачи за шишенце; бришачи за прашина,
шејкери за коктели; сетови за пудра, не од

ткаенини]; јоргани; прекривки за патување;
листови [текстилни]; прекривки; свила; свилени

благородни метали; кутии за
таблети; покривки за кутии

ампули или
за палома

ткаенини; вреќи за спиење; текстил за маса;
салфети за маса; таписерии; ткаенини за

марамчиња од дрво, или пластика; држачи за
четки за заби; конец за дентална употреба;

тапацирање; завеси за на ѕид; постелнина;
навлаки за држачи за салфети или шамичиња од

држачи за забен конец; хигиенски лавабоа;

ткаенина; навлаки за рачки за врати; навлаки за

садови за домаќинство од благороден метал;
уреди за домаќинство од благороден метал;

кваки; навлаки за седишта на клозетски шолји;
обликувани навлаки за клозетски капаци; држачи

сервиси за кафе од благороден метал; садови за
кафе, неелектрични од благороден метал;

за завеси или врвци од текстил; подметки
[чаршафи и салфетки]; памучни ткаенини;

кујнски садови од благороден метал; држачи и
прстени за салфетки од благороден метал;

прекривки [прекривки за кревети]; ткаенини за
текстилна употреба; крпи за лице од текстил;

држачи за кујна од благороден метал; сетови за

грубо платно; бордура [платно]; ткаенина од

пудра од благороден метал; прибор за на маса
од благороден метал; кутии од благороден

коноп; чаршафи за маса [ не се од хартија];
бархет; волнени платна; шамичиња од платно за

метал; сите вклучени во Класата 21
кл. 22
јажиња, канапи, мрежи,

шатори,

отстранување шминка; [ткаенини за прекривки од
текстил за хартиени кутии; прекривки од текстил

настрешници, церади, едра, вреќи и торби ( не
се вклучени во другите класи); материјали за

за кваки за врати; обвивки од текстил за
шишиња; етикети; торби од текстил, или од

полнење (освен од гума или пластика); сурови

свила за амајлии]; сите вклучени во Класата 24

текстилни влакнести материјали; навлаки за
шишиња; мрежи; ленти што не се од метал, за

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки; облека за
на плажа; облека за капење; костуми за капење;

виткање или поврзување; церади за возила
[невградени]; [ленти, што не се од метал, за

спортска облека; водоотпорна облека; ракавици;
ракавици без прсти; ремени; облека за деца,

виткање или поврзување]; сите вклучени во
Класата 22.

мажи и жени; бебешека облека; бебешки пелени
од текстил; лигавчиња, што не се од хартија;

кл. 23 предено и конци; памучен конец и преѓа;

долна облека; облека за спиење и пижами;

конец и преѓа за везење; конец и преѓа за
шиење; сукан конец и преѓа; сукана волна;

бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници од
сонце; баретки; капи за капење и туширање;

волнен конец и преѓа; сите вклучени во Класата
23

муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски;
околувратници; панделки, пеперутки ; кратки и

кл. 24 текстил и текстилни производи, ткаенини,
кои не се опфатени со другите класи; џебни

долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за
кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки;

шамичиња; салфети; покривки за кревети и маси;

обувки; спортски обувки; влечки; обувки за на

платно за
постелнина;

ткаенини за бањи;
ќебиња за кревети;

плажа; костуми за маскенбал; работнички
комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови];

ролетни од текстил; крпи од текстил; прекривки

сандали за капење; влечки за капење; чизми за

знамиња;
покривки;
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скијање; чизми; прерамки за облека [трегери];

кл. 27 килими, килимчиња, простирки и бришачи,

градници;

линолеум

панталони

[за

носење];

женски

и

други

материјали

за

подни

маички/поткошули; палта; манжетни; женски
крзнени шалови; панделки [облека]; капи за

прекривки; ѕидни тапети (што не се од текстил);
килимчиња за автомобили; простирки во бањи;

носење; јакни [облека]; плетени ткаенини
[облека]; џемпери; трикотажа [облека]; горна

прекривки за подови; килимчиња за пред врата;
душеци за гимнастика; душеци за фискултурна

облека [наметки]; долги палта; панталони; парка;
пуловери; сандали; шалови; шамии; кошули;

сала; таписерии; винилни подни прекривки;
хартиени ѕидни тапети; рогозина; душеци за

комбинезони [женска долна облека]; мантили;

плажа; сите вклучени во Класата 27

гамаши; спортски чевли; спортски дресови;
костуми; костуми за капење; маици; панталони;

кл. 28 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено

долна облека; униформи; елеци; водоотпорни
костуми за скијање на вода; спортски стегачи

овошје и зеленчук; желеа; џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за

[облека]; долна облека; обувки за гимнастика;
градник [долна облека]; облека за гимнастика;

јадење; бујон; состојки за правење бујон; супи;
концетрати за супи; путер, кавијар, сирење, мезе

појаси за носење; сите вклучени во Класата 25

од сирење; млечни производи; производи за

кл. 26 тантела и везови; панделки и гајтани;
петлици; закачки и окца; топуски и игли;

исхрана направени од риба; храна подготвена од
риба; замрзнато овошје; смрзнато овошје; чипс

вештачки цвеќиња; вештачко овошје; вештачки
венци; значки за украсна бижутерија; значки за

од овошје; маргарин; мармалад; желеа од месо;
месо во конзерви (конзервирано); млечни

облека, што не се од благородни метали; патент
затварачи за торби; растегливи ленти за држење

пијалаци; конзервирани печурки; јаткасто овошје,
подготвени, паштети (од џигер); путер од

на ракави; ленти за коса; баретки; ремени

кикиритки; преработени кикиритки; конзервиран

закачки; патент блуза; панделки за коса; кутии за
прибор за шиење; кутии за игли; трегери; гајтани;

грашок; кори од овошје; чипс од компири; пржени
компирчиња;
салати;
кисела
зелка-расол;

брошеви; петлици; петлици за чевли; перничиња
за игли; перничиња за топуски; парчиња за

колбаси; масло од сусам; состојки за
подготвување супа; тофу; салати од зеленчук;

крпење текстилни производи, што се аплицираат
со помош на топлина [позамантерија]; петлици за

состојки за правење супа од зеленчук; шлаг
крем; јогурт; готова храна; зачинета храна;

чевли; патенти [патенти]; петлици за облека;

пакувања со готова храна; храна за мезе; морски

петлици за прерамки; венци од вештачко цвеќе;
везови од златен конец; галантерија; ленти;

алги (за исхрана); преработено и конзервирано
месо, риба, живина и дивеч, сланина; состојки за

витлери за коса; капи за фарбање коса; витлери;
шноли за виткање коса; шноли за коса; мрежи за

правење бујон; путер од какао; подготвени
прозиводи од месо; крокети; кандирано овошје;

коса; украси за коса; игли за коса; украси за капи;
копчиња за корсет; игли за плетење; украси за

риба во конзерви [конзервирани ]; овошни желеа;
овошни
салати;
овошје
во
конзерви

чевли; украсни ленти за награди; розети; игли за

[конзервирани ]; масло од пченка; маслиново

шиење; напрстоци за шиење; јамки за чевли;
врвки за чевли; украсни ресички; навлаки за

масло за исхрана; суво грозје; пире од домати;
зеленчук во конзерви [конзервирани ]; морски

чајници; букви за коса [туфки]; волнени ширити;
патент затворачи; патенти; ленти за коса;

плодови ( не се живи); преработена и
конзервирана морска храна; морски плодови во

безопасни игли; спојници и копчиња за
лигавчиња и престилки; карнери за облека

конзерви [конзервирани ]; прозиводи за исхрана
направени од / подготвени од морски плодови;

[тантела]; [апликација]; ремени за водење мали

сите вклучени во Класата 29

деца; значки од благородни
вклучени во Класата 26

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено

метали;

сите

овошје и зеленчук; желеа; џемови, компоти; јајца,
210 | С т р а н а

Трговски Марки

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

млеко и млечни производи; масла и масти за

кафе;

јадење; бујон; состојки за правење бујон; супи;

сладолед; кари; крем пудинг; мали парчиња

концетрати за супи; путер, кавијар, сирење, мезе
од сирење; млечни производи; производи за

храна од жито; ароми, со исклучок на
есенцијални масла; замрзнат јогурт (вид

исхрана направени од риба; храна подготвена од
риба; замрзнато овошје; смрзнато овошје; чипс

сладолед); овошни желеа; колач со ѓумбир;
сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили; пити со

од овошје; маргарин; мармалад; желеа од месо;
месо во конзерви (конзервирано); млечни

месо; мирудии за смекнување месо, за употреба
во домаќинство; палачинки; пастили; колачиња;

пијалаци; конзервирани печурки; јаткасто овошје,

паштета; бибер; пици; пудинзи; равиоли; матична

подготвени, паштети (од џигер); путер од
кикиритки; преработени кикиритки; конзервиран

млеч за човечка употреба; шеќер;васаби каши;
соја сосови; тестенини , фиде; удон (јапонски вид

грашок; кори од овошје; чипс од компири; пржени
компирчиња;
салати;
кисела
зелка-расол;

на тестенини); суши; ванила; вафли; замрзнат
јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки;

колбаси; масло од сусам; состојки за
подготвување супа; тофу; салати од зеленчук;

ароматични подготовки за исхрана; средства за
спојување смеси за сладолед [мраз за јадење];

состојки за правење супа од зеленчук; шлаг

ѓевреци; кифли, колачи;

крем; јогурт; готова храна; зачинета храна;
пакувања со готова храна; храна за мезе; морски

карамели [бонбони]; гуми за жвакање што не се
за медицинска употреба; пченкарни оброци; мраз

алги (за исхрана); преработено и конзервирано
месо, риба, живина и дивеч, сланина; состојки за

за јадење; златен сируп; природен или вештачки
мраз; макарони; марципан; мајонез; овес; пипер

правење бујон; путер од какао; подготвени
прозиводи од месо; крокети; кандирано овошје;

[зачини]; пити; мезиња; зачини; двопек; сол за
готвење; сендвичи; доматни сосови; мирудии;

риба во конзерви [конзервирани ]; овошни желеа;

освежителни

овошни
салати;
овошје
во
конзерви
[конзервирани ]; масло од пченка; маслиново

слатки [бонбони]; колачиња; пченично брашно;
преливи за салати; сафт од печено месо; сите

масло за исхрана; суво грозје; пире од домати;
зеленчук во конзерви [конзервирани ]; морски

вклучени во Класата 30
кл. 32
пиво; минерална и сода вода и

плодови ( не се живи); преработена и
конзервирана морска храна; морски плодови во

безалкохолни пијалаци и аперитиви; пијалаци од
овошје и овошни сокови; пијалаци од зеленчук и

конзерви [конзервирани ]; прозиводи за исхрана

сокови од зеленчук; сирупи; концетрати и други

направени од / подготвени од морски плодови;
сите вклучени во Класата 29

средства за правење пијалаци; изотонични
пијалаци;
овошни
сирупи
[безалкохолни];

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

пастили за пенливи пијалаци; прашок за пенливи
пијалаци; сода вода; сирупи за пијалаци; води за

жито, леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; мед, меласа; квасец; прашок за

маса; води за пиење [пијалаци]; пијалаци од
сурутка;
безалкохолни
пијалаци;
коктели

печење; сол, сенф; оцет, сосови и мирудии;

[безалкохолни]; аперитиви (безалкохолни); сите

мирудии; мраз; бисквити; прашок за колач;
украси за колачи што се за јадење; ароми за

вклучени во Класата 32
кл. 33 алкохол од ориз; алкохолни пијалаци

колачи; колач од ориз; слатки и бонбони;
чоколадо; чоколадни пијалаци со млеко;

[освен пиво]; аперитиви; алкохолни пијалаци што
содржат овошје; ракија; алкохол од ракија;

пијалаци што се на основа на чоколадо; слатки
за украсување божикни елки; пијалаци од какао

коктели; ликери; саке; алкохолни [пијалаци],
виски, вино, сите вклучени во Класата 33

со млеко; производи од какао; пијалаци што се

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити;

на основа на какао; пијалаци од кафе; ароми на
кафе; мешавини и подготовки за употреба како

пепелници; хартија за виткање цигари; кутии за
пури; кутии за цигари; секачи за пури; држачи за

замена за кафе; пијалаци што се на основа на

пури; филтри за цигари; чибуци (држачи за

Трговски Марки
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цигари); држачи за цигари; врвови на цигари;

прибор за готвење, модли за колачи и пецива,

цигари; цигари што содржат замена за тутун;

тостери, фурни, кујнски прибор, прибор и садови

цигарило; пури; запалки за пушачи; кутивчиња со
кибрит; држачи за кибрит; жица за чистење тутун

за сервирање храна и пијалоци, стапчиња за
јадење, инструменти за сечење, порцелан,

за луле; рафтови за лулиња; луле за тутун;
кожни торбички за тутун; табакери со бурмут;

садови од порцелан, садови од кристал,
емајлирани садови, керамика, сушачи за коса,

тегли за чување тутун, сите вклучени во Класата
34

лампи, делови за лампи, носачи за бебиња,
балони, свирки за велосипеди, саати и

кл. 35

спојување, за доброто на другите, на

часовници и делови за нив, накит и имитација на

мешавина од производи (без нивен транспорт),
овозможување
на
клиентите
соодветно

накит, орнаменти, добра од благороден метал
или прекриени со него, музички кутии, музички

разгледување и купување на тие производи;
такви услуги може да бидат овозможени од

инструменти, слики, фотографии, материјал за
пишување, кхартија и картон и добра направени

страна на продавници на мало, на големо, преку
пошта со нарачка по каталог или преку

од овој материјал, уметнички материјали, четки
за цртање, инструменти за пишување, печатени

средствата

на

материјали, книги, весници, списанија, честитки и

пример, преку веб-страници програми за
телевизиски шопинг; продажба на големо и мало

божиќни честитки, карти за играње, материјали
за пакување, рамки за слики и држачи, додатоци

и нарачки по пошта во врска со продажба на
украси за забави и празнични декорации и

за материјали за пишување и домаќинство,
добра од кожа и/или од имитација на кожа, чанти

орнаменти; подароци и благородни предмети;
сапуни, парфимирани есенцијални масла;

и багаж, паричници, чадори, стапови за одење,
мебел, огледала, закачалки за палта, кутии и

козметика, лосиони за коса, производи за нега на

садови,

коса, средства за хигиена, средства за
дезинфекција, средства за лична хигиена;

домаќинство, уреди и садови за домаќинство,
чешли, сунѓери, четки, средства за чистење,

средства за чистење, полирање и абразивни
средства, супстанци за употреба при машинско

очила, рамки за очила и очила за сонце и кутии и
додатоци за нив, текстил и добра од текстил,

перење; прибор за маникир, средтва за нега на
нокти, лак за нокти, средства за вадење лак за

постелнина, и чаршафи и покривки за маси,
салфетки,
простирки
за
маса,
мебел,

нокти, вештачки нокти, диететски супстанци,

галантерија,

храна за бебиња, санитарни средства, свеќи,
фитили, масла, лубриканти, масла за бои,

обувки и капи, копчиња, траки и плетенки, чипка
и везени работи, шноли и декорации за коса,

кујнски прибор, земјени садови, сетови за
маникир, инструменти за бричење, жилети,

шапки, запалки, килими, простирки, играчки,
игри, кукли, фигури, спортски реквизити,

машини и машински алати за домаќинство,
рачни уреди, филмови, камери, фото дискови,

декорации за новогодишни елки, храна и
пијалоци, конфекција, цветни производи, кибрит

видео рекордери, аудио и визуелни производи,

цигари, цигарилоси и друг прибор за пушење;

аудио и видео касети, дискови, инструменти и
апарати
за
снимање,
пренесување
и

рекламирање; организација на изложби за
комерцијални и рекламни цели; објавување на

репродукција на звуци и/или слики, телевизори,
плеер за касети и/или рекордери, радија,

текстови, промоциони продажби [за други],
агенции за рекламирање, управување со бизнис

телефони,
телефони,

од страна на изведувачки артисти, агенции за
увоз-извоз, компилации на информации во

декорации

на

електронските

медиуми,

безжични
телефони,
мобилни
мобилни кутии за телефони,
и

држачи

идентификатори
на
електронски
и
кинематографски
212 | С т р а н а

за

телефони,

повици,
калкулатори,
компјутерски
игри,

филмови,

светла,

фенови,

таблички

компјутерски

со

хартиени

бази

на

име,

мали

марамчиња,

податоци,

уреди

за

облека,

директен

маркетинг преку пошта, управување со хотели.
истражувачки
маркетинг;
надворешно
рекламирање, вработување, агенции за јавно
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мислење,

рекламирање

преку

радио,

мрежа];

телевизија

[онлајн

професионално насочување [совети во врска со

рекламирање преку компјутерска мрежа; набавка
на средства за други

образованието
и
оспособувањето];
микрофилмови; услуги на компонирање музика;

[купување добра и услуги за други бизниси],
изнајмување на време за рекламирање во

ноќни клубови; фотографија; производство на
филмови за видео ленти; обезбедување услуги

медиуми, канцелариски машини и опрема за
изнајмување; изнајмување или огласување на

за караоке; обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се даунлодираат;

машини;] сите вклучени во Класата 35

он-лајн

кл. 41
забава; разонода; паркови; забавни
паркови; обезбедување автомати за забава;

списанија; снимање видеоленти; кугларница;
стадион за безбол или куполи за безбол (игри);

образовни услуги; организирање, продукција и
водење на шоу програми, концерти, претстави во

прикажување филмови; организирање на свадби;
сите вклучени во Класата 41

живо, театарски изведби, изложби, спортски
натпревари, спортски и културни активности;

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување; ресторани, бифеа,

сали за музички приредби, киносали, ноќни

кафетерии, барови, простории за храна, кантини,

клубови, филмски студија, услуги на дискотеки;
услуги на клубови, објавување книги, текстови,

коктел барови; ресторани со самопослужување;
снек-барови; салони за коктел; како и за храна и

списанија, дневни весници и списанија, услуги на
библиотеки; обезбедување објекти за забава;

пијалоци; обезбедување и резервација на
привремено сместување и објекти за исхрана,

изложби; концерти, шоу програми, приредби,
спортови, игри, активности за рекреација и

хотели, мотели, пансиони и обезбедување
информации за нив; услуги на камповите за

културни активности; услуги за здравствени

летување;

клубови; услуги на кампови за летување;
известување за образование, забави, приредби,

барови, простории за храна, кантини, коктел
барови инсталирани со аудио и визуелни

рекреација, спортски и културни активности,
радио и телевизиски програми, продукција на

апарати придружени со уреди; услуги за грижа на
деца; детски јасли; кампови за летување; услуги

радио и телевизиски програми; филм и видео
продукција; изнајмување на кино -филмови,

во барови; служење на храна и пијалаци за
свадби, сите вклучени во Класата 43

кинематографски

ленти,

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;

ласерски дискови; видео дискови и дигитални
разновидни [видео] дискови; изнајмување звучни

услуги за хигиена и разубавување на луѓе или
животни; земјоделски; градинарски и шумски

записи;
изнајмување
на
сценски
декор;
забавишта; клубови и салони инсталирани со

услуги; козметички салони; фризерски салони;
тимарење
животни;
аранжирање
цвеќе;

аудио и визуелна опрема со придружни уреди;
простории и салони за играње; организирање

градинарство; пејсажно градинарство; тимарење
домашни миленичиња; [услуги на арома

избори

терапија;

изработување

кореспонденција; услуги на естрадни уметници;
организирање изложби за културни и образовни

забарство;
Класата 44

тетовирање;]

цели;
коцкање;
гимнастичка
обука;
обезбедување опрема за музеи [претставувања,

(111) 19559

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/379

(220) 21/04/2011
(181) 21/04/2021

рекламирање

на

преку

филмови,

убавици;

видео

циркуси;

курсеви

за

изложби]; организирање лотарии; услуги на
оркестри; планирање забави [забави]; услуги за
пишување

сценарија;

театарски

изведби;

толкување

публикување

[јазик

со

електронски

ресторани,

бифеа,

книги

болници;

вклучени

(450) 31/12/2012

зоолошки градини; услуги на дигитално сликање;
електронско издаваштво; услуги на игри што се

(732) Sanrio Company, Ltd.
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP

обезбедуваат он-лајн [од една информатичка

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

Трговски Марки

и

кафетерии,

венци;
сите

знаци];
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ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

производи за виткање коса; белило за алишта;

(540)

прозиводи за киснење алишта; производи за
штиркање; лосиони за козметичка употреба;
шминка; пудра за шминкање; производи за
шминкање; производи за отстранување на
шминката; маскара; раствори за уста што не се
за медицинска употреба; производи за нега на
ноктите; козметички моливчиња; политура за

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други препарати за

мебел и подови; брилијантин за козметичка

за

употреба; производи за кадење [мириси]; камен
од пемза; ткаенина за стружење; хартија за

триење и нагризување; сапуни; парфимерија;
есенцијални масла, козметички производи,

стружење; миризливо дрво; шампони за
домашни миленичиња; креми за чевли; сјај за

лосиони за коса, пасти за заби, прибор за лична
хигиена; препарати за нокти; производи и

чевли;
восок
за
чевли;
производи
за
измазнување [штиркање]; сапуни за освежување

препарати за нега и чистење на косата и кожата;
лепила за козметички цели; лосиони за после

текстил;

перење;

чистење,

полирање,

препарати

скробен

сјај

за

перење

алишта;

антистатични

производи за сончање; шамичиња натопени со
козметички лосиони; препарати за отстранување

препарати за цели на домаќинството; аромати;
кора од дрво квилаја за миење; соли за капење,

лак; восок за депилација; восок за алишта; восок
за полирање; восок за кожа; производи за

козметички препарати за капење; маски за
разубавување; соли за белење; сода за белење;

депилација; желе (нафтено желе) за козметичка
употреба; декоративни цртежи за козметичка

плавила за перење алишта; бои - хемиски
средства за освежување на боите што се

употреба; [миризливи стапчиња, [страк кинески

бричење;

антиперспиранти;

користат во домаќинството [перење алишта];

темјан]; мириси] сите вклучени во Класата 3
кл. 4
индустриски масла и масти; мазива,

бои- препарати за отстранување; козметички
прибор; козметички препарати за слабеење;

соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување; горива (вклучително и течни горива

козметички производи за животни; памучни
стапчиња за козметичка употреба; вата за

за мотори) и осветлување; свеќи, фитили;
свеќички за новогодишни елки; производи за

козметичка употреба; козметички креми; креми
за белење на кожата; креми за кожени

отстранување прав; маст за ремени; маст за

производи; одмастувачи; полирање вештачки

чизми; маст за кожа; маст за чевли; фитили за
ламби; ноќно светло [свеќи]; производи против

вилици; препарати за чистење вештачки вилици;
дезодоранси; детергенти; козметички бои;

лизгање за ремени; масла за заштита на кожа;
масла за слики; дрвца за палење; смеси за

колонска вода, тоалетна вода; крем за коса; гел
за коса; шампони; балсам за коса и препарати за

врзување на правот за чистење; фитили за
свеќи; дизел гориво; газолин; керозин; бензин;

навлажнување на косата; парфеми; кармини;
креми и лосиони за лице и кожа; вештачки нокти;

сите вклучени во Класата 4

полирање на ноктите и лакови и разредувачи;

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции прилагодени за

заштита од сонце; производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба; ароми за

медицинска
фластери;

слатки [есенцијални масла]; млеко за чистење за
тоалетна употреба; козметички производи за

материјал за пломбирање, забарска смола;
дезинфекциони
средства;
препарати
за

веѓи; моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини
[што се користат за перење]; вештачки трепки;

уништување штетници; фунгициди, хербициди;

восок за под; бои за коса; спрејови за коса;

за бебиња;
преврзување;

апсорбирачки памук; апсорбирачка ; лепливи
ленти за медицинска употреба; лепливи
фластери;

214 | С т р а н а

употреба, храна
материјали
за

лепливи

ленти

за

медицинска
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употреба; производи за освежување на воздухот;

медицински алкохол; лековити билки; лековити

производи

масла;

за

прочистување

на

воздухот;

медицински

чај;

медицински

торби

албуминизирана храна за медицинска употреба;
албуминизирано млеко за медицинска употреба;

[преносливи] [полни]; лекови за луѓе; влошки за
менструација; тампони за менструација; ментол;

средства за миење на животните; антисептички
памук; балзами за медицинска употреба;

масти за медицинска употреба; минерални
додатоци на храна; хартија против молци;

хигиенски завои; завои за менструација; завои за
преврзување; терапевтски препарати за бањи;

средства против молци; средства за плакнење
уста; кал за бањи; хигиенски влошки [крпи];

медицински производи за бањи; соли за бањи за

лисици за медицинска употреба; хигиенски гаќи;

медицинска употреба; кислородни бањи; соли за
бањи со минерална вода; појаси за хигиенски

хигиенски
шамичиња;
хигиенски
влошки;
хигиенски гаќи; хигиенски гаќи за впивање,

влошки [крпи]; белегзии за медицинска употреба;
влошки за дојки; бонбони за медицинска

инконтиненција; влошки за гаќи; паразитициди;
капсули за фармацевтска употреба; хемиски

употреба; капсули за лекови; капсули за
фармацевтска употреба; гуми за џвакање за

производи за дијагностицирање бременост; чај
за слабеење за медицинска употреба; средства

медицинска употреба; колани за врат за животни

против потење; матична млеч [за медицинска

против паразити; шеќер за медицинска употреба;
препарати за дезинфекција, плакање, чување и

употреба];
хигиенски
крпи;
фармацевтски
производи за нега на кожа; миризливи соли;

чистење на контактни леќи;
подмачкување и раствори за

за
на

производи за стерилизација; медицински масти
против изгореници од сонце; производи против

контактни
леќи;
хемиски
производи
за
контрацепција; лекови за плускавици; прстени за

изгореници од сонце за фармацевтска употреба;
сирупи за фармацевтска употреба; витамински

плускавци на стапалата; памук за медицинска

производи; стапчиња обложени со памук за

употреба;
хируршки завои фластери за
медицинска употреба; фармацевтски производи

козметичка употреба; лосиони за сонце; топли
облоги; облоги; топли облоги и/или облоги за

против првут; дезодоранси; детергенти за
медицинска употреба; диететски пијалаци за

намалување на телесната температура или за
олеснување на треска или главоболка; завои

медицинска употреба; диететски прехрамбени
производи;
диететски
супстанции;

[медицински]; лекови за медицинска употреба;
антипиретици; билни чаеви; топли облоги од

дезинфекциони средства за хигиенска употреба;

синап; медицински препарати за слабеење; сите

лосиони за кучиња; производи за миење на
кучиња; средства за одбивање на кучиња;

вклучени во Класата 5
кл. 8 рачни алати и направи (за рачна употреба);

медицински напивки; средство за миење на
очите; кутии за прва помош [полни]; лепила за

прибор за јадење; ладно оружје; жилети;
машинки за потстрижување брада; отворачи за

фаќање муви; хартија за фаќање муви; средства
за уништување муви; лепила за муви; лекови

шишиња; отворачи за конзерви; кутии за брич;
клешти за кутикули; пинцети за кутикули; ножеви;

против потење на стапалата; медицинска газа за

алати

завои; гермициди; кедрово дрво за одбивање на
инсекти; масла за медицинска употреба;

течности; машинки за депилација; врезник;
грицкалки за нокти [електрични и неелектрични];

медицински инфузии; средства за уништувње
инсекти; инсектициди; нафтено желе за

екстрактор за нокти; полирање нокти; вилушки;
градинарски
алати;
инструменти
за

медицинска употреба; гаќи за менструација;
хигиенски гаќи; млеко во прав [за бебиња];

потстрижување коса за лична употреба; рачни
направи за виткање коса; пинцети за

лактоза за медицинска употреба; шамичиња

отстранување

натопени со фармацевтски лосиони; лосиони за
ветеринарна употреба; таблетки за лижење;

пилички за резбарење; ножеви; градинарски
ножици за поткастрување трева; кожени ремени;

млеко

ремени за кревање тегови; турпии за нокти;

од

слад

Трговски Марки

за

средство
употреба

медицинска

употреба;

за

сечење;

направи

влакна;

за

секирчиња

претурање

за

мраз;
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електрични турпии за нокти; цртачи за нокти;

[снимен]; компјутери; печатари за користење со

турпии за игли; иглени дупчалки; дупчалки за

компјутери; контејнери за контактни леќи; опрема

нумерирање; кршалки за ореви што не е од
благородни метали; отворачи за остриги; прибор

за обработка на податоци; кројачки иснтрументи
за мерење; електрични ѕвона за врата; џебни

за педикир; апарати за уништување растителни
паразити; жилети за бричење; ремени за

електронски апарати за преведување; апарати за
гаснење пожар; филмови, експозиционирани;

бричење; жилети; електрични и неелектрични
ножици; алати за острење; лажици; рапрскувачи;

противпожарни аларми; рефлектори; рамки за
фотографски слајдови; апарати за играње игри

алатки за втиснување (рачни алати); фаќалки за

приспособени за употреба со надворешен екран

шеќер; сервис за јадење; отворачи за конзерви;
ножеви за сечење месо и зеленчук; ножеви;

или монитор; витлери со електрично загревање;
апарати за регулирање топлина; џубокси;

рендиња и машини за сечење и делови и прибор
за тоа; градинарски ножици за кроење; железа за

оптички леќи; апарати за вагање; појаси за
спасување; пливки за спасување; елеци за

калапи; клешти за виткање; прибор за
маникирање; кутии за прибор за бричење;

спасување; сплавови за спасување; електрични
брави; магнетски носачи на податоци; магнетски

пинцети; црпалки за вино; [направи за сечење

кодирани картички; магнетски енкодери; магнети;

јајца [неелектрични]]; апарати за сечење сирење
[неелектрични]; ножеви за пици [не електрични];

лупи; електрични уреди за отстранување
шминка; апарати, уреди и инструменти за

чекани; виткачи на трепки; златен и сребрен
прибор (прибор за јадење, виљушки и лажици);

мерење;
натписи;

сите вклучени во Класата 8
кл. 9 научни; наутички, геодетстки, електрични,

пенкала; фонографски плочи; фотокопири; џебни
калкулатори; апарати за проекција; екрани за

фотографски, кинематографски, оптички апарати

проекција;

и иснтрументи, апарати и инструменти за
мерење на тежина, мерење, сигнализирање,

далечинско управување; ленири [иснтрументи за
мерење]; ваги; мемориски смарт картички;

проверка (контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати за снимање,

детектори за чад; приклучоци, штекери и други
електрични спојки; апарати за снимање звук;

пренос или репродукција на звук или слика;
магнетски носачи на податоци, дискови за

дискови за снимање звук; апарати за
репродукција на звук; апарати за емитување

снимање; автоматски машини и механизми за

звук; кутии за очила; рамки за очила; стакла за

апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање, опрема за

очила; очила; очила за сонце; појаси за пливање;
елеци за пливање; електрични прекинувачи;

обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар; сметалки; електрични направи за

магнетофони; телефонски апарати, приемници;
предаватели, жици; телескопи; телевизии;

привлекување
и
уништување
инсекти;
аудиовизуелни направи за настава; батерии;

телевизиски апарати; инструменти за мерење
температура;
електрични
инасталации
за

кутии за батерии; полначи за батерии; двогледи;

заштита од кражба; термометри; термостати;

калкулатори; камери; кинематографски камери;
делови и прибор за тоа; леќи за камери; мерачи

видео касети; кертриџи со видео игри; видео
камери; видеоленти; видео екрани; видео

на капацитет;
касетофони;

филмови;
очила;

рекордери; мускули за непливачи; процесори за
обработка на текст; видео компакт дискови;

кинематографски филмови [експозиционирани];
апарати за регистрирање на времето; компакт

дигитални повеќенаменски (видео) дискови;
видео
компакт
дискови
и
дигитални

диск плеери; компакт дискови [аудио-видео];

повеќенаменски (видео) диск плеери; аудио и

компакт диск [меморија само за читање];
компјутерски оперативни програми, снимени;

визуелни апарати и уреди за настава; држачи;
носачи и кутии за аудио и видео касети; компакт

комјутерски

дискови, ласерски дискови, дискови за видео и

анимирани цртани
синџирчиња
за

програми;
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радија;

грамофони;

апарати
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дигитални
подлога

повеќенаменски
за

компјутерско

(видео)
глувче;

дискови;
телефони;

безжични телефони, делови и прибор
мобилни телефони; прибор и футроли

прибори; скенери [опрема за обработка на
податоци];

полупроводници;

слајдови

за
за

[фотографија]; автоматски машини што се
активираат со парички; ленти за снимање звук;

мобилни телефони, делови и прибор за пејџери;
торби, навлаки, контејнери, преносувачи и

апарати за демагнетизирање магнетни ленти;
телеграфски жици;
телеграфска
[опрема];

корисници на мобилни телефони и пејџери;
слушалки, телефонски слушалки, слушалки и

телепринтери; телепромптери; машини за
пишување; автомати за билети; предаватели

микрофони/звучници за употреба со мобилни

[телекомуникации];

телефони; индикатори за телефони; мобилни
телефони и пејџери; машини за видео игри;

[телекомуникации]; вакууметри; видео екрани;
видео
телефони;
видеорекордери;
звучни

маски за преку очи за заштита од светлина;
печатени распореди; аларми; електрични; читачи

аларми; пловки за пливање; [тампони за уши;
тампони за уши за нуркачи; часовници за варење

за бар-кодови; барометри; часовници со аларм;
електрични часовници со аларм; централни

јајца; очила за спорт; заштитни шлемови за
спортови; апарати за навигација за возила

процесорски

[компјутер во возила]; програми за компјутерски

единици

[процесори];

чипови

[интегрални кола]; хронографи [апарати
регистрирање време]; пури , запалки

предавателни

уреди;

за
за

игри; метрономи; електронски публикации [што
можат да се даунлодираат]; компјутерски

автомобили;
компјутерски
тастатури;
компјутерски мемории; компјутерски периферни

програми [софтвер што може да се даунлодира];
вокмени; сателити за научни цели; потпирачи за

уреди; акустични спојки; сврзници [опрема за
обработка на податоци]; оптички носачи на

рачни зглобови што се користат за компјутери;
ремени за преносни телефони; држачи за

податоци; оптички дискови; дискови [магнетски];

преносни

машини за управување автоматски; нуркачка
опрема; маски за нуркање; одела за нуркање;

телефони; прекривки за антени за преносни
телефони; електронски кола и ЦД- Ромови кои

електронски огласни табли; електронски пенкала
[видеотерминели]; опрема за одржување и

овозможуваат снимање на автоматски програми
за
употреба
на
електронски
музички

поправање лифтови; врвки за очила; окулари;
навлаки за очила; машини за факсимил; филтри

инструменти]; слушалки за уши; сите вклучени во
Класата 9

[фотографија]; пегли

кл. 10

електрични; пловки

за

телефои;

налепници

за

преносни

хируршки, медицински, забарски и

капење и пливање; флопи диск; ленти за
чистење на уреди за снимање [снимање];

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;

хигрометри; внатрешни кола; апарати за
меѓусебна комуникација; точки на поврзување [за

хируршки материјали за шиење; апарати за
мерење крвен притисок; шишенца за доенчиња;

компјутери]; машини за фактурирање; садови за
леќи; апарати за дигање; елементи со магнетна

цуцли за шишенца на доенчиња [цуцли]; завои;
електрични ќебиња за медицинска употреба;

лента [за компјутери]; магнетни ленти; лажици за

презервативи;

мерење; метрономи; микропроцесори; модеми;
машини за броење и сортирање пари; монитори

средства; инструменти за заби; цуцли лажалки
за доенчиња; чепкалки за уши; апарати за

[компјутер хардвер]; монитори [компјутерски
програми]; компјутерско глувче [опрема за

естетска масажа; цуцли за шишенца за храна;
затворачи за шишенца за храна; шишенца за

обработка на податоци]; оптички влакна [влакна]
[филаменти за спроведување светлина]; оптички

храна; влошки за рамни табани; ортопедски
чевли; форцепс; ракавици за масажа; ракавици

стакла; оптички стоки; оптички леќи; паркинг-

за медицинска употреба; апарати за слушање за

часовници; компјутерски периферни направи;
агломери
[инструменти
за
мерење];

глуви; апарати за заштита на слухот;
терапевтски апарати со топол воздух; кесиња со

радиотелеграфски прибори; радиотелефонски

мраз за медицинска употреба; инкубатори за
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бебиња; апарати за масажа; труднички појаси;

фонтани; фрижидери; печки за овошје; запалки

душеци за породување; ортопедски производи;

за гас; електрични плочи; скари; апарати за

стомачни
перничиња;
електрични
грејни
[перници] за медицинска употреба; приспивни

сушење раце; опрема за бањи со топол воздух;
рерни со топол воздух; плочи за греење;

перници за инсомнија; хируршки сунгери;
лажички за давање лекови; стетоскопи; носилки;

шишиња за топла вода; светлечки куќни броеви;
навлажнувачи; кутии за мраз; калапи за мраз;

термални торби за прва помош; гребалки за
јазик; ветеринарни апарати и инструменти;

машини и апарати за мраз; електрични казани;
ламби на свиткување; шишиња за ламби; стакла

контрацептивни

уста;

за ламби; топки за ламби; држачи за висечки

термометри за медицинска употреба; машини за
вода за медицинска употреба; хигиенски садови;

ламби; обвивки за ламби; рефлектори; абажури
за ламби; ламби; држалки на абажури; фенери;

[прстени за олеснување на растењето заби];
медицински перничиња или средства за

електрични апарати за сушење алишта; крушки
од
светилки;
апарати
за
осветлување;

тестирање на телесната
вклучени во Класата 10

сите

микробранови печки; апарати за ладење на
млеко; славини за цевки за вода; плочи за

кл.

11

средства;

апарати

за

маски

за

температура;

греење,

греење; џебни батерии; џебни ламби; џебни

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни

грејачи; електрични лонци за варење под
притисок; резервоари под притисок; електрични

намени, апарати за климатизација; апарати за
дезодорирање на воздухот; апарати за сушење

радијатори; садови за ладење; комори за
ладење; ладилници; печки; апарати за печење;

на воздухот [сушачи]; апарати и машини за
прочистување на воздухот; млазници на чешми

макари за печење; решетки за печење; прибор за
скари; сигурносни ламби; туш кабини; тушеви;

против

за

лавабоа; штекери за елекрични светла; соларни

филтрирање аквариуми; апарати за затоплување
на аквариуми; аквариумски светла; шпорети;

колектори [греење]; тостери; садови за тоалети;
седишта за клозетски шолји; капаци за клозетски

скари; опрема и инсталации за бањи; греалки за
бањи; греалки за кревети; апарати за ладење

шолји; подвижни тоалети; фенери; јавни тоалети;
електрични плочи за вафли; електрични плочи за

пијалаци; светла за велосипеди; електрични
кебиња; бојлери; тостери за леб; килими со

печење/готвење; тави за загревање; легени;
греачи за вода; апарати и машини за

електрично греење; тавански светла; свеќници;

прочистување на вода; стерилизатори за вода;

електрични светилки за новогодишни елки;
електрични филтри за кафе; апарати за кафе;

џебни ламби; електрични прочистувачи
воздух;
уреди
против
заслепување

апарати за филтрирање кафе; тави за пржење
кафе; замрзнувачи; печки; апарат и уреди за

автомобили [опрема за светла]; уреди против
заслепување за возила [опрема за светла];

готвење; електричен прибор за готвење; уреди
за ладење на течности и вода; уреди за ладење

батерии; стерилизатори [електрични садови под
притисок]; кади за бањи; Кинески фенери;

на тутунот; грејни перници [влошки]; регулатори

заштитни уреди за осветлување; дифузери на

за довод на воздух во печки [греење]; електрични
длабоки тави за пржење; електрични апарати за

светлина; светилки; светла за автомобили;
светла за возила; шпорети; шпорети [апарати за

дезинфекција, распрскувачи за дезинфекција за
тоалети; апарати за дестилација; фенови за

загревање]; [шпорети за ориз]; сите вклучени во
Класата 11

коса; филтри за вода за пиење; апарати за
сушење за сточна храна и фураж; електрични

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода; уреди против заслепување за

ламби;

декорации;

возила; штитници од сонце за автомобили;

вентилатори
[климатизација];
електрични
вентилатори; електрични греалки за шишиња за

аларми против кражба на возила; уреди против
кражба на возила; детски колички; покриви за

хранење;

детски

распрскување

сијалички

апарати
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за

за

осветлувње,

на

вода;

празнични

миење;

апарати

декорирани

колички;

ѕвончиња

за

на
за

велосипеди;
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колички на едно тркало или трицикли; колички на

ѓердани; игли (накит); украсни игли; прстени;

едно тркало; велосипеди и трицикли, и нивни

статуи

делови; коли; колички; покривки за седишта на
возила; покривки за седла на колички на едно

брошеви за вратоврски; часовници, часовници и
нивни делови и опрема; ремчиња за часовници,

тркало, велосипеди или трицикли; колички за
голф; колички за пренесување стока; рачни

пружини
за
часовници;
синџирчиња
за
часовници; кутии за часовници; штоперица;

колички; потпирачи за глава на седишта кај
возила; покривки за детски колички; покривки за

украси; украсни игли, игли за вратоврски;
медали;
приврзоци,
ситни
украси
или

возила; сирени за возила; поклопки - капаци;

синџирчиња; синџирчиња за клучеви и кутии за

поклопки - капаци на тркала; багажник за возила;
мрежи за багаж за возила; колички за багаж;

клучеви/превоз на благородни метали и/или
скапоцени камења; украси на врат; белегзии

браници; направи против лизгање за гуми на
возила; весла за кајаци; весла; педали за

[накит]; кутии за рачни часовници [презентации];
кутии за часовничарство; електрични саати и

колички на едно тркало; колички [детски
колички]; пумпи за велосипеди, колички на едно

часовници; сончеви часовници; дијаманти;
бижутерија; полускапоцени камења; уметнички

тркало или трицикли; покриви за детски колички;

дела од благородни метали; часовници со

покривки за детски колички; детски колички;
покривки на седишта за колички на едно тркало,

аларм; копчиња за корсети; украсни игли (игли за
вратоврски);
статуетки
од
благородни

велосипеди, трицикли или мотоцикли; седишта
за колички на едно тркало, велосипеди, трицикли

материјали [статуетки]; кутии за накит; сите
вклучени во Класата 14

или мотоцикли; сигурносни ремени за седишта
на возила; сигурносни седишта за деца [за

кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што
не се опфатени со другите класи; печатени

возила]; седишта за возила; сигурносни појаси за

работи; книговезнички материјали; фотографии;

седишта на возила; завеси адаптирани за
автомобили; гуми за тркала на возила; тапацири

канцелариски
материјали;
лепила
за
канцелариска или куќна употреба; материјали и

за возила; навлаки за возила [обликувани];
инвалидски колички; предни бришачи на возила;

алати што ги користат уметниците; четки;
машини за пишување и канцелариски прибор;

држачи за ситници во возила; контејнери за
мириси и парфеми во возила; авиони; воздушни

материјали за обука и настава; пластични
материјали за пакување (што не се вклучени во

перничиња [сигурносни уреди за автомобили];

другите класи); печатарски букви; печатарски

воздушни
балони;
автомобили;
автобуси;
ретровизори; мотори за автобуси; мотори за

блокови; календари; книги; каталози; поштенски
картички;
постери;
списанија;
печатени

автомобили;
мотоцикли;
колички
за
супермаркети; количка; гуми за велосипеди;

публикации; весници и списанија; честитки;
инструменти за пишување; гумени печати;

тркала; трицикли или мотоцикли; електрични
возила; возила што се движат во вода; [покривки

поштенски марки и печати; перничиња за печати;
мастилни перничиња за печати; фотоалбуми;

за кука во возила; покривки за велосипеди]; сите

платна

вклучени во Класата 12
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и

фотографии; сликарски штафелај; блокчиња или
перничиња за впивање мастило; држачи за

производи од скапоцени метали и нивни легури
или обложени со нив, накит, бижутерија и украси,

фотографии; мастила; платна; шамичиња од
хартија; тоалетна хартија; шамичиња од хартија

скапоцени камења; хорологиски и хронометриски
инструменти, брошеви; синџирчиња; амајлии;

за отстранување шминка; крпи од хартија;
подметки и плакати од хартија или картон;

монети; сувенири, имено медали и/или парички;

хартија за амбалажа, хартија за завиткување и

петлици за ракави; обетки; златни нишки; украси
[од благородни метали]; предмети од имитација

материјали за пакување; водени бои за
уметници; графички репродукции, портрети;

на злато; кутии за скапоцености; кутии за накит;

литографи; пенкала, моливи, пера за пишување;
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и статуетки

за

од

врамување

благородни метали;

слики;

слики

или
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топчиња за хемиски пенкала; пера; држачи за

хартија; картички; држачи и кутии за поштенски

пенкала; држачи за моливи; пенкала на полнење

марки и печати; стрипови; шестари за цртање;

и прибори за пишување; мини од графит за
технички моливи; боички, креони; кутии за

ленти и картички од хартија за запишување
компјутерски програми; хартија за копирање

пенкала и моливи; острилки за моливи; машини
за острење моливи; спојки за хартија; притискачи

[канцелариски
[канцелариски

за хартија; дупчалки за хартија; игли за цртање;
пастелни
боички;
пасти
и
лепила
за

документи; штитници за прсти [канцелариски
материјали]; знамиња [од хартија]; папки

канцелариска и куќна употреба; машини за

[канцелариски материјали]; папки за хатија;

хартија; даски за сложување на букви; држачи за
писма; отварачи за писма; лепливи ленти и

ленти од гума; шамичиња од хартија; картички во
картотека; ленти со мастило; заштитни корици за

држачи за лепливи ленти; материјали за цртање,
табли, пенкала и прибори; прибори за цртање;

хартија; етикети што не се од текстил; карти;
музички честитки; билетени; блокчиња за цртање

албуми за поштенски марки и парички; торби и
пликоа;
впивачи;
потпирачи
за
книги;

[канцелариски материјали]; прибори за цртање
[предмети за употреба во училишта]; памфлети;

обележувачи; одбележувачи за во книги; витрини

дробење хартија [за канцелариска употреба];

за канцелариски материјали; платна за сликање;
бележници или блокчиња; дневници; нотеси;

држачи за моливи; поштенски марки; налепници;
салфети од хартија за маса; клинчиња; билети;

регистри; бележници за пишување; потсетници;
хартија за пишување; хартија за цртање; прибор

ленти од машини за пишување; машини за
пишување [електрични и неелектрични]; корици;

за пишување; креди за пишување; школски
табли; табли за постери; огласни табли; навлаки

четки за пишување; креди за пишување; табли за
пишување; корици (канцелариски материјали);

за

книшки;

навлаки од хартија за саксии; машини за хартија

растегливи
ленти;
фотографии;
матрици;
производи за бришење; бришачи; бришачи на

[канцелариски
материјали];
лигавчиња
од
хартија; кеси за готвење во микробранови печки;

течности; електрични отварачи на писма;
музички честитки; бришачи за табли за

филтри за кафе од хартија; брошури; модели за
везење [мостри]; ножеви за сечење хартија

пишување; накит и украси од хартија и/или
картон; хартија за амбалажа; салфети од

[канцелариски материјали]; чаршафи од хартија
за маса; чаршафи и салфетки од хартија за

хартија; џебни бележници; пенкала на полнење;

маса; огласни табли од хартија или картон;

ленти за подврзување; прибори за цртање за
графитни моливи; прибори за боички; линијари;

етикети за картички во картотека; листови
хартија; крпи за лице од хартија; налепници за

бришачи за табли за пишуавање; автографски
книги; спојници; хефталици; ножеви за сечење

преносни телефони; сите вклучени во Класата 16
кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи

хартија; знаци за предупредување; машини за
уништување хартија; машини и апарати за тенка

направени од овие материјали што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа,

пластична

за

делови од животинска кожа; торби и куфери;

загревање, лепење и заштита од превиткување
на документи и фотографии; електрични апарати

чадори, сонцебрани и стапови за одење,
камшици, узди и сарачки производи; торби, чанти

за запечатување и монтирање со заштитна
обвивка на документи и фотографии; држачи и

и паричници, кутии, багаж, торбички; актовки;
ранци; навлаки за алишта; торби за пазарење;

кутии за картички; украси од хартија за кошници
за излети или прехранбени производи; албуми;

ремени од кожа; појаси за рамо; појаси; бастуни;
кутии за катрички [портмонеа]; околувратници за

бебешки пелени од хартија и целулоза [за

животни или домашни миленичиња; кутии за

еднократна употреба]; кеси [пликоа, торбички] од
хартија или пластика, за пакување; папки за

клучеви; врвки од кожа или имитација на кожа;
несесери; маски за усти од кучиња; ученички

листови што се вадат; кутии од картон или

торби;

пасоши;

навлаки

фолија;
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чековни

електрични

апарати

ремени;

материјали]; течни коректори
материјали];
фасцикли
за

рачки

за

куфери;

куфери;
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прибори за патување; торби за костуми за

рафтови

патување; навлаки за чадори; рачки за чадори;

пластика за амбалажа; перници; полици за

држачи за бастуни; ремени за патни торби; торби
за плажа; чанти; кутии и торби, од кожа или од

чинии; полици за чаши; регистарски таблички;
рекламни натписи; рачки за алати; колички за

кожа и картон; женски чанти; кожени ремени;
планинарски стапови; музички кутии; папки за

послужување; кошници; рамки за слики;
декоративни пораби од пластика и/или дрво за

ноти; мрежести торби за пазарење; ранци;
училишни торби; торби за алат од кожа или

прозорци; украси и декорации за прозори или
врати од пластика, восок, дрво, плута, трска,

имитација на кожа [празни]; мали патни торби;

врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова

торби за дивеч; торби, пликоа и чанти од кожа за
пакување; прекривки за мебел од кожа или

коска, китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,

имитација на кожа; рамки за женски чанти; торби
со ремени за носење доенчиња; торби со тркала

затворачи за торби; пластични контсјнсри за
мириси и парфеми; потпирачи за глава на

за пазарење, сите вклучени во Класата 18
кл. 20
мебел, огледала, рамки за слики;

дуење; декорации од пластика за храна или
кошнички за излети; прстени за клучеви и

прозиводи (што не се опфатени со другите

приврзоци, што не се од метал; граничници за

класи) од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова

врата; фотелји; кошници, што не се од метал;
кревети; клупи [мебел]; канти од дрво или

коска, школки, килибар, седеф, морска пена и
замени за сите овие материјали, или производи

пластика; столарија; креденци; колички за
компјутери [мебел]; кутии од дрво или пластика;

од пластика; воздушни перничиња; воздушни
душеци; воздушни перници; вреќи за спиење;

столчиња [седишта]; сандаци за играчки; плута;
навлаки за алишта [гардероба]; колевки; завеси

украсни завеси со монистра за декорација;

од бамбус; столарски маси; работни маси;

тркалца за кревети што не се од метал;
постелнина [освен лен]; кревети за домашни

колички на тркалца за послужување [мебел];
цевчиња за пиење; потпирачи за глава [мебел];

миленичиња; канти што не се од метал;
затворачи за шишиња; полици за шишиња; тапи

табли за закачување клучеви; библиотекарски
полици; шкафови; брави [освен електрични], што

за шишиња; пластични картички за отворање
електронски брави; сандаци; ѕвончиња на ветар

не се од метал; кројачки кукли; полици [мебел];
рамки за фотографии; рамки за слики; пили за

што оддаваат звуци; куки за облека; закачалки за

сечење дрва; училишен мебел; седишта; софи;

палта; куки за палта; држачи за палта;
контејнери, што не се од метал (складирање,

маси; колички на тркалца за послужување чај;
колички за послужување чај; колички за

транспорт); држачи за завеси; куки за завеси;
корнизи за завеси; алки за завеси; палки за

компјутери [мебел]; држачи за чадори; полски
кревети; ормани; огласни табли; водоводни

завеси; валјаци за завеси; врвки за завеси;
перници; плакари за крпи; куќички за домашни

цевки [вентили] од пластика; тоалетнио комоди;
табуретки за нозе и столчиња; кошници [канти];

миленичиња; кревети, мебел, монтирање врати;

куки за закачалки за облека; скали од дрво или

украси за рамки за слики; ладилници
[неелектрични]; статуи од дрво, восок, гипс или

пластика; шкафови за лекови; подметки, што
можат да се извадат, за мијалници; плочки со

пластика; камини; држачи за саксии; држачи за
цвеќиња; закачалки за капи; високи столчиња за

имиња што не се од метал; куки и игли (што не
се од метал); оградени простори за бебиња;

бебиња; куќни броеви, што не се од метал,
несветлечки; камари за домашни миленичиња;

дрва за гребење мачки; полици; внатрешни
решеткасти ролетни [штитници од сонце]

плочки со имиња, што не се од метал; шкафови

[мебел]; уметнички дела, фигурини и статуетки и

за регистри; дубачиња за деца; предмети на
надувување за рекламирање; кутии за накит;

ситни декорации и украси од дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова

поштенски

коска, китова коска, школки, килибар, седеф,

сандачиња;

Трговски Марки

држачи

за

писма;

за

списанија;

душеци;

садови

221 | С т р а н а

од

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

морска пена и замени за сите овие материјали,

за ручек; држачи за менија; лимени кутии за

или од восок, гипс или пластика; кутивчиња за

прибор; лажици за мешање; крпи; држачи за

таблети [од дрво, пластика]; затворачи
шишиња; сите вклучени во Класата 20

за

салфетки; прстени за салфетки; распрскувачи за
садови за наводнување; тампони за чистење;

кл. 21 средства за домаќинство и кујнски садови
(што не се од благороден метал и
не се

тавчиња; хартиени тањири; секачи за пециво;
млинови за бибер; парфеми; ароматизери;

покриени со него); чешли и сунѓери; четки;
материјали за производство на четки; средства

есенцијални масла; согорувачи на мириси;
парфимирани води; кошници за излет; касички -

за чистење; челична волна; непреработено или

прасиња; лонци со поклопец; лонци; кувари под

полу-преработено стакло; стакларија, порцелан
и грнчарија невклучени во други класи; бањи за

притисок; кошници за отпад; држачи за сол;
држачи за бибер; садови за сосови; тањири за

бебиња [портабл]; кошници, за домашна
употреба; кригли; кафези за птици; неелектрични

сосови; кугли; тампон за отстранување; четки за
бричење; растегнувачи за блузи; четки за

блендери; даски за пеглање; дигалки; отварачи
за шишиња; затварачи за шишиња направени од

чистење чевли; рогови за чевли; врвки за чевли;
сита; апсорбирачи на чад за домашна употреба;

керамика, кинески порцелан, стакло, кристал,

држачи за сапун; садови за сапун; сетови со

грнчарија, теракота и порцелан; шишиња,
садови, кутии за сапун; кутии за леб; кофи;

зачини; држачи за сунѓери; држачи за четки за
бричење; статуи од порцелан, теракота или

кафани [послужавници]; кафези за домашни
миленичиња; модли за слатких [модли]; модли за

стакло; цедилки; шприцеви за наводнување
цвеќиња и растенија; прибор за на маса; големи

вафли; свеќи за гасење; прстени за свеќи; кутии
за бонбон; кутии за чешли; порцелански украси;

бокали; чајници; прибори за чај; сервиси за чај;
чаши за чај; четки за тоалет; кутии за тоалет;

садови од порцелан; стапчиња за храна (кујнски

држачи за тоалетна хартија; сунѓери за тоалет;

прибор); шкафови за облека; закачалки за
облека; крпи за чистење; железници; мешалки за

средства за тоалет; четки за заби; електрични
четки за заби, држачи за чепкалки за заби, не од

коктел; филтри за кафе; мелници за кафе;
цедалки за кафе; сервиси за кафе; лончиња за

благороден метал; чепкалки за заби; кошници за
ѓубре; садови за отпад; послужавници за

кафе; електрични чешли; чешли за животни; ќеси
за пециво; модли за готвење; ражени за готвење;

домашна употреба; троножници; печати за
панталони; растегнувачи за панталони; шишиња

канти за мраз; портабл ладилници; уреди за

со вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди

ладење на храна кои содржат флуиди за
размена на топлина, за домашна употреба;

за вафли и палачинки, неелектрични; даски за
перење; славини; садови за наводнување; уреди

отварачи; козметички прибор; прекривки за
тањири; покривки за саксии за цвеќиња; земјени

за наводнување; апарати за чистење со восок;
уметнички дела, од порцелан, теракота или

садови; шољи; даски за сечење за во кујна;
бокали; неелектрични пржилници; садови за

стакло; декоративни украси за прозори или врати
изработени од керамика; стакло, кристал,

сапун;

за

грнчарија, теракота или порцелан, кутии или

пиење;чаши; корита, садови; сушари; метли;
чапи за јајца; корита за хранење; саксии за

садови за ручек или храна ( не се од благороден
метали); стапици за глувци; појаси за кутии за

цвеќе; фаќачи за муви; ракавици за домашна
употреба; пехари; рендиња; неелектрични печки;

ручек и садови за домаќинство; садови за
ароматици и мириси; шишиња за ладење;

затоплувачки
контејнери;
затоплувачи
за
шишиња за хранење, неелектрични; држачи за

стаклени кутии; метли; средства за четкање;
садови за путер; капаци за садови за путер;

цвеќиња и растенија; топли тави; кофи за мраз;

котли; инструменти за чистење [со кои се

модли за мраз, покривки за даски за пеглање;
бокали; прибор за ручање;
копчиња од

управува рачно]; клинови, портабл кутии за
ладење, неелектрични, тегли за колачи, прибор

порцелан; мрзливци; сетови за пијалоци; кутии

за готвење, неелектричен, четки за веѓи, четки за

диспензери
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чевли, тавчиња за пржење, одводници, ракавици

пластика; прекривки за перници; завеси за врати;

за градинарство, стаклени пљоски [садови],

ткаенини имитации на животинска кожа; крпи;

изолациони боци; перничиња за пудра; шејкери;
цедалки за чај, не од благорен метали; постави и

знамиња-бајраци; ракавици за бањи; чаршафи и
постелнини за домаќинство; етикети [ткаенина];

чаршафи за секаква употреба во домаќинства;
брисачи; тепалки, неелектрични; садови или

шамичиња за отстранување на шминка;
подметки; прекривки за душеци; ракавици за

метали за правење мраз или замрзнати
пијалоци; секачи за [бисквити] колачи, шишенце;

чистење; комарници; завеси; навлаки за
перници; материјали од пластика [замена за

држачи за шишенце; бришачи за прашина,

ткаенини];

шејкери за коктели; сетови за пудра, не од
благородни метали; кутии за ампули или

листови [текстилни]; прекривки; свила; свилени
ткаенини; вреќи за спиење; текстил за маса;

таблети; покривки за кутии за палома
марамчиња од дрво, или пластика; држачи за

салфети за маса; таписерии; ткаенини за
тапацирање; завеси за на ѕид; постелнина;

четки за заби; конец за дентална употреба;
држачи за забен конец; хигиенски лавабоа;

навлаки за држачи за салфети или шамичиња од
ткаенина; навлаки за рачки за врати; навлаки за

садови за домаќинство од благороден метал;

кваки; навлаки за седишта на клозетски шолји;

уреди за домаќинство од благороден метал;
сервиси за кафе од благороден метал; садови за

обликувани навлаки за клозетски капаци; држачи
за завеси или врвци од текстил; подметки

кафе, неелектрични од благороден метал;
кујнски садови од благороден метал; држачи и

[чаршафи и салфетки]; памучни ткаенини;
прекривки [прекривки за кревети]; ткаенини за

прстени за салфетки од благороден метал;
држачи за кујна од благороден метал; сетови за

текстилна употреба; крпи за лице од текстил;
грубо платно; бордура [платно]; ткаенина од

пудра од благороден метал; прибор за на маса

коноп; чаршафи за маса [ не се од хартија];

од благороден метал; кутии од благороден
метал; сите вклучени во Класата 21

бархет; волнени платна; шамичиња од платно за
отстранување шминка; [ткаенини за прекривки од

кл. 22
јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници, церади, едра, вреќи и торби ( не

текстил за хартиени кутии; прекривки од текстил
за кваки за врати; обвивки од текстил за

се вклучени во другите класи); материјали за
полнење (освен од гума или пластика); сурови

шишиња; етикети; торби од текстил, или од
свила за амајлии]; сите вклучени во Класата 24

текстилни влакнести материјали; навлаки за

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки; облека за

шишиња; мрежи; ленти што не се од метал, за
виткање или поврзување; церади за возила

на плажа; облека за капење; костуми за капење;
спортска облека; водоотпорна облека; ракавици;

[невградени]; [ленти, што не се од метал, за
виткање или поврзување]; сите вклучени во

ракавици без прсти; ремени; облека за деца,
мажи и жени; бебешека облека; бебешки пелени

Класата 22.
кл. 23 предено и конци; памучен конец и преѓа;

од текстил; лигавчиња, што не се од хартија;
долна облека; облека за спиење и пижами;

конец и преѓа за везење; конец и преѓа за

бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници од

шиење; сукан конец и преѓа; сукана волна;
волнен конец и преѓа; сите вклучени во Класата

сонце; баретки; капи за капење и туширање;
муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски;

23
кл. 24 текстил и текстилни производи, ткаенини,

околувратници; панделки, пеперутки ; кратки и
долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за

кои не се опфатени со другите класи; џебни
шамичиња; салфети; покривки за кревети и маси;

кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки;
обувки; спортски обувки; влечки; обувки за на

платно

плажа;

за

знамиња;

ткаенини

за

бањи;

јоргани;

костуми

за

прекривки

за

маскенбал;

патување;

работнички

постелнина; покривки; ќебиња за кревети;
ролетни од текстил; крпи од текстил; прекривки

комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови];
сандали за капење; влечки за капење; чизми за

за мебел од текстил; прекривки за мебел од

скијање; чизми; прерамки за облека [трегери];
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градници;

панталони

носење];

женски

прекривки; ѕидни тапети (што не се од текстил);

манжетни;

женски

килимчиња за автомобили; простирки во бањи;

крзнени шалови; панделки [облека]; капи за
носење; јакни [облека]; плетени ткаенини

прекривки за подови; килимчиња за пред врата;
душеци за гимнастика; душеци за фискултурна

[облека]; џемпери; трикотажа [облека]; горна
облека [наметки]; долги палта; панталони; парка;

сала; таписерии; винилни подни прекривки;
хартиени ѕидни тапети; рогозина; душеци за

пуловери; сандали; шалови; шамии; кошули;
комбинезони [женска долна облека]; мантили;

плажа; сите вклучени во Класата 27
кл. 28 играчки, игри и предмети за играње;

гамаши;

дресови;

кукли; плишани играчки; мечиња; фигури за

костуми; костуми за капење; маици; панталони;
долна облека; униформи; елеци; водоотпорни

играње и сложувалки; предмети за гимнастика и
спорт; топки и балони; празнични декорации и

костуми за скијање на вода; спортски стегачи
[облека]; долна облека; обувки за гимнастика;

украси; декорации и украси за овогодишни елки;
украси за забави; возила играчки; возила со

градник [долна облека]; облека за гимнастика;
појаси за носење; сите вклучени во Класата 25

далечинско управување (играчки); даски за
сурфање; даски за скијање; ролери; лизгалки за

кл. 26

мраз;

маички/поткошули;

спортски

[за

палта;

чевли;

спортски

тантела и везови; панделки и гајтани;

скејтборд;

заштитни

потполонки

или

петлици; закачки и окца; топуски и игли;
вештачки цвеќиња; вештачко овошје; вештачки

штитници за спорт и игри; воздушни пиштоли
[играчки]; триктрак игри; топки за игри; ѕвончиња

венци; значки за украсна бижутерија; значки за
облека, што не се од благородни метали; патент

за новогодишни елки; топчиња за билијард;
билијардски маси; коцки за градење [играчки];

затварачи за торби; растегливи ленти за држење
на ракави; ленти за коса; баретки; ремени

игри со табли; бонбони што пукнуваат кога се
отвараат [новогодишни петарди]; чизми за

закачки; патент блуза; панделки за коса; кутии за

лизгање

прибор за шиење; кутии за игли; трегери; гајтани;
брошеви; петлици; петлици за чевли; перничиња

механизми за куглање; игри за градење; држачи
за свеќи за Новогодишни елки; табли за играње

за игли; перничиња за топуски; парчиња за
крпење текстилни производи, што се аплицираат

дама; дама [игри]; игри со шах; табли за шах;
Новогодишни елки од синтетички материјал;

со помош на топлина [позамантерија]; петлици за
чевли; патенти [патенти]; петлици за облека;

маѓионичарска опрема; експлозивни каписли
[играчки за огномет]; чаши за мешање коцки;

петлици за прерамки; венци од вештачко цвеќе;

стрели за пикадо; коцки; креветчиња за кукли;

везови од златен конец; галантерија; ленти;
витлери за коса; капи за фарбање коса; витлери;

облека за кукли; куќички за кукли; соби за кукли;
домино;табли за шах; игри со табли; тегови;

шноли за виткање коса; шноли за коса; мрежи за
коса; украси за коса; игли за коса; украси за капи;

штитници за лакти [спортска опрема]; фитнес
апарати [растегнувачи]; опрема за возење на

копчиња за корсет; игли за плетење; украси за
чевли; украсни ленти за награди; розети; игли за

саеми/ панаѓури; шишиња за храна за кукли;
рибарски јадици; макари за риболов; перки за

шиење; напрстоци за шиење; јамки за чевли;

пливање; пловки за риболов; летачки дискови

врвки за чевли; украсни ресички; навлаки за
чајници; букви за коса [туфки]; волнени ширити;

[играчки]; автоматски игри; рекети за игри; игри
различни од оние адаптирани за користење со

патент затворачи; патенти;
безопасни игли; спојници

ленти за коса;
и копчиња за

надворешни екрани или монитори; торби за
голф; палки за голф; ракавици за голф; ракавици

лигавчиња и престилки; карнери за облека
[тантела]; [апликација]; ремени за водење мали

за игри и спорт; трикови за мамење и шега на
туѓа сметка [евтини играчки]; макари за летала;

деца;

макари;

значки

од

благородни

метали;

сите

со

додадени

штитници

за

лизгалки;

коленици

уреди

и

[спортска

вклучени во Класата 26
кл. 27 килими, килимчиња, простирки и бришачи,

опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети;
театарски маски; маски играчки; мобили

линолеум

[играчки]; возила макети со размер; евтини

и
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играчки за забави, игранки; заштитни потполнки

месо, риба, живина и дивеч, сланина; состојки за

[делови од спортски одела]; друштвени игри;

правење бујон; путер од какао; подготвени

ударни каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки
за играње; кукли; рекети; ѕвечки [играчки];

прозиводи од месо; крокети; кандирано овошје;
риба во конзерви [конзервирани ]; овошни желеа;

фрлање обрачи околу клин; коњчиња за
нишање; ролери; даски за едрење; скии; санки

овошни
салати;
овошје
во
конзерви
[конзервирани ]; масло од пченка; маслиново

[спортска опрема]; тобогани [предмети за
играње]; меури од сапуница [играчки]; вртимушки

масло за исхрана; суво грозје; пире од домати;
зеленчук во конзерви [конзервирани ]; морски

[играчки]; отскочни даски [спортска опрема];

плодови

статични велосипеди за вежбање; базени за
пливање [објекти за игра]; перки за пливање

конзервирана морска храна; морски плодови во
конзерви [конзервирани ]; прозиводи за исхрана

[пераи]; нишалки; маси за пинг понг; играчки за
домашни миленици; скии за на вода; објекти за

направени од / подготвени од морски плодови;
сите вклучени во Класата 29

игра за пливање; игри за во вода, спортови и
активности; топки за на плажа; апарати за

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

забава,

жито,

автоматски

и

на

парички;

торби

(

леб,

не

се

живи);

производи

од

преработена

тесто

и

и

слатки;

специјално дизајнирани за ски и даски за
сурфање; картички за бинго; мрежи за пеперутки;

сладолед; мед, меласа; квасец; прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови и мирудии;

карти за играње; конфети; ролери со тркала во
една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи

мирудии; мраз; бисквити; прашок за колач;
украси за колачи што се за јадење; ароми за

за даски за едрење; мрежи за вадење уловена
риба за спортски риболовци; возила играчки со

колачи; колач од ориз; слатки и бонбони;
чоколадо; чоколадни пијалаци со млеко;

далечинско управување; тркала за рулет; снежни

пијалаци што се на основа на чоколадо; слатки

топки; дрезги (обувки) за одење по снег; јапонски
карти за играње, сите вклучени во Класата 28

за украсување божикни елки; пијалаци од какао
со млеко; производи од какао; пијалаци што се

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено

на основа на какао; пијалаци од кафе; ароми на
кафе; мешавини и подготовки за употреба како

овошје и зеленчук; желеа; џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за

замена за кафе; пијалаци што се на основа на
кафе; слатки; пуканки; пченкарни снегулки;

јадење; бујон; состојки за правење бујон; супи;

сладолед; кари; крем пудинг; мали парчиња

концетрати за супи; путер, кавијар, сирење, мезе
од сирење; млечни производи; производи за

храна од жито; ароми, со исклучок на
есенцијални масла; замрзнат јогурт (вид

исхрана направени од риба; храна подготвена од
риба; замрзнато овошје; смрзнато овошје; чипс

сладолед); овошни желеа; колач со ѓумбир;
сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили; пити со

од овошје; маргарин; мармалад; желеа од месо;
месо во конзерви (конзервирано); млечни

месо; мирудии за смекнување месо, за употреба
во домаќинство; палачинки; пастили; колачиња;

пијалаци; конзервирани печурки; јаткасто овошје,

паштета; бибер; пици; пудинзи; равиоли; матична

подготвени, паштети (од џигер); путер од
кикиритки; преработени кикиритки; конзервиран

млеч за човечка употреба; шеќер;васаби каши;
соја сосови; тестенини , фиде; удон (јапонски вид

грашок; кори од овошје; чипс од компири; пржени
компирчиња;
салати;
кисела
зелка-расол;

на тестенини); суши; ванила; вафли; замрзнат
јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки;

колбаси; масло од сусам; состојки за
подготвување супа; тофу; салати од зеленчук;

ароматични подготовки за исхрана; средства за
спојување смеси за сладолед [мраз за јадење];

состојки за правење супа од зеленчук; шлаг

ѓевреци; кифли, колачи;

крем; јогурт; готова храна; зачинета храна;
пакувања со готова храна; храна за мезе; морски

карамели [бонбони]; гуми за жвакање што не се
за медицинска употреба; пченкарни оброци; мраз

алги (за исхрана); преработено и конзервирано

за јадење; златен сируп; природен или вештачки

Трговски Марки
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мраз; макарони; марципан; мајонез; овес; пипер

украси за забави и празнични декорации и

[зачини]; пити; мезиња; зачини; двопек; сол за

орнаменти; подароци и благородни предмети;

готвење; сендвичи; доматни сосови; мирудии;
освежителни пијалаци [замрзнати]; шпагети;

сапуни, парфимирани есенцијални масла;
козметика, лосиони за коса, производи за нега на

слатки [бонбони]; колачиња; пченично брашно;
преливи за салати; сафт од печено месо; сите

коса, средства за хигиена, средства за
дезинфекција, средства за лична хигиена;

вклучени во Класата 30
кл. 32
пиво; минерална и сода вода и

средства за чистење, полирање и абразивни
средства, супстанци за употреба при машинско

безалкохолни пијалаци и аперитиви; пијалаци од

перење; прибор за маникир, средтва за нега на

овошје и овошни сокови; пијалаци од зеленчук и
сокови од зеленчук; сирупи; концетрати и други

нокти, лак за нокти, средства за вадење лак за
нокти, вештачки нокти, диететски супстанци,

средства за правење пијалаци; изотонични
пијалаци;
овошни
сирупи
[безалкохолни];

храна за бебиња, санитарни средства, свеќи,
фитили, масла, лубриканти, масла за бои,

пастили за пенливи пијалаци; прашок за пенливи
пијалаци; сода вода; сирупи за пијалаци; води за

кујнски прибор, земјени садови, сетови за
маникир, инструменти за бричење, жилети,

маса; води за пиење [пијалаци]; пијалаци од

машини и машински алати за домаќинство,

сурутка;
безалкохолни
пијалаци;
коктели
[безалкохолни]; аперитиви (безалкохолни); сите

рачни уреди, филмови, камери, фото дискови,
видео рекордери, аудио и визуелни производи,

вклучени во Класата 32
кл. 33 алкохол од ориз; алкохолни пијалаци

аудио и видео касети, дискови, инструменти и
апарати
за
снимање,
пренесување
и

[освен пиво]; аперитиви; алкохолни пијалаци што
содржат овошје; ракија; алкохол од ракија;

репродукција на звуци и/или слики, телевизори,
плеер за касети и/или рекордери, радија,

коктели; ликери; саке; алкохолни [пијалаци],

телефони,

безжични

виски, вино, сите вклучени во Класата 33
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити;

телефони,
декорации

мобилни кутии за
и
држачи
за

пепелници; хартија за виткање цигари; кутии за
пури; кутии за цигари; секачи за пури; држачи за

идентификатори
на
електронски
и

пури; филтри за цигари; чибуци (држачи за
цигари); држачи за цигари; врвови на цигари;

кинематографски филмови, светла, фенови,
прибор за готвење, модли за колачи и пецива,

цигари; цигари што содржат замена за тутун;

тостери, фурни, кујнски прибор, прибор и садови

цигарило; пури; запалки за пушачи; кутивчиња со
кибрит; држачи за кибрит; жица за чистење тутун

за сервирање храна и пијалоци, стапчиња за
јадење, инструменти за сечење, порцелан,

за луле; рафтови за лулиња; луле за тутун;
кожни торбички за тутун; табакери со бурмут;

садови од порцелан, садови од кристал,
емајлирани садови, керамика, сушачи за коса,

тегли за чување тутун, сите вклучени во Класата
34

лампи, делови за лампи, носачи за бебиња,
балони, свирки за велосипеди, саати и

кл. 35

спојување, за доброто на другите, на

часовници и делови за нив, накит и имитација на

мешавина од производи (без нивен транспорт),
овозможување
на
клиентите
соодветно

накит, орнаменти, добра од благороден метал
или прекриени со него, музички кутии, музички

разгледување и купување на тие производи;
такви услуги може да бидат овозможени од

инструменти, слики, фотографии, материјал за
пишување, кхартија и картон и добра направени

страна на продавници на мало, на големо, преку
пошта со нарачка по каталог или преку

од овој материјал, уметнички материјали, четки
за цртање, инструменти за пишување, печатени

средствата

на

материјали, книги, весници, списанија, честитки и

пример, преку веб-страници програми за
телевизиски шопинг; продажба на големо и мало

божиќни честитки, карти за играње, материјали
за пакување, рамки за слики и држачи, додатоци

и нарачки по пошта во врска со продажба на

за материјали за пишување и домаќинство,

на
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игри,
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добра од кожа и/или од имитација на кожа, чанти

библиотеки; обезбедување објекти за забава;

и багаж, паричници, чадори, стапови за одење,

изложби; концерти, шоу програми, приредби,

мебел, огледала, закачалки за палта, кутии и
садови, таблички со име, мали уреди за

спортови, игри, активности за рекреација и
културни активности; услуги за здравствени

домаќинство, уреди и садови за домаќинство,
чешли, сунѓери, четки, средства за чистење,

клубови; услуги на кампови за летување;
известување за образование, забави, приредби,

очила, рамки за очила и очила за сонце и кутии и
додатоци за нив, текстил и добра од текстил,

рекреација, спортски и културни активности,
радио и телевизиски програми, продукција на

постелнина, и чаршафи и покривки за маси,

радио и телевизиски програми; филм и видео

салфетки,
простирки
галантерија, хартиени

мебел,
облека,

продукција; изнајмување на кино -филмови,
кинематографски
филмови,
видео
ленти,

обувки и капи, копчиња, траки и плетенки, чипка
и везени работи, шноли и декорации за коса,

ласерски дискови; видео дискови и дигитални
разновидни [видео] дискови; изнајмување звучни

шапки, запалки, килими, простирки, играчки,
игри, кукли, фигури, спортски реквизити,

записи;
изнајмување
на
сценски
декор;
забавишта; клубови и салони инсталирани со

декорации

за

за
маса,
марамчиња,

и

аудио и визуелна опрема со придружни уреди;

пијалоци, конфекција, цветни производи, кибрит
цигари, цигарилоси и друг прибор за пушење;

простории и салони за играње; организирање
избори на убавици; циркуси; курсеви за

рекламирање; организација на изложби за
комерцијални и рекламни цели; објавување на

кореспонденција; услуги на естрадни уметници;
организирање изложби за културни и образовни

текстови, промоциони продажби [за други],
агенции за рекламирање, управување со бизнис

цели;
коцкање;
гимнастичка
обука;
обезбедување опрема за музеи [претставувања,

од страна на изведувачки артисти, агенции за

изложби]; организирање лотарии; услуги на

увоз-извоз, компилации
компјутерски бази на

на информации во
податоци, директен

оркестри; планирање забави [забави]; услуги за
пишување
сценарија;
театарски
изведби;

маркетинг преку пошта, управување со хотели.
истражувачки
маркетинг;
надворешно

зоолошки градини; услуги на дигитално сликање;
електронско издаваштво; услуги на игри што се

рекламирање, вработување, агенции за јавно
мислење,
рекламирање
преку
радио,

обезбедуваат он-лајн [од една информатичка
мрежа];
толкување
[јазик
со
знаци];

рекламирање

[онлајн

професионално насочување [совети во врска со

рекламирање преку компјутерска мрежа; набавка
на средства за други

образованието
и
оспособувањето];
микрофилмови; услуги на компонирање музика;

[купување добра и услуги за други бизниси],
изнајмување на време за рекламирање во

ноќни клубови; фотографија; производство на
филмови за видео ленти; обезбедување услуги

медиуми, канцелариски машини и опрема за
изнајмување; изнајмување или огласување на

за караоке; обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се даунлодираат;

машини;] сите вклучени во Класата 35

он-лајн

кл. 41
забава; разонода; паркови; забавни
паркови; обезбедување автомати за забава;

списанија; снимање видеоленти; кугларница;
стадион за безбол или куполи за безбол (игри);

образовни услуги; организирање, продукција и
водење на шоу програми, концерти, претстави во

прикажување филмови; организирање на свадби;
сите вклучени во Класата 41

живо, театарски изведби, изложби, спортски
натпревари, спортски и културни активности;

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување; ресторани, бифеа,

сали за музички приредби, киносали, ноќни

кафетерии, барови, простории за храна, кантини,

клубови, филмски студија, услуги на дискотеки;
услуги на клубови, објавување книги, текстови,

коктел барови; ресторани со самопослужување;
снек-барови; салони за коктел; како и за храна и

списанија, дневни весници и списанија, услуги на

пијалоци;
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привремено сместување и објекти за исхрана,

хигиена;

хотели,

обезбедување

препарати за нега и чистење на косата и кожата;

информации за нив; услуги на камповите за
летување;
ресторани,
бифеа,
кафетерии,

лепила за козметички цели; лосиони за после
бричење;
антиперспиранти;
антистатични

барови, простории за храна, кантини, коктел
барови инсталирани со аудио и визуелни

препарати за цели на домаќинството; аромати;
кора од дрво квилаја за миење; соли за капење,

апарати придружени со уреди; услуги за грижа на
деца; детски јасли; кампови за летување; услуги

козметички препарати за капење; маски за
разубавување; соли за белење; сода за белење;

во барови; служење на храна и пијалаци за

плавила за перење алишта; бои - хемиски

свадби, сите вклучени во Класата 43
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;

средства за освежување на боите што се
користат во домаќинството [перење алишта];

услуги за хигиена и разубавување на луѓе или
животни; земјоделски; градинарски и шумски

бои- препарати за отстранување; козметички
прибор; козметички препарати за слабеење;

услуги; козметички салони; фризерски салони;
тимарење
животни;
аранжирање
цвеќе;

козметички производи за животни; памучни
стапчиња за козметичка употреба; вата за

градинарство; пејсажно градинарство; тимарење

козметичка употреба; козметички креми; креми

домашни
терапија;

за белење на кожата; креми за кожени
производи; одмастувачи; полирање вештачки

мотели,

пансиони

и

миленичиња; [услуги на арома
изработување
венци;
болници;

забарство;
Класата 44

тетовирање;]

сите

вклучени

во

препарати

за

нокти;

производи

и

вилици; препарати за чистење вештачки вилици;
дезодоранси; детергенти; козметички бои;

(111) 19552

(151) 06/11/2012

колонска вода, тоалетна вода; крем за коса; гел
за коса; шампони; балсам за коса и препарати за

(210) TM 2011/380

(220) 21/04/2011

навлажнување на косата; парфеми; кармини;

(181) 21/04/2021
(450) 31/12/2012

креми и лосиони за лице и кожа; вештачки нокти;
полирање на ноктите и лакови и разредувачи;

(732) Sanrio Company, Ltd.
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP

заштита од сонце; производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба; ароми за

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

слатки [есенцијални масла]; млеко за чистење за
тоалетна употреба; козметички производи за

(540)

веѓи; моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини
[што се користат за перење]; вештачки трепки;
восок за под; бои за коса; спрејови за коса;
производи за виткање коса; белило за алишта;
прозиводи за киснење алишта; производи за
штиркање; лосиони за козметичка употреба;
шминка; пудра за шминкање; производи за
шминкање;

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други препарати за
перење; чистење, полирање, препарати за
триење и нагризување; сапуни; парфимерија;
масла,

козметички

производи,

лосиони за коса, пасти за заби, прибор за лична
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за

отстранување

на

шминката; маскара; раствори за уста што не се
за медицинска употреба; производи за нега на

(591) (551) индивидуална

есенцијални

производи

ноктите; козметички моливчиња; политура за
мебел и подови; брилијантин за козметичка
употреба; производи за кадење [мириси]; камен
од пемза; ткаенина за стружење; хартија за
стружење;

миризливо

дрво;

шампони

за

домашни миленичиња; креми за чевли; сјај за
чевли;
восок
за
чевли;
производи
за
измазнување [штиркање]; сапуни за освежување
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текстил;

алишта;

медицинска употреба; колани за врат за животни

производи за сончање; шамичиња натопени со

скробен

против паразити; шеќер за медицинска употреба;

козметички лосиони; препарати за отстранување
лак; восок за депилација; восок за алишта; восок

препарати за дезинфекција, плакање, чување и
чистење на контактни леќи; средство за

за полирање; восок за кожа; производи за
депилација; желе (нафтено желе) за козметичка

подмачкување и раствори за употреба
контактни
леќи;
хемиски
производи

употреба; декоративни цртежи за козметичка
употреба; [миризливи стапчиња, [страк кинески

контрацепција; лекови за плускавици; прстени за
плускавци на стапалата; памук за медицинска

темјан]; мириси] сите вклучени во Класата 3

употреба;

кл. 4
индустриски масла и масти; мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување

медицинска употреба; фармацевтски производи
против првут; дезодоранси; детергенти за

и врзување; горива (вклучително и течни горива
за мотори) и осветлување; свеќи, фитили;

медицинска употреба; диететски пијалаци за
медицинска употреба; диететски прехрамбени

свеќички за новогодишни елки; производи за
отстранување прав; маст за ремени; маст за

производи;
диететски
супстанции;
дезинфекциони средства за хигиенска употреба;

чизми; маст за кожа; маст за чевли; фитили за

лосиони за кучиња; производи за миење на

ламби; ноќно светло [свеќи]; производи против
лизгање за ремени; масла за заштита на кожа;

кучиња; средства за одбивање на кучиња;
медицински напивки; средство за миење на

масла за слики; дрвца за палење; смеси за
врзување на правот за чистење; фитили за

очите; кутии за прва помош [полни]; лепила за
фаќање муви; хартија за фаќање муви; средства

свеќи; дизел гориво; газолин; керозин; бензин;
сите вклучени во Класата 4

за уништување муви; лепила за муви; лекови
против потење на стапалата; медицинска газа за

кл. 5

фармацевтски, ветеринарни и хигиенски

завои; гермициди; кедрово дрво за одбивање на

производи; диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;

инсекти; масла за медицинска употреба;
медицински инфузии; средства за уништувње

фластери;
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање, забарска смола;

инсекти; инсектициди; нафтено желе за
медицинска употреба; гаќи за менструација;

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

хигиенски гаќи; млеко во прав [за бебиња];
лактоза за медицинска употреба; шамичиња

апсорбирачки памук; апсорбирачка ; лепливи

натопени со фармацевтски лосиони; лосиони за

ленти за
фластери;

медицинска употреба; лепливи
лепливи ленти за медицинска

ветеринарна употреба; таблетки за лижење;
млеко од слад за медицинска употреба;

употреба; производи за освежување на воздухот;
производи за прочистување на воздухот;

медицински алкохол; лековити билки; лековити
масла; медицински чај; медицински торби

албуминизирана храна за медицинска употреба;
албуминизирано млеко за медицинска употреба;

[преносливи] [полни]; лекови за луѓе; влошки за
менструација; тампони за менструација; ментол;

средства за миење на животните; антисептички

масти

памук; балзами за медицинска употреба;
хигиенски завои; завои за менструација; завои за

додатоци на храна; хартија против молци;
средства против молци; средства за плакнење

преврзување; терапевтски препарати за бањи;
медицински производи за бањи; соли за бањи за

уста; кал за бањи; хигиенски влошки [крпи];
лисици за медицинска употреба; хигиенски гаќи;

медицинска употреба; кислородни бањи; соли за
бањи со минерална вода; појаси за хигиенски

хигиенски
шамичиња;
хигиенски
влошки;
хигиенски гаќи; хигиенски гаќи за впивање,

влошки [крпи]; белегзии за медицинска употреба;

инконтиненција; влошки за гаќи; паразитициди;

влошки за дојки;
употреба; капсули

бонбони за медицинска
за лекови; капсули за

капсули за фармацевтска употреба; хемиски
производи за дијагностицирање бременост; чај

фармацевтска употреба; гуми за џвакање за

за слабеење за медицинска употреба; средства
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против потење; матична млеч [за медицинска

пинцети; црпалки за вино; [направи за сечење

употреба];

фармацевтски

јајца [неелектрични]]; апарати за сечење сирење

производи за нега на кожа; миризливи соли;
производи за стерилизација; медицински масти

[неелектрични]; ножеви за пици [не електрични];
чекани; виткачи на трепки; златен и сребрен

против изгореници од сонце; производи против
изгореници од сонце за фармацевтска употреба;

прибор (прибор за јадење, виљушки и лажици);
сите вклучени во Класата 8

сирупи за фармацевтска употреба; витамински
производи; стапчиња обложени со памук за

кл. 9 научни; наутички, геодетстки, електрични,
фотографски, кинематографски, оптички апарати

козметичка употреба; лосиони за сонце; топли

и

облоги; облоги; топли облоги и/или облоги за
намалување на телесната температура или за

мерење на тежина, мерење, сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и инструменти за

олеснување на треска или главоболка; завои
[медицински]; лекови за медицинска употреба;

спасување и обучување; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или слика;

антипиретици; билни чаеви; топли облоги од
синап; медицински препарати за слабеење; сите

магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; автоматски машини и механизми за

вклучени во Класата 5

апаратите

кл. 8 рачни алати и направи (за рачна употреба);
прибор за јадење; ладно оружје; жилети;

регистарски каси, машини за сметање, опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати за

машинки за потстрижување брада; отворачи за
шишиња; отворачи за конзерви; кутии за брич;

гаснење пожар; сметалки; електрични направи за
привлекување
и
уништување
инсекти;

клешти за кутикули; пинцети за кутикули; ножеви;
алати за сечење; направи за претурање

аудиовизуелни направи за настава; батерии;
кутии за батерии; полначи за батерии; двогледи;

течности;

врезник;

калкулатори; камери; кинематографски камери;

грицкалки за нокти [електрични и неелектрични];
екстрактор за нокти; полирање нокти; вилушки;

делови и прибор за тоа; леќи за камери; мерачи
на капацитет; анимирани цртани филмови;

градинарски
алати;
инструменти
за
потстрижување коса за лична употреба; рачни

касетофони;
синџирчиња
за
очила;
кинематографски филмови [експозиционирани];

направи за
отстранување

апарати за регистрирање на времето; компакт
диск плеери; компакт дискови [аудио-видео];

хигиенски

машинки

за

крпи;

депилација;

виткање коса; пинцети за
влакна; секирчиња за мраз;

иснтрументи,

што

се

и

инструменти

активираат

[меморија

само

со

за

за

жетони;

пилички за резбарење; ножеви; градинарски

компакт

ножици за поткастрување трева; кожени ремени;
ремени за кревање тегови; турпии за нокти;

компјутерски оперативни програми, снимени;
комјутерски програми; компјутерски софтвер

електрични турпии за нокти; цртачи за нокти;
турпии за игли; иглени дупчалки; дупчалки за

[снимен]; компјутери; печатари за користење со
компјутери; контејнери за контактни леќи; опрема

нумерирање; кршалки за ореви што не е од
благородни метали; отворачи за остриги; прибор

за обработка на податоци; кројачки иснтрументи
за мерење; електрични ѕвона за врата; џебни

за педикир; апарати за уништување растителни

електронски апарати за преведување; апарати за

паразити; жилети за бричење; ремени за
бричење; жилети; електрични и неелектрични

гаснење пожар; филмови, експозиционирани;
противпожарни аларми; рефлектори; рамки за

ножици; алати за острење; лажици; рапрскувачи;
алатки за втиснување (рачни алати); фаќалки за

фотографски слајдови; апарати за играње игри
приспособени за употреба со надворешен екран

шеќер; сервис за јадење; отворачи за конзерви;
ножеви за сечење месо и зеленчук; ножеви;

или монитор; витлери со електрично загревање;
апарати за регулирање топлина; џубокси;

рендиња и машини за сечење и делови и прибор

оптички леќи; апарати за вагање; појаси за

за тоа; градинарски ножици за кроење; железа за
калапи; клешти за виткање; прибор за

спасување; пливки за спасување; елеци за
спасување; сплавови за спасување; електрични

маникирање; кутии за прибор за бричење;

брави; магнетски носачи на податоци; магнетски
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кодирани картички; магнетски енкодери; магнети;

процесорски

лупи;

[интегрални

електрични

уреди

за

отстранување

единици
кола];

[процесори];

хронографи

за

шминка; апарати, уреди и инструменти за
мерење; микрофони; микроскопи; неонски

регистрирање
автомобили;

натписи;
лаптоп
компјутери;
електронкси
пенкала; фонографски плочи; фотокопири; џебни

компјутерски мемории; компјутерски периферни
уреди; акустични спојки; сврзници [опрема за

калкулатори; апарати за проекција; екрани за
проекција; радија; грамофони; апарати за

обработка на податоци]; оптички носачи на
податоци; оптички дискови; дискови [магнетски];

далечинско управување; ленири [иснтрументи за

машини за управување автоматски; нуркачка

мерење]; ваги; мемориски смарт картички;
детектори за чад; приклучоци, штекери и други

опрема; маски за нуркање; одела за нуркање;
електронски огласни табли; електронски пенкала

електрични спојки; апарати за снимање звук;
дискови за снимање звук; апарати за

[видеотерминели]; опрема за одржување и
поправање лифтови; врвки за очила; окулари;

репродукција на звук; апарати за емитување
звук; кутии за очила; рамки за очила; стакла за

навлаки за очила; машини за факсимил; филтри
[фотографија]; пегли електрични; пловки за

очила; очила; очила за сонце; појаси за пливање;

капење и пливање; флопи диск; ленти за

елеци за пливање; електрични прекинувачи;
магнетофони; телефонски апарати, приемници;

чистење на уреди за снимање [снимање];
хигрометри; внатрешни кола; апарати за

предаватели, жици; телескопи; телевизии;
телевизиски апарати; инструменти за мерење

меѓусебна комуникација; точки на поврзување [за
компјутери]; машини за фактурирање; садови за

температура;
електрични
инасталации
за
заштита од кражба; термометри; термостати;

леќи; апарати за дигање; елементи со магнетна
лента [за компјутери]; магнетни ленти; лажици за

видео касети; кертриџи со видео игри; видео

мерење; метрономи; микропроцесори; модеми;

камери; видеоленти; видео екрани; видео
рекордери; мускули за непливачи; процесори за

машини за броење и сортирање пари; монитори
[компјутер хардвер]; монитори [компјутерски

обработка на текст; видео компакт дискови;
дигитални повеќенаменски (видео) дискови;

програми]; компјутерско глувче [опрема за
обработка на податоци]; оптички влакна [влакна]

видео
компакт
дискови
и
дигитални
повеќенаменски (видео) диск плеери; аудио и

[филаменти за спроведување светлина]; оптички
стакла; оптички стоки; оптички леќи; паркинг-

визуелни апарати и уреди за настава; држачи;

часовници; компјутерски периферни направи;

носачи и кутии за аудио и видео касети; компакт
дискови, ласерски дискови, дискови за видео и

агломери
[инструменти
за
мерење];
радиотелеграфски прибори; радиотелефонски

дигитални повеќенаменски (видео) дискови;
подлога за компјутерско глувче; телефони;

прибори; скенери [опрема за обработка на
податоци];
полупроводници;
слајдови

безжични телефони, делови и прибор
мобилни телефони; прибор и футроли

за
за

[фотографија]; автоматски машини што се
активираат со парички; ленти за снимање звук;

мобилни телефони, делови и прибор за пејџери;

апарати за демагнетизирање магнетни ленти;

торби, навлаки, контејнери, преносувачи и
корисници на мобилни телефони и пејџери;

телеграфски жици;
телеграфска
[опрема];
телепринтери; телепромптери; машини за

слушалки, телефонски слушалки, слушалки и
микрофони/звучници за употреба со мобилни

пишување; автомати за билети; предаватели
[телекомуникации];
предавателни
уреди;

телефони; индикатори за телефони; мобилни
телефони и пејџери; машини за видео игри;

[телекомуникации]; вакууметри; видео екрани;
видео
телефони;
видеорекордери;
звучни

маски за преку очи за заштита од светлина;

аларми; пловки за пливање; [тампони за уши;

печатени распореди; аларми; електрични; читачи
за бар-кодови; барометри; часовници со аларм;

тампони за уши за нуркачи; часовници за варење
јајца; очила за спорт; заштитни шлемови за

електрични часовници со аларм; централни

спортови; апарати за навигација за возила

Трговски Марки

време]; пури ,
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[компјутер во возила]; програми за компјутерски

кл.

игри; метрономи; електронски публикации [што

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,

можат да се даунлодираат]; компјутерски
програми [софтвер што може да се даунлодира];

вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени, апарати за климатизација; апарати за

вокмени; сателити за научни цели; потпирачи за
рачни зглобови што се користат за компјутери;

дезодорирање на воздухот; апарати за сушење
на воздухот [сушачи]; апарати и машини за

ремени за преносни телефони; држачи за
преносни телефои; налепници за преносни

прочистување на воздухот; млазници на чешми
против распрскување на вода; апарати за

телефони; прекривки за антени за преносни

филтрирање аквариуми; апарати за затоплување

телефони; електронски кола и ЦД- Ромови кои
овозможуваат снимање на автоматски програми

на аквариуми; аквариумски светла; шпорети;
скари; опрема и инсталации за бањи; греалки за

за
употреба
на
електронски
музички
инструменти]; слушалки за уши; сите вклучени во

бањи; греалки за кревети; апарати за ладење
пијалаци; светла за велосипеди; електрични

Класата 9
кл. 10
хируршки, медицински, забарски и

кебиња; бојлери; тостери за леб; килими со
електрично греење; тавански светла; свеќници;

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки

електрични

екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење; апарати за

електрични филтри за кафе; апарати за кафе;
апарати за филтрирање кафе; тави за пржење

мерење крвен притисок; шишенца за доенчиња;
цуцли за шишенца на доенчиња [цуцли]; завои;

кафе; замрзнувачи; печки; апарат и уреди за
готвење; електричен прибор за готвење; уреди

електрични ќебиња за медицинска употреба;
презервативи;
нехемиски
контрацептивни

за ладење на течности и вода; уреди за ладење
на тутунот; грејни перници [влошки]; регулатори

средства; инструменти за заби; цуцли лажалки

за довод на воздух во печки [греење]; електрични

за доенчиња; чепкалки за уши; апарати за
естетска масажа; цуцли за шишенца за храна;

длабоки тави за пржење; електрични апарати за
дезинфекција, распрскувачи за дезинфекција за

затворачи за шишенца за храна; шишенца за
храна; влошки за рамни табани; ортопедски

тоалети; апарати за дестилација; фенови за
коса; филтри за вода за пиење; апарати за

чевли; форцепс; ракавици за масажа; ракавици
за медицинска употреба; апарати за слушање за

сушење за сточна храна и фураж; електрични
ламби; сијалички за празнични декорации;

глуви;

вентилатори

апарати

за

заштита

на

слухот;

11

апарати

за

светилки

осветлувње,

за

греење,

новогодишни

[климатизација];

елки;

електрични

терапевтски апарати со топол воздух; кесиња со
мраз за медицинска употреба; инкубатори за

вентилатори; електрични греалки за шишиња за
хранење; апарати за миење; декорирани

бебиња; апарати за масажа; труднички појаси;
душеци за породување; ортопедски производи;

фонтани; фрижидери; печки за овошје; запалки
за гас; електрични плочи; скари; апарати за

стомачни
перничиња;
електрични
грејни
[перници] за медицинска употреба; приспивни

сушење раце; опрема за бањи со топол воздух;
рерни со топол воздух; плочи за греење;

перници

сунгери;

шишиња за топла вода; светлечки куќни броеви;

лажички за давање лекови; стетоскопи; носилки;
термални торби за прва помош; гребалки за

навлажнувачи; кутии за мраз; калапи за мраз;
машини и апарати за мраз; електрични казани;

јазик; ветеринарни апарати и инструменти;
контрацептивни средства; маски за уста;

ламби на свиткување; шишиња за ламби; стакла
за ламби; топки за ламби; држачи за висечки

термометри за медицинска употреба; машини за
вода за медицинска употреба; хигиенски садови;

ламби; обвивки за ламби; рефлектори; абажури
за ламби; ламби; држалки на абажури; фенери;

[прстени за олеснување на растењето заби];

електрични апарати за сушење алишта; крушки

медицински перничиња или средства за
тестирање на телесната температура; сите

од
светилки;
апарати
за
осветлување;
микробранови печки; апарати за ладење на

вклучени во Класата 10

млеко; славини за цевки за вода; плочи за

за

232 | С т р а н а

инсомнија;

хируршки

Трговски Марки

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

греење; џебни батерии; џебни ламби; џебни

тркало или трицикли; покриви за детски колички;

грејачи;

под

покривки за детски колички; детски колички;

притисок; резервоари под притисок; електрични
радијатори; садови за ладење; комори за

покривки на седишта за колички на едно тркало,
велосипеди, трицикли или мотоцикли; седишта

ладење; ладилници; печки; апарати за печење;
макари за печење; решетки за печење; прибор за

за колички на едно тркало, велосипеди, трицикли
или мотоцикли; сигурносни ремени за седишта

скари; сигурносни ламби; туш кабини; тушеви;
лавабоа; штекери за елекрични светла; соларни

на возила; сигурносни седишта за деца [за
возила]; седишта за возила; сигурносни појаси за

колектори [греење]; тостери; садови за тоалети;

седишта на

седишта за клозетски шолји; капаци за клозетски
шолји; подвижни тоалети; фенери; јавни тоалети;

автомобили; гуми за тркала на возила; тапацири
за возила; навлаки за возила [обликувани];

електрични плочи за вафли; електрични плочи за
печење/готвење; тави за загревање; легени;

инвалидски колички; предни бришачи на возила;
држачи за ситници во возила; контејнери за

греачи за вода; апарати и машини за
прочистување на вода; стерилизатори за вода;

мириси и парфеми во возила; авиони; воздушни
перничиња [сигурносни уреди за автомобили];

џебни

воздушни

електрични

ламби;

лонци

електрични

за

варење

прочистувачи

на

возила;

балони;

завеси

адаптирани

автомобили;

за

автобуси;

воздух;
уреди
против
заслепување
за
автомобили [опрема за светла]; уреди против

ретровизори; мотори за автобуси; мотори за
автомобили;
мотоцикли;
колички
за

заслепување за возила [опрема за светла];
батерии; стерилизатори [електрични садови под

супермаркети; количка; гуми за велосипеди;
тркала; трицикли или мотоцикли; електрични

притисок]; кади за бањи; Кинески фенери;
заштитни уреди за осветлување; дифузери на

возила; возила што се движат во вода; [покривки
за кука во возила; покривки за велосипеди]; сите

светлина;

вклучени во Класата 12

светилки;

светла

за

автомобили;

светла за возила; шпорети; шпорети [апарати за
загревање]; [шпорети за ориз]; сите вклучени во

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали и нивни легури

Класата 11
кл. 12 возила; апарати за движење по земја,

или обложени со нив, накит, бижутерија и украси,
скапоцени камења; хорологиски и хронометриски

воздух или вода; уреди против заслепување за
возила; штитници од сонце за автомобили;

инструменти, брошеви; синџирчиња; амајлии;
монети; сувенири, имено медали и/или парички;

аларми против кражба на возила; уреди против

петлици за ракави; обетки; златни нишки; украси

кражба на возила; детски колички; покриви за
детски колички; ѕвончиња за велосипеди;

[од благородни метали]; предмети од имитација
на злато; кутии за скапоцености; кутии за накит;

колички на едно тркало или трицикли; колички на
едно тркало; велосипеди и трицикли, и нивни

ѓердани; игли (накит); украсни игли; прстени;
статуи и статуетки од благородни метали;

делови; коли; колички; покривки за седишта на
возила; покривки за седла на колички на едно

брошеви за вратоврски; часовници, часовници и
нивни делови и опрема; ремчиња за часовници,

тркало, велосипеди или трицикли; колички за

пружини

голф; колички за пренесување стока; рачни
колички; потпирачи за глава на седишта кај

часовници; кутии за часовници; штоперица;
украси; украсни игли, игли за вратоврски;

возила; покривки за детски колички; покривки за
возила; сирени за возила; поклопки - капаци;

медали;
приврзоци,
ситни
украси
или
синџирчиња; синџирчиња за клучеви и кутии за

поклопки - капаци на тркала; багажник за возила;
мрежи за багаж за возила; колички за багаж;

клучеви/превоз на благородни метали и/или
скапоцени камења; украси на врат; белегзии

браници; направи против лизгање за гуми на

[накит]; кутии за рачни часовници [презентации];

возила; весла за кајаци; весла; педали за
колички на едно тркало; колички [детски

кутии за часовничарство; електрични саати и
часовници; сончеви часовници; дијаманти;

колички]; пумпи за велосипеди, колички на едно

бижутерија; полускапоцени камења; уметнички

Трговски Марки
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дела од благородни метали; часовници со

обележувачи; одбележувачи за во книги; витрини

аларм; копчиња за корсети; украсни игли (игли за

за канцелариски материјали; платна за сликање;

вратоврски);
статуетки
од
благородни
материјали [статуетки]; кутии за накит; сите

бележници или блокчиња; дневници; нотеси;
регистри; бележници за пишување; потсетници;

вклучени во Класата 14
кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што

хартија за пишување; хартија за цртање; прибор
за пишување; креди за пишување; школски

не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјали; фотографии;

табли; табли за постери; огласни табли; навлаки
за пасоши; навлаки за чековни книшки;

канцелариски

растегливи

материјали;

лепила

за

ленти;

фотографии;

матрици;

канцелариска или куќна употреба; материјали и
алати што ги користат уметниците; четки;

производи за бришење; бришачи; бришачи на
течности; електрични отварачи на писма;

машини за пишување и канцелариски прибор;
материјали за обука и настава; пластични

музички честитки; бришачи за табли за
пишување; накит и украси од хартија и/или

материјали за пакување (што не се вклучени во
другите класи); печатарски букви; печатарски

картон; хартија за амбалажа; салфети од
хартија; џебни бележници; пенкала на полнење;

блокови; календари; книги; каталози; поштенски

ленти за подврзување; прибори за цртање за

картички;
постери;
публикации; весници

печатени
честитки;

графитни моливи; прибори за боички; линијари;
бришачи за табли за пишуавање; автографски

инструменти за пишување; гумени печати;
поштенски марки и печати; перничиња за печати;

книги; спојници; хефталици; ножеви за сечење
хартија; знаци за предупредување; машини за

мастилни перничиња за печати; фотоалбуми;
платна за врамување слики; слики или

уништување хартија; машини и апарати за тенка
пластична фолија; електрични апарати за

фотографии; сликарски штафелај; блокчиња или

загревање, лепење и заштита од превиткување

перничиња за впивање мастило; држачи за
фотографии; мастила; платна; шамичиња од

на документи и фотографии; електрични апарати
за запечатување и монтирање со заштитна

хартија; тоалетна хартија; шамичиња од хартија
за отстранување шминка; крпи од хартија;

обвивка на документи и фотографии; држачи и
кутии за картички; украси од хартија за кошници

подметки и плакати од хартија или картон;
хартија за амбалажа, хартија за завиткување и

за излети или прехранбени производи; албуми;
бебешки пелени од хартија и целулоза [за

материјали

за

еднократна употреба]; кеси [пликоа, торбички] од

уметници; графички репродукции, портрети;
литографи; пенкала, моливи, пера за пишување;

хартија или пластика, за пакување; папки за
листови што се вадат; кутии од картон или

топчиња за хемиски пенкала; пера; држачи за
пенкала; држачи за моливи; пенкала на полнење

хартија; картички; држачи и кутии за поштенски
марки и печати; стрипови; шестари за цртање;

и прибори за пишување; мини од графит за
технички моливи; боички, креони; кутии за

ленти и картички од хартија за запишување
компјутерски програми; хартија за копирање

пенкала и моливи; острилки за моливи; машини

[канцелариски

за острење моливи; спојки за хартија; притискачи
за хартија; дупчалки за хартија; игли за цртање;

[канцелариски
материјали];
фасцикли
за
документи; штитници за прсти [канцелариски

пастелни
боички;
пасти
и
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; машини за

материјали]; знамиња [од хартија]; папки
[канцелариски материјали]; папки за хатија;

хартија; даски за сложување на букви; држачи за
писма; отварачи за писма; лепливи ленти и

ленти од гума; шамичиња од хартија; картички во
картотека; ленти со мастило; заштитни корици за

држачи за лепливи ленти; материјали за цртање,

хартија; етикети што не се од текстил; карти;

табли, пенкала и прибори; прибори за цртање;
албуми за поштенски марки и парички; торби и

музички честитки; билетени; блокчиња за цртање
[канцелариски материјали]; прибори за цртање

пликоа;

[предмети за употреба во училишта]; памфлети;

за

пакување;

впивачи;
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дробење хартија [за канцелариска употреба];

кл. 20

држачи за моливи; поштенски марки; налепници;

прозиводи (што не се опфатени со другите

салфети од хартија за маса; клинчиња; билети;
ленти од машини за пишување; машини за

класи) од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова

пишување [електрични и неелектрични]; корици;
четки за пишување; креди за пишување; табли за

коска, школки, килибар, седеф, морска пена и
замени за сите овие материјали, или производи

пишување; корици (канцелариски материјали);
навлаки од хартија за саксии; машини за хартија

од пластика; воздушни перничиња; воздушни
душеци; воздушни перници; вреќи за спиење;

[канцелариски

од

украсни завеси со монистра за декорација;

хартија; кеси за готвење во микробранови печки;
филтри за кафе од хартија; брошури; модели за

тркалца за кревети што не се од метал;
постелнина [освен лен]; кревети за домашни

везење [мостри]; ножеви за сечење хартија
[канцелариски материјали]; чаршафи од хартија

миленичиња; канти што не се од метал;
затворачи за шишиња; полици за шишиња; тапи

за маса; чаршафи и салфетки од хартија за
маса; огласни табли од хартија или картон;

за шишиња; пластични картички за отворање
електронски брави; сандаци; ѕвончиња на ветар

етикети за картички во картотека; листови

што оддаваат звуци; куки за облека; закачалки за

хартија; крпи за лице од хартија; налепници за
преносни телефони; сите вклучени во Класата 16

палта; куки за палта; држачи за палта;
контејнери, што не се од метал (складирање,

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се

транспорт); држачи за завеси; куки за завеси;
корнизи за завеси; алки за завеси; палки за

вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа; торби и куфери;

завеси; валјаци за завеси; врвки за завеси;
перници; плакари за крпи; куќички за домашни

чадори,

одење,

миленичиња; кревети, мебел, монтирање врати;

камшици, узди и сарачки производи; торби, чанти
и паричници, кутии, багаж, торбички; актовки;

украси за рамки за слики; ладилници
[неелектрични]; статуи од дрво, восок, гипс или

ранци; навлаки за алишта; торби за пазарење;
ремени од кожа; појаси за рамо; појаси; бастуни;

пластика; камини; држачи за саксии; држачи за
цвеќиња; закачалки за капи; високи столчиња за

кутии за катрички [портмонеа]; околувратници за
животни или домашни миленичиња; кутии за

бебиња; куќни броеви, што не се од метал,
несветлечки; камари за домашни миленичиња;

клучеви; врвки од кожа или имитација на кожа;

плочки со имиња, што не се од метал; шкафови

несесери; маски за усти од кучиња; ученички
торби; ремени; рачки за куфери; куфери;

за регистри; дубачиња за деца; предмети на
надувување за рекламирање; кутии за накит;

прибори за патување; торби за костуми за
патување; навлаки за чадори; рачки за чадори;

поштенски сандачиња;
рафтови за списанија;

држачи за бастуни; ремени за патни торби; торби
за плажа; чанти; кутии и торби, од кожа или од

пластика за амбалажа; перници; полици за
чинии; полици за чаши; регистарски таблички;

кожа и картон; женски чанти; кожени ремени;

рекламни натписи; рачки за алати; колички за

планинарски стапови; музички кутии; папки за
ноти; мрежести торби за пазарење; ранци;

послужување; кошници; рамки за слики;
декоративни пораби од пластика и/или дрво за

училишни торби; торби за алат од кожа или
имитација на кожа [празни]; мали патни торби;

прозорци; украси и декорации за прозори или
врати од пластика, восок, дрво, плута, трска,

торби за дивеч; торби, пликоа и чанти од кожа за
пакување; прекривки за мебел од кожа или

врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар, седеф,

имитација на кожа; рамки за женски чанти; торби

морска пена и замени за сите овие материјали,

со ремени за носење доенчиња; торби со тркала
за пазарење, сите вклучени во Класата 18

затворачи за торби; пластични контсјнсри за
мириси и парфеми; потпирачи за глава на

материјали];

сонцебрани

и

лигавчиња

стапови

за

мебел, огледала, рамки за слики;

држачи
душеци;

за писма;
садови од

дуење; декорации од пластика за храна или
Трговски Марки
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кошнички за излети; прстени за клучеви и

за шишиња; затварачи за шишиња направени од

приврзоци, што не се од метал; граничници за

керамика, кинески порцелан, стакло, кристал,

врата; фотелји; кошници, што не се од метал;
кревети; клупи [мебел]; канти од дрво или

грнчарија, теракота и порцелан; шишиња,
садови, кутии за сапун; кутии за леб; кофи;

пластика; столарија; креденци; колички за
компјутери [мебел]; кутии од дрво или пластика;

кафани [послужавници]; кафези за домашни
миленичиња; модли за слатких [модли]; модли за

столчиња [седишта]; сандаци за играчки; плута;
навлаки за алишта [гардероба]; колевки; завеси

вафли; свеќи за гасење; прстени за свеќи; кутии
за бонбон; кутии за чешли; порцелански украси;

од бамбус; столарски маси; работни маси;

садови од порцелан; стапчиња за храна (кујнски

колички на тркалца за послужување [мебел];
цевчиња за пиење; потпирачи за глава [мебел];

прибор); шкафови за облека; закачалки за
облека; крпи за чистење; железници; мешалки за

табли за закачување клучеви; библиотекарски
полици; шкафови; брави [освен електрични], што

коктел; филтри за кафе; мелници за кафе;
цедалки за кафе; сервиси за кафе; лончиња за

не се од метал; кројачки кукли; полици [мебел];
рамки за фотографии; рамки за слики; пили за

кафе; електрични чешли; чешли за животни; ќеси
за пециво; модли за готвење; ражени за готвење;

сечење дрва; училишен мебел; седишта; софи;

канти за мраз; портабл ладилници; уреди за

маси; колички на тркалца за послужување чај;
колички за послужување чај; колички за

ладење на храна кои содржат флуиди за
размена на топлина, за домашна употреба;

компјутери [мебел]; држачи за чадори; полски
кревети; ормани; огласни табли; водоводни

отварачи; козметички прибор; прекривки за
тањири; покривки за саксии за цвеќиња; земјени

цевки [вентили] од пластика; тоалетнио комоди;
табуретки за нозе и столчиња; кошници [канти];

садови; шољи; даски за сечење за во кујна;
бокали; неелектрични пржилници; садови за

куки за закачалки за облека; скали од дрво или

сапун;

пластика; шкафови за лекови; подметки, што
можат да се извадат, за мијалници; плочки со

пиење;чаши; корита, садови; сушари; метли;
чапи за јајца; корита за хранење; саксии за

имиња што не се од метал; куки и игли (што не
се од метал); оградени простори за бебиња;

цвеќе; фаќачи за муви; ракавици за домашна
употреба; пехари; рендиња; неелектрични печки;

дрва за гребење мачки; полици; внатрешни
решеткасти ролетни [штитници од сонце]

затоплувачки
контејнери;
затоплувачи
за
шишиња за хранење, неелектрични; држачи за

[мебел]; уметнички дела, фигурини и статуетки и

цвеќиња и растенија; топли тави; кофи за мраз;

ситни декорации и украси од дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова

модли за мраз, покривки за даски за пеглање;
бокали; прибор за ручање;
копчиња од

коска, китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,

порцелан; мрзливци; сетови за пијалоци; кутии
за ручек; држачи за менија; лимени кутии за

или од восок, гипс или пластика; кутивчиња за
таблети [од дрво, пластика]; затворачи за

прибор; лажици за мешање; крпи; држачи за
салфетки; прстени за салфетки; распрскувачи за

шишиња; сите вклучени во Класата 20

садови за наводнување; тампони за чистење;

кл. 21 средства за домаќинство и кујнски садови
(што не се од благороден метал и
не се

тавчиња; хартиени тањири; секачи за пециво;
млинови за бибер; парфеми; ароматизери;

покриени со него); чешли и сунѓери; четки;
материјали за производство на четки; средства

есенцијални масла; согорувачи на мириси;
парфимирани води; кошници за излет; касички -

за чистење; челична волна; непреработено или
полу-преработено стакло; стакларија, порцелан

прасиња; лонци со поклопец; лонци; кувари под
притисок; кошници за отпад; држачи за сол;

и грнчарија невклучени во други класи; бањи за

држачи за бибер; садови за сосови; тањири за

бебиња [портабл]; кошници, за домашна
употреба; кригли; кафези за птици; неелектрични

сосови; кугли; тампон за отстранување; четки за
бричење; растегнувачи за блузи; четки за

блендери; даски за пеглање; дигалки; отварачи

чистење чевли; рогови за чевли; врвки за чевли;
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сита; апсорбирачи на чад за домашна употреба;

држачи за забен конец; хигиенски лавабоа;

држачи за сапун; садови за сапун; сетови со

садови за домаќинство од благороден метал;

зачини; држачи за сунѓери; држачи за четки за
бричење; статуи од порцелан, теракота или

уреди за домаќинство од благороден метал;
сервиси за кафе од благороден метал; садови за

стакло; цедилки; шприцеви за наводнување
цвеќиња и растенија; прибор за на маса; големи

кафе, неелектрични од благороден метал;
кујнски садови од благороден метал; држачи и

бокали; чајници; прибори за чај; сервиси за чај;
чаши за чај; четки за тоалет; кутии за тоалет;

прстени за салфетки од благороден метал;
држачи за кујна од благороден метал; сетови за

држачи за тоалетна хартија; сунѓери за тоалет;

пудра од благороден метал; прибор за на маса

средства за тоалет; четки за заби; електрични
четки за заби, држачи за чепкалки за заби, не од

од благороден метал; кутии од благороден
метал; сите вклучени во Класата 21

благороден метал; чепкалки за заби; кошници за
ѓубре; садови за отпад; послужавници за

кл. 22
јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници, церади, едра, вреќи и торби ( не

домашна употреба; троножници; печати за
панталони; растегнувачи за панталони; шишиња

се вклучени во другите класи); материјали за
полнење (освен од гума или пластика); сурови

со вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди

текстилни влакнести материјали; навлаки за

за вафли и палачинки, неелектрични; даски за
перење; славини; садови за наводнување; уреди

шишиња; мрежи; ленти што не се од метал, за
виткање или поврзување; церади за возила

за наводнување; апарати за чистење со восок;
уметнички дела, од порцелан, теракота или

[невградени]; [ленти, што не се од метал, за
виткање или поврзување]; сите вклучени во

стакло; декоративни украси за прозори или врати
изработени од керамика; стакло, кристал,

Класата 22.
кл. 23 предено и конци; памучен конец и преѓа;

грнчарија, теракота или порцелан, кутии или

конец и преѓа за везење; конец и преѓа за

садови за ручек или храна ( не се од благороден
метали); стапици за глувци; појаси за кутии за

шиење; сукан конец и преѓа; сукана волна;
волнен конец и преѓа; сите вклучени во Класата

ручек и садови за домаќинство; садови за
ароматици и мириси; шишиња за ладење;

23
кл. 24 текстил и текстилни производи, ткаенини,

стаклени кутии; метли; средства за четкање;
садови за путер; капаци за садови за путер;

кои не се опфатени со другите класи; џебни
шамичиња; салфети; покривки за кревети и маси;

котли; инструменти за чистење [со кои се

платно

управува рачно]; клинови, портабл кутии за
ладење, неелектрични, тегли за колачи, прибор

постелнина; покривки; ќебиња за кревети;
ролетни од текстил; крпи од текстил; прекривки

за готвење, неелектричен, четки за веѓи, четки за
чевли, тавчиња за пржење, одводници, ракавици

за мебел од текстил; прекривки за мебел од
пластика; прекривки за перници; завеси за врати;

за градинарство, стаклени пљоски [садови],
изолациони боци; перничиња за пудра; шејкери;

ткаенини имитации на животинска кожа; крпи;
знамиња-бајраци; ракавици за бањи; чаршафи и

цедалки за чај, не од благорен метали; постави и

постелнини за домаќинство; етикети [ткаенина];

чаршафи за секаква употреба во домаќинства;
брисачи; тепалки, неелектрични; садови или

шамичиња за отстранување на шминка;
подметки; прекривки за душеци; ракавици за

метали за правење мраз или замрзнати
пијалоци; секачи за [бисквити] колачи, шишенце;

чистење; комарници; завеси; навлаки за
перници; материјали од пластика [замена за

држачи за шишенце; бришачи за прашина,
шејкери за коктели; сетови за пудра, не од

ткаенини]; јоргани; прекривки за патување;
листови [текстилни]; прекривки; свила; свилени

благородни

или

ткаенини; вреќи за спиење; текстил за маса;

таблети; покривки за кутии за палома
марамчиња од дрво, или пластика; држачи за

салфети за маса; таписерии; ткаенини за
тапацирање; завеси за на ѕид; постелнина;

четки за заби; конец за дентална употреба;

навлаки за држачи за салфети или шамичиња од

метали;

Трговски Марки
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ткаенина; навлаки за рачки за врати; навлаки за

градник [долна облека]; облека за гимнастика;

кваки; навлаки за седишта на клозетски шолји;

појаси за носење; сите вклучени во Класа 25

обликувани навлаки за клозетски капаци; држачи
за завеси или врвци од текстил; подметки

кл. 26 облека, обувки, капи; престилки; облека за
на плажа; облека за капење; костуми за капење;

[чаршафи и салфетки]; памучни ткаенини;
прекривки [прекривки за кревети]; ткаенини за

спортска облека; водоотпорна облека; ракавици;
ракавици без прсти; ремени; облека за деца,

текстилна употреба; крпи за лице од текстил;
грубо платно; бордура [платно]; ткаенина од

мажи и жени; бебешека облека; бебешки пелени
од текстил; лигавчиња, што не се од хартија;

коноп; чаршафи за маса [ не се од хартија];

долна облека; облека за спиење и пижами;

бархет; волнени платна; шамичиња од платно за
отстранување шминка; [ткаенини за прекривки од

бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници од
сонце; баретки; капи за капење и туширање;

текстил за хартиени кутии; прекривки од текстил
за кваки за врати; обвивки од текстил за

муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски;
околувратници; панделки, пеперутки ; кратки и

шишиња; етикети; торби од текстил, или од
свила за амајлии]; сите вклучени во Класата 24

долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за
кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки;

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки; облека за

обувки; спортски обувки; влечки; обувки за на

на плажа; облека за капење; костуми за капење;
спортска облека; водоотпорна облека; ракавици;

плажа; костуми за маскенбал; работнички
комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови];

ракавици без прсти; ремени; облека за деца,
мажи и жени; бебешека облека; бебешки пелени

сандали за капење; влечки за капење; чизми за
скијање; чизми; прерамки за облека [трегери];

од текстил; лигавчиња, што не се од хартија;
долна облека; облека за спиење и пижами;

градници; панталони [за носење];
маички/поткошули; палта; манжетни;

бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници од

крзнени шалови; панделки [облека]; капи за

сонце; баретки; капи за капење и туширање;
муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски;

носење; јакни [облека]; плетени ткаенини
[облека]; џемпери; трикотажа [облека]; горна

околувратници; панделки, лептир машни; кратки
и долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за

облека [наметки]; долги палта; панталони; парка;
пуловери; сандали; шалови; шамии; кошули;

кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки;
обувки; спортски обувки; влечки; обувки за на

комбинезони [женска долна облека]; мантили;
гамаши; спортски чевли; спортски дресови;

плажа;

работнички

костуми; костуми за капење; маици; панталони;

комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови];
сандали за капење; влечки за капење; чизми за

долна облека; униформи; елеци; водоотпорни
костуми за скијање на вода; спортски стегачи

скијање; чизми; прерамки за облека [трегери];
градници; панталони [за носење]; женски

[облека]; долна облека; обувки за гимнастика;
градник [долна облека]; облека за гимнастика;

маички/поткошули; палта; манжетни; женски
крзнени шалови; панделки [облека]; капи за

појаси за носење; сите вклучени во Класата 25
кл. 27 килими, килимчиња, простирки и бришачи,

носење;

линолеум

костуми

јакни

за

маскенбал;

[облека];

плетени

ткаенини

и

други

материјали

за

женски
женски

подни

[облека]; џемпери; трикотажа [облека]; горна
облека [наметки]; долги палта; панталони; парка;

прекривки; ѕидни тапети (што не се од текстил);
килимчиња за автомобили; простирки во бањи;

пуловери; сандали; шалови; шамии; кошули;
комбинезони [женска долна облека]; мантили;

прекривки за подови; килимчиња за пред врата;
душеци за гимнастика; душеци за фискултурна

гамаши; спортски чевли; спортски дресови;
костуми; костуми за капење; маици; панталони;

сала; таписерии; винилни подни прекривки;
хартиени ѕидни тапети; рогозина; душеци за

долна облека; униформи; елеци; водоотпорни

плажа; сите вклучени во Класата 27

костуми за скијање на вода; спортски стегачи
[облека]; долна облека; обувки за гимнастика;

кл. 28 играчки, игри и предмети за играње;
кукли; плишани играчки; мечиња; фигури за
играње и сложувалки; предмети за гимнастика и
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спорт; топки и балони; празнични декорации и

пливање [објекти за игра]; перки за пливање

украси; декорации и украси за овогодишни елки;

[пераи]; нишалки; маси за пинг понг; играчки за

украси за забави; возила играчки; возила со
далечинско управување (играчки); даски за

домашни миленици; скии за на вода; објекти за
игра за пливање; игри за во вода, спортови и

сурфање; даски за скијање; ролери; лизгалки за
мраз; скејтборд; заштитни потполонки или

активности; топки за на плажа; апарати за
забава, автоматски и на парички; торби

штитници за спорт и игри; воздушни пиштоли
[играчки]; триктрак игри; топки за игри; ѕвончиња

специјално дизајнирани за ски и даски за
сурфање; картички за бинго; мрежи за пеперутки;

за новогодишни елки; топчиња за билијард;

карти за играње; конфети; ролери со тркала во

билијардски маси; коцки за градење [играчки];
игри со табли; бонбони што пукнуваат кога се

една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи
за даски за едрење; мрежи за вадење уловена

отвараат [новогодишни петарди]; чизми за
лизгање со додадени лизгалки; уреди и

риба за спортски риболовци; возила играчки со
далечинско управување; тркала за рулет; снежни

механизми за куглање; игри за градење; држачи
за свеќи за Новогодишни елки; табли за играње

топки; дрезги (обувки) за одење по снег; јапонски
карти за играње, сите вклучени во Класата 28

дама; дама [игри]; игри со шах; табли за шах;

кл. 29

Новогодишни елки од синтетички материјал;
маѓионичарска опрема; експлозивни каписли

преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа; џемови, компоти; јајца,

[играчки за огномет]; чаши за мешање коцки;
стрели за пикадо; коцки; креветчиња за кукли;

млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; бујон; состојки за правење бујон; супи;

облека за кукли; куќички за кукли; соби за кукли;
домино;табли за шах; игри со табли; тегови;

концетрати за супи; путер, кавијар, сирење, мезе
од сирење; млечни производи; производи за

штитници за лакти [спортска опрема]; фитнес

исхрана направени од риба; храна подготвена од

апарати [растегнувачи]; опрема за возење на
саеми/ панаѓури; шишиња за храна за кукли;

риба; замрзнато овошје; смрзнато овошје; чипс
од овошје; маргарин; мармалад; желеа од месо;

рибарски јадици; макари за риболов; перки за
пливање; пловки за риболов; летачки дискови

месо во конзерви (конзервирано); млечни
пијалаци; конзервирани печурки; јаткасто овошје,

[играчки]; автоматски игри; рекети за игри; игри
различни од оние адаптирани за користење со

подготвени, паштети (од џигер); путер од
кикиритки; преработени кикиритки; конзервиран

надворешни екрани или монитори; торби за

грашок; кори од овошје; чипс од компири; пржени

голф; палки за голф; ракавици за голф; ракавици
за игри и спорт; трикови за мамење и шега на

компирчиња;
салати;
колбаси; масло од

туѓа сметка [евтини играчки]; макари за летала;
макари; штитници за коленици [спортска

подготвување супа; тофу; салати од зеленчук;
состојки за правење супа од зеленчук; шлаг

опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети;
театарски маски; маски играчки; мобили

крем; јогурт; готова храна; зачинета храна;
пакувања со готова храна; храна за мезе; морски

[играчки]; возила макети со размер; евтини

алги (за исхрана); преработено и конзервирано

играчки за забави, игранки; заштитни потполнки
[делови од спортски одела]; друштвени игри;

месо, риба, живина и дивеч, сланина; состојки за
правење бујон; путер од какао; подготвени

ударни каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки
за играње; кукли; рекети; ѕвечки [играчки];

прозиводи од месо; крокети; кандирано овошје;
риба во конзерви [конзервирани (Ам.)]; овошни

фрлање обрачи околу клин; коњчиња за
нишање; ролери; даски за едрење; скии; санки

желеа; овошни салати; овошје во конзерви
[конзервирани
(Ам.)];
масло
од
пченка;

[спортска

за

маслиново масло за исхрана; суво грозје; пиер

играње]; меури од сапуница [играчки]; вртимушки
[играчки]; отскочни даски [спортска опрема];

од домати; зеленчук во конзерви [конзервирани
(Ам.)]; морски плодови (што не се живи);

статични велосипеди за вежбање; базени за

преработена и

опрема];

Трговски Марки

тобогани

[предмети

месо, риба, живина и дивеч; месни

кисела
сусам;

зелка-расол;
состојки за

конзервирана морска

храна;
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морски

[конзервирани

овошје и овошни сокови; пијалаци од зеленчук и

(Ам.)]; прозиводи за исхрана направени од /

плодови

во

сокови од зеленчук; сирупи; концетрати и други

подготвени од морски плодови; сите вклучени во
Класа 29

средства за правење пијалаци; изотонични
пијалаци;
овошни
сирупи
[безалкохолни];

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

пастили за пенливи пијалаци; прашок за пенливи
пијалаци; сода вода; сирупи за пијалаци; води за

жито, леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; мед, меласа; квасец; прашок за

маса; води за пиење [пијалаци]; пијалаци од
сурутка;
безалкохолни
пијалаци;
коктели

печење; сол, сенф; оцет, сосови и мирудии;

[безалкохолни]; аперитиви (безалкохолни); сите

мирудии; мраз; бисквити; прашок за колач;
украси за колачи што се за јадење; ароми за

вклучени во Класата 32
кл. 33 алкохол од ориз; алкохолни пијалаци

колачи; колач од ориз; слатки и бонбони;
чоколадо; чоколадни пијалаци со млеко;

[освен пиво]; аперитиви; алкохолни пијалаци што
содржат овошје; ракија; алкохол од ракија;

пијалаци што се на основа на чоколадо; слатки
за украсување божикни елки; пијалаци од какао

коктели; ликери; саке; алкохолни [пијалаци],
виски, вино, сите вклучени во Класата 33

со млеко; производи од какао; пијалаци што се

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити;

на основа на какао; пијалаци од кафе; ароми на
кафе; мешавини и подготовки за употреба како

пепелници; хартија за виткање цигари; кутии за
пури; кутии за цигари; секачи за пури; држачи за

замена за кафе; пијалаци што се на основа на
кафе; слатки; пуканки; пченкарни снегулки;

пури; филтри за цигари; чибуци (држачи за
цигари); држачи за цигари; врвови на цигари;

сладолед; кари; крем пудинг; мали парчиња
храна од жито; ароми, со исклучок на

цигари; цигари што содржат замена за тутун;
цигарило; пури; запалки за пушачи; кутивчиња со

есенцијални

(вид

кибрит; држачи за кибрит; жица за чистење тутун

сладолед); овошни желеа; колач со ѓумбир;
сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили; пити со

за луле; рафтови за лулиња; луле за тутун;
кожни торбички за тутун; табакери со бурмут;

месо; мирудии за смекнување месо, за употреба
во домаќинство; палачинки; пастили; колачиња;

тегли за чување тутун, сите вклучени во Класата
34

паштета; бибер; пици; пудинзи; равиоли; матична
млеч за човечка употреба; шеќер;васаби каши;

кл. 35 спојување, за доброто на другите, на
мешавина од производи (без нивен транспорт),

соја сосови; тестенини , фиде; удон (јапонски вид

овозможување

на тестенини); суши; ванила; вафли; замрзнат
јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки;

разгледување и купување на тие производи;
такви услуги може да бидат овозможени од

ароматични подготовки за исхрана; средства за
спојување смеси за сладолед [мраз за јадење];

страна на продавници на мало, на големо, преку
пошта со нарачка по каталог или преку

ѓевреци; кифли, колачи;
карамели [бонбони]; гуми за жвакање што не се

средствата на
пример, преку

за медицинска употреба; пченкарни оброци; мраз

телевизиски шопинг; продажба на големо и мало

за јадење; златен сируп; природен или вештачки
мраз; макарони; марципан; мајонез; овес; пипер

и нарачки по пошта во врска со продажба на
украси за забави и празнични декорации и

[зачини]; пити; мезиња; зачини; двопек; сол за
готвење; сендвичи; доматни сосови; мирудии;

орнаменти; подароци и благородни предмети;
сапуни, парфимирани есенцијални масла;

освежителни пијалаци [замрзнати]; шпагети;
слатки [бонбони]; колачиња; пченично брашно;

козметика, лосиони за коса, производи за нега на
коса, средства за хигиена, средства за

преливи за салати; сафт од печено месо; сите

дезинфекција,

вклучени во Класата 30
кл. 32
пиво; минерална и сода вода и

средства за чистење, полирање и абразивни
средства, супстанци за употреба при машинско

безалкохолни пијалаци и аперитиви; пијалаци од

перење; прибор за маникир, средтва за нега на

масла;
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замрзнат
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на

клиентите
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медиуми,
програми

лична

на
за

хигиена;
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нокти, лак за нокти, средства за вадење лак за

салфетки,

нокти, вештачки нокти, диететски супстанци,

галантерија,

храна за бебиња, санитарни средства, свеќи,
фитили, масла, лубриканти, масла за бои,

обувки и капи, копчиња, траки и плетенки, чипка
и везени работи, шноли и декорации за коса,

кујнски прибор, земјени садови, сетови за
маникир, инструменти за бричење, жилети,

шапки, запалки, килими, простирки, играчки,
игри, кукли, фигури, спортски реквизити,

машини и машински алати за домаќинство,
рачни уреди, филмови, камери, фото дискови,

декорации за новогодишни елки, храна и
пијалоци, конфекција, цветни производи, кибрит

видео рекордери, аудио и визуелни производи,

цигари, цигарилоси и друг прибор за пушење;

аудио и видео касети, дискови, инструменти и
апарати
за
снимање,
пренесување
и

рекламирање; организација на изложби за
комерцијални и рекламни цели; објавување на

репродукција на звуци и/или слики, телевизори,
плеер за касети и/или рекордери, радија,

текстови, промоциони продажби [за други],
агенции за рекламирање, управување со бизнис

телефони,
телефони,

од страна на изведувачки артисти, агенции за
увоз-извоз, компилации на информации во

декорации

безжични
телефони,
мобилни
мобилни кутии за телефони,
и

држачи

идентификатори
на
електронски
и

за

телефони,

компјутерски

простирки
хартиени

бази

на

маса,

мебел,

марамчиња,

за

облека,

податоци,

директен

повици,
калкулатори,
компјутерски
игри,

маркетинг преку пошта, управување со хотели.
истражувачки
маркетинг;
надворешно

кинематографски филмови, светла, фенови,
прибор за готвење, модли за колачи и пецива,

рекламирање, вработување, агенции за јавно
мислење,
рекламирање
преку
радио,

тостери, фурни, кујнски прибор, прибор и садови
за сервирање храна и пијалоци, стапчиња за

рекламирање
преку
телевизија
[онлајн
рекламирање преку компјутерска мрежа; набавка

јадење,

на средства за други

инструменти

за

сечење,

порцелан,

садови од порцелан, садови од кристал,
емајлирани садови, керамика, сушачи за коса,

[купување добра и услуги за други бизниси],
изнајмување на време за рекламирање во

лампи, делови за лампи, носачи за бебиња,
балони, свирки за велосипеди, саати и

медиуми, канцелариски машини и опрема за
изнајмување; изнајмување или огласување на

часовници и делови за нив, накит и имитација на
накит, орнаменти, добра од благороден метал

машини;] сите вклучени во Класата 35
кл. 41
забава; разонода; паркови; забавни

или прекриени со него, музички кутии, музички

паркови; обезбедување автомати за забава;

инструменти, слики, фотографии, материјал за
пишување, кхартија и картон и добра направени

образовни услуги; организирање, продукција и
водење на шоу програми, концерти, претстави во

од овој материјал, уметнички материјали, четки
за цртање, инструменти за пишување, печатени

живо, театарски изведби, изложби, спортски
натпревари, спортски и културни активности;

материјали, книги, весници, списанија, честитки и
божиќни честитки, карти за играње, материјали

сали за музички приредби, киносали, ноќни
клубови, филмски студија, услуги на дискотеки;

за пакување, рамки за слики и држачи, додатоци

услуги на клубови, објавување книги, текстови,

за материјали за пишување и домаќинство,
добра од кожа и/или од имитација на кожа, чанти

списанија, дневни весници и списанија, услуги на
библиотеки; обезбедување објекти за забава;

и багаж, паричници, чадори, стапови за одење,
мебел, огледала, закачалки за палта, кутии и

изложби; концерти, шоу програми, приредби,
спортови, игри, активности за рекреација и

садови, таблички со име, мали уреди за
домаќинство, уреди и садови за домаќинство,

културни активности; услуги за здравствени
клубови; услуги на кампови за летување;

чешли, сунѓери, четки, средства за чистење,

известување за образование, забави, приредби,

очила, рамки за очила и очила за сонце и кутии и
додатоци за нив, текстил и добра од текстил,

рекреација, спортски и културни активности,
радио и телевизиски програми, продукција на

постелнина, и чаршафи и покривки за маси,

радио и телевизиски програми; филм и видео

Трговски Марки
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продукција; изнајмување на кино -филмови,

во барови; служење на храна и пијалаци за

кинематографски

свадби, сите вклучени во Класата 43

филмови,

видео

ленти,

ласерски дискови; видео дискови и дигитални
разновидни [видео] дискови; изнајмување звучни

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
услуги за хигиена и разубавување на луѓе или

записи;
изнајмување
на
сценски
декор;
забавишта; клубови и салони инсталирани со

животни; земјоделски; градинарски и шумски
услуги; козметички салони; фризерски салони;

аудио и визуелна опрема со придружни уреди;
простории и салони за играње; организирање

тимарење
животни;
аранжирање
цвеќе;
градинарство; пејсажно градинарство; тимарење

избори

домашни

на

убавици;

циркуси;

курсеви

за

миленичиња;

[услуги

на

арома

кореспонденција; услуги на естрадни уметници;
организирање изложби за културни и образовни

терапија;
изработување
венци;
болници;
забарство; тетовирање;] сите вклучени во

цели;
коцкање;
гимнастичка
обука;
обезбедување опрема за музеи [претставувања,

Класата 44

изложби]; организирање лотарии; услуги на
оркестри; планирање забави [забави]; услуги за

(111) 19605

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/382

(220) 26/04/2011

пишување

изведби;

(181) 26/04/2021

зоолошки градини; услуги на дигитално сликање;
електронско издаваштво; услуги на игри што се

сценарија;

театарски

(450) 31/12/2012

обезбедуваат он-лајн [од една информатичка
мрежа];
толкување
[јазик
со
знаци];

(732) Дрита Комерц ДООЕЛ
с.Палчиште, Тетово, MK
(540)

професионално насочување [совети во врска со
образованието
и
оспособувањето];
микрофилмови; услуги на компонирање музика;
ноќни клубови; фотографија; производство на
филмови за видео ленти; обезбедување услуги
за караоке; обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се даунлодираат;
он-лајн публикување електронски книги и
списанија; снимање видеоленти; кугларница;
стадион за безбол или куполи за безбол (игри);
прикажување филмови; организирање на свадби;
сите вклучени во Класата 41
кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување; ресторани, бифеа,
кафетерии, барови, простории за храна, кантини,
коктел барови; ресторани со самопослужување;

(591) жолта, црвена, зелена, сива, светло и
темно сина
(551) индивидуална

снек-барови; салони за коктел; како и за храна и

(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови-сјај

пијалоци; обезбедување и резервација на
привремено сместување и објекти за исхрана,

(111) 19604

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/383

(220) 26/04/2011

хотели, мотели, пансиони и обезбедување
информации за нив; услуги на камповите за
летување;
ресторани,
бифеа,
кафетерии,
барови, простории за храна, кантини, коктел
барови

инсталирани

со

аудио

и

визуелни

апарати придружени со уреди; услуги за грижа на
деца; детски јасли; кампови за летување; услуги
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(732) Дрита Комерц ДООЕЛ
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(591) жолта, црвена, зелена, сива, светло и
темно сина

(591) сина, темно сина, сребрена и темно
сребрена, црвена, црна и бела

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови-сјај

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за

(111) 19452

(151) 06/11/2012

рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,

(210) TM 2011/385

(220) 26/04/2011

пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а не се

(181) 26/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање; водење на
работење и водење
комерцијални дејности;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи

CHEVROLET SONIC
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 19591

(151) 01/11/2012

(210) TM 2011/387

(220) 26/04/2011
(181) 26/04/2021
(450) 31/12/2012

кл. 12 автомобили
(111) 19590

(151) 01/11/2012

(210) TM 2011/386

(220) 26/04/2011
(181) 26/04/2021
(450) 31/12/2012

(732) TDR d.o.o.

(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)

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)
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кл. 5 фармацевтски препарати што се издаваат
на рецепта за стимулитрање на произведување
црвени крвни зрнца; фармацевтски препарати
што се издаваат на рецепта, имено протеин за
стимулирање еритропоеза
(111) 19449

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/390

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021
(450) 31/12/2012

(732) Medochemie Ltd.
Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, CY
(591) сина, темно сина, сребрена, црвена и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)

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

ARKETIS

кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за

(551) индивидуална

рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а не се
за медицински намени и не се наменети за
лекувње, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање; водење на
работење и водење
комерцијални дејности;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) 19585

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/391

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021

(450) 31/12/2012
(732) Macy's West Stores, Inc.
50 O'Farrell Street, San Francisco, California
94102, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(111) 19486

(151) 06/11/2012

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

(210) TM 2011/389

(220) 27/04/2011

(540)

(181) 27/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

BLOOMIE'S
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 35
обезбедување

рекламни

услуги;

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

управување на деловни работи; деловна
администрација; услуги на малопродажба во

(540)

однос на услуги на стоковни куќи, нарачки по

АРАНЕСП
(551) индивидуална
(510, 511)

пошта и купување по интернет
(111) 19620

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/392

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021
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(450) 31/12/2012
(732) EINAR GROUP KFT
2094 Nagykovacsi, HU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PRIUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 очила, синџирчиња за очила, кутии за
очила, рамки за очила, врвки за очила, очила за
сонце, очила за заштита од отсјај
(111) 19484

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/393

(220) 27/04/2011

(181) 27/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат" бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолта, светло и темно црвена,
кафена, сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 солени переци, грицки, снек (snack) храна
(111) 19482

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/395

(220) 27/04/2011

(181) 27/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат" бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, златно жолта, портокалова, сива,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив, овошни слатки, слаткарски производи
(111) 19483

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/394

(220) 27/04/2011

(181) 27/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат" бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолта, светло и темно црвена,
кафена, сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

солени стапчиња, грицки снек (snack)

храна
(111) 19579

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/396

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021
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(450) 31/12/2012
(732) Трговско друштво за трговија,

(111) 19581

(151) 06/11/2012

производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз

(210) TM 2011/398

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021

Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK

(450) 31/12/2012
(732) Трговско друштво за трговија,

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

производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз

(540)

Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, златно жолта, зелена, светло и
темно кафена, светло и темно црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив

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

(111) 19578

(151) 06/11/2012

(510, 511)

(210) TM 2011/397

(220) 27/04/2011

кл. 30 бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив

(181) 27/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало

зелена, светло и темно кафена, црна,
(551) индивидуална

(111) 19592

(151) 26/11/2012

(210) TM 2011/399

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021

СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз
Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/12/2012
(732) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз
Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, златно жолта, магента, розова,
зелена, светло и темно кафена, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив
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(450) 31/12/2012
(732) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз
Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, златно жолта, кафена, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
(111) 19580

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/400

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021

(450) 31/12/2012
(732) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз
Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолта, црвена, зелена, сина, кафена,
сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони, пастили /бонбони/, чоколадни
дражеи, шеќерни производи
(111) 19615

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/402

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021

(450) 31/12/2012
(732) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз
Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(591) бела, жолта, црвена, зелена, светло и
темно кафена, сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 30 какао (производи од какао), какао крем со
или без други додатоци, какао блок, крем табли,
производи врз база на чоколадо
(111) 19614

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/401

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021
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(591) бела, жолта, црвена, светло и темно
зелена, светло кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 зрнести производи, кикиритки
(111) 19629

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/403

(220) 27/04/2011
(181) 27/04/2021

(450) 31/12/2012
(732) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз
Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена и сива
(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 и трансформирање, акумулирање,
регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,
автоматски машини и механизми за апаратите
што се активираат со монети или жетони,
регистар каси, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење
пожар;
информатички
програми,
мемории за сметачи, менувачи на дискови
(информатика), монитори (програми за сметачи),
обработка на податоци, печатачи за компјутери,
процесори (централни единици за обработка),
сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи
(работни програми за сметачи),
(снимени програми за сметачи)

(591) бела, црвена, светло и темно зелена,
жолта, кафена, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

солен флипс со вкус на кикиритки,

кл. 41

образовни услуги; подготвување на

наставата;
активности

забава;

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски
истражувања;
проектирање
и

подготовки од житарици

сметачи

анализи и
развој
на

компјутерски хардвер и софтвер; инженеринг,
(111) 19623

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/407

(220) 29/04/2011
(181) 29/04/2021

(450) 31/12/2012
(732) СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
ул.11 Октомври бр.33А, 1000 Скопје, MK

инжинерски
изработка

нацрти, изнајмување
(концепирање)
на

консултации во врска со сметачи, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи (програмирање
на сметачите), централна база на податоци
(изнајмување време за пристап до базите на

(740) Марта Поповска
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

податоците) и трговија

(540)

(111) 19481
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(210) TM 2011/409

(220) 29/04/2011

(111) 19594

(151) 26/11/2012

(181) 29/04/2021

(210) TM 2011/411

(220) 29/04/2011

(450) 31/12/2012
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ГЕНРЕП ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Бранислав Нушиќ" бр.4/4-9, MK

(181) 29/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) Скопски Саем ДОО Скопје
ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. „Пролет„ бр. 10А 2/13, Скопје, 1000

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

(540)

(540)

(591) светло сина и светло сива

(591) бела, сина

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
и

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

истражувања и планирањето поврзано со нив;
услуги за индустриски анализи и истражувања;

за водење
одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности

изработка и развој на компјутеерски хардвер и
софтвер

(професионални консултации), демонстрација на
производи,
изложби
(организирање
на

кл.

42

научни

и

технолошки

услуги

изложбите) во комерцијални и рекламни цели,
(111) 19480

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/410

(220) 29/04/2011

изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), манекени
(манекенски услуги) во рекламни промовирачки
цели на продажбата, објавување рекламни

(181) 29/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ГЕНРЕП ДОО увоз-извоз Скопје

текстови, обработка на текстови, огласување и
рекламирање,
организирање
дејности

ул.„Бранислав Нушиќ" бр.4/4-9, MK

(советување за организирање на дејностите),

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат

организирање на изложби, плакатирање и
огласување, промоција (продажба за трето

ул. „Пролет„ бр. 10А 2/13, Скопје, 1000

лице), пропагандни дејности, проучување на
пазарот (маркетинг), рекламна документација

(540)

(уредување
на
рекламна
документација),
рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни
огласи (ширење на рекламните огласи), водење
на
комерцијални
работи,
комерцијална
администрација, канцелариски работи, ширење
(591) светло зелена и светло сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42

рекламен
материјал
печатени примероци/

/трактати,

проспекти,

и

кл. 41 забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни

истражувања и планирањето поврзано со нив;
услуги за индустриски анализи и истражувања;

паркови, изложби (организирање изложби) во

научни

и

технолошки

услуги

изработка и развој на компјутеерски хардвер и
софтвер

Трговски Марки

културни или воспитни цели, клубови (услуги на
клубовите) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
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објавување

текстови

планирање

приеми

обучување
(одржување

/

не

се

рекламни/,

/забава/,

практично

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка

/демонстрирање/,
на
приредбите),

приредби
разговори

индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000

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

Скопје, MK
(540)

симпозиуми (организирање и водење на
симпозиумите), 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

привремено

сместување), ресторани, ресторани за брзо и
постојано
послужување
(шанк-барови),
ресторани за самопослужување
(111) 19606

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/412

(220) 29/04/2011

(591) бела, плава, кафеава, црвена, зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампони

(181) 29/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(111) 19607

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/414

(220) 29/04/2011

(181) 29/04/2021
(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) бела, жолта, кафена, црвена и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампони
(111) 19603

(151) 06/11/2012

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

(210) TM 2011/413

(220) 29/04/2011

(554) тродимензионална

(181) 29/04/2021
250 | С т р а н а

Трговски Марки

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

(551) индивидуална

или промовирање производи, испитување на

(510, 511)

јавното

кл. 3 шампони

простор, барање
рекламирање

мислење,

изнајмување
спонзорства,

рекламен
телевизиско

(111) 19626

(151) 15/11/2012

(210) TM 2011/419

(220) 03/05/2011

кл. 38
емитување кабелеска
емитување
радио
програми,

телевизија,
емитување

(181) 03/05/2021
(450) 31/12/2012

телевизиски програми, пренесување преку
сателит, телекомуникации, телекомуникациски

(732) Алексов Зоран

канали (телешопинг)

ул.Марксова бр.12/11, 1400 Велес, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 41
организирање и водење концерти,
организирање избори за убавици, услуги на

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

клубови (забава и образование), услуги на
естрадни
уметници
(забавувачи),
забава,
организирање
натпревари,
услуги
компонирање музика, вариетеа, услуги
оркестри,

организирање

шоу

на
на

програми,

продукција на шоу програми, продукција на
радио и телевизиски програми, услуги на студија
за снимање, сценски декор, звучни снимки,
телвизиска забава, монтажирање видео ленти,
услуги на пишување сценарија
(111) 19586

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/423

(220) 04/05/2011
(181) 04/05/2021

(591) црвена, жолта, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2012
(732) Горан Трајкоски
ул.Дејан Војвода бр.14, 6000 Охрид, MK

кл. 33 вино

(740)
(540)

(111) 19475

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/420

(220) 04/05/2011
(181) 04/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Трговско радиодифузно друштво АЛФА
ТВ ДООЕЛ Скопје
ул.Качанички Пат б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ЗАЈДИ ЗАЈДИ ТАЛЕНТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

рекламирање (огласување), уметнички

професии, комуникациски медиуми, маркетинг
истражување, маркетинг студии, рекламирање
Трговски Марки

(591) бела, црна, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода, и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
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кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со

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

безалкохолни пијалоци

Скопје

кл. 43 услуги на подготвување на пијалоци

(540)

(111) 19479

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/427

(220) 04/05/2011

(181) 04/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб, Н.Маџари, 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(591) светло и темно зелена, бела, црна, светло

(540)

и темно црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампон за коса

(591) светло и темно жолта, бела, црна, светло и
темно црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(111) 19622

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/435

(220) 06/05/2011
(181) 06/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ГОГОВСКИ АРТ И ДИЗАЈН ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул.Михаил Чаков бр.9/5-21, 1000 Скопје, MK

(510, 511)

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

кл. 3 шампони за коса

бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)

(111) 19608

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/428

(220) 04/05/2011
(181) 04/05/2021
(450) 31/12/2012

(230)(300)
(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб, Н.Маџари, 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
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врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф, морска

(111) 19599

(151) 26/11/2012

пена и замена на сите тие материјали или од
пластика

(210) TM 2011/442

(220) 09/05/2011
(181) 09/05/2021

(111) 19621

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/439

(220) 06/05/2011
(181) 06/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) adidas International Marketing BV
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(450) 31/12/2012
(732) ДТУ ВИН АРТ ДОО СКОПЈЕ
ул.Петар Поп Арсов 13а, Скопје, MK

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

(740)
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

FIT FOAM

кл. 25 обувки, облека
(111) 19600

(151) 26/11/2012

(210) TM 2011/443

(220) 09/05/2011
(181) 09/05/2021

(591) црна и виолетова
(551) индивидуална

(450) 31/12/2012
(732) adidas International Marketing BV

(510, 511)

Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, NL

кл. 33 алкохолни пијалоци

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 19582

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/441

(220) 09/05/2011

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

FORMOTION

(181) 09/05/2021
(450) 31/12/2012

(551) индивидуална

(732) BASF SE

(510, 511)

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE

кл. 25 обувки, облека

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

(111) 19547

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/444

(220) 09/05/2011

(540)

(181) 09/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) adidas International Marketing BV

ФЕРОПРАКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

1

хемикалии

Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, NL
кои

се

користат

во

земјоделството, хорткултурата и шумарството,
посебно препарати за садење
растенија;

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

препарати за регулирање на растењето на
растенијата, хемиски препарати за нега на
семињата, сурфактанти, природни или вештачки
хемикалии како сексуални замки или агенти за
забуна на инсектите
кл. 5 препарати за уништување
фунгицинди, хербициди, пестициди
Трговски Марки

бактерии,

(551) индивидуална
(510, 511)

253 | С т р а н а

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

кл. 25 обувки, облека
(111) 19598

(151) 26/11/2012

(210) TM 2011/445

(220) 09/05/2011

(111) 19551

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/450

(220) 09/05/2011
(181) 09/05/2021
(450) 31/12/2012

(181) 09/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) adidas International Marketing BV
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, NL

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

(540)

MICOACH

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

RIGMIN
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски препарати

(510, 511)
кл. 25 обувки, облека
(111) 19548

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/446

(220) 09/05/2011

(181) 09/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) adidas International Marketing BV
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, NL

(111) 19597

(151) 26/11/2012

(210) TM 2011/451

(220) 09/05/2011
(181) 09/05/2021
(450) 31/12/2012

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

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

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

(540)

(540)

NASTASE

TREMOLA

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 25 обувки, облека

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 19550

(151) 06/11/2012

(111) 19596

(151) 26/11/2012

(210) TM 2011/449

(220) 09/05/2011
(181) 09/05/2021

(210) TM 2011/453

(220) 10/05/2011
(181) 10/05/2021

(450) 31/12/2012

(450) 31/12/2012
(732) Westinghouse Electric Corporation (A
corporation organized under the law of the State

(230)(300)
(732) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 15011 MTM Haifa 31905, IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

HAIFA-CAL
(551) индивидуална

of Delaware, United States of America)
51 West 52nd Street, New York, New York,
10019, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 1 вештачки ѓубрива
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обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(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 (не се рачни), инкубатори за јајца
(111) 19595

(151) 26/11/2012

(210) TM 2011/454

(220) 10/05/2011
(181) 10/05/2021

(111) 19549

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/455

(220) 10/05/2011
(181) 10/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Westinghouse Electric Corporation (A
corporation organized under the law of the State
of Delaware, United States of America)
51 West 52nd Street, New York, New York,
10019, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/12/2012
(732) Westinghouse Electric Corporation (A
corporation organized under the law of the State
of Delaware, United States of America)
51 West 52nd Street, New York, New York,

(551) индивидуална

10019, US

(510, 511)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување,
регулирање

трансформирање, акумулирање,
или
контролирање
на

ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
(111) 19546

(151) 06/11/2012

(210) TM 2011/463

(220) 12/05/2011
(181) 12/05/2021
(450) 31/12/2012

(732) Shimano Inc.,
3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka,,
JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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,

(591) црна и бела

регистар каси, машини за сметање и опрема за

(551) индивидуална

Трговски Марки
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(510, 511)

(210) TM 2011/466

кл. 9 електрична жица за велосипеди

(220) 13/05/2011
(181) 13/05/2021

(111) 19628

(151) 28/11/2012

(450) 31/12/2012
(732) Агенција за елктронски комуникации

(210) TM 2011/464

(220) 12/05/2011
(181) 12/05/2021

Скопје
ул.Димитрие Чуповски бр.13, 1000 Скопје, MK

(450) 31/12/2012
(732) Прилепска пиварница А.Д. ПРИЛЕП

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје

"Цане Кузманоски" бр.1, Прилеп, MK

(540)

(540)

AEK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
оптички,

фотографски,
кинематографски,
за
мерење,
сигнализација,

контрола(инспекција), спасување и настава,
апарати и инструменти за спроведување,
(591) жолта, зелена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

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,

(111) 19619

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/465

(220) 12/05/2011

(181) 12/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски" бр.1, Прилеп, MK
(740)
(540)

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. 38 телекомуникации
(111) 19613

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/467

(220) 13/05/2011
(181) 13/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Агенција за елктронски комуникации
Скопје
ул.Димитрие Чуповски бр.13, 1000 Скопје, MK
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)

AEC
(591) жолта, зелена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
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(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
оптички,

кл. 32 пиво
(111) 19631

(551) индивидуална

(151) 23/11/2012

фотографски,
кинематографски,
за
мерење,
сигнализација,

контрола(инспекција),

спасување

и

настава,

Трговски Марки
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апарати

и

спроведување,

што се активираат со парички, регистар каси,

акумулирање,

машини за сметање и опрема за обработка на

регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот, апарати за снимање, пренос и

податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар

репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,

кл. 38 телекомуникации

автоматски машини и механизми за апаратите
што се активираат со монети или жетони,

(111) 19601

(151) 26/11/2012

(210) TM 2011/470

(220) 13/05/2011

вклучување,

инструменти

за

трансформирање,

регистар каси, машини за сметање и опрема за

(181) 13/05/2021

обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(450) 31/12/2012
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО

кл. 38 телекомуникации

ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 19630

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/468

(220) 13/05/2011

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(181) 13/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Агенција за електронски комуникации
Скопје
ул.Димитрие Чуповски бр.13, 1000 Скопје, MK
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно сина, црвена, сива,
кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода

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

(111) 19616

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/473

(220) 13/05/2011

(510, 511)

(181) 13/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,

Градско
Автопат бб, 1420 Градско, MK

оптички,
за
мерење,
сигнализација,
контрола(инспекција), спасување и настава,

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

апарати и
вклучување,

(540)

инструменти за спроведување,
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
Трговски Марки
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овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 19627

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/476

(220) 13/05/2011
(181) 13/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз
(591) мат златна, црвена и црна
(551) индивидуална

Градско
Автопат бб, 1420 Градско, MK

(510, 511)
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

(540)

производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 19617

(151) 14/11/2012

(210) TM 2011/474

(220) 13/05/2011

(591) -

(181) 13/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз

(551) индивидуална

Градско
Автопат бб, 1420 Градско, MK

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(540)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;

(510, 511)
кл. 32
пиво; минерална и сода и други

привремено сместување
(111) 19496

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/487

(220) 16/05/2011
(181) 16/05/2021
(450) 31/12/2012

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE
(591) мат златна, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
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ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
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СТЕНДУР
(551) индивидуална
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(732) BASF SE

(510, 511)
кл.

1

хемикалии

кои

се

користат

во

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење растенија;

DE

препарати за регулирање растењето на
растенија, хемиски препарати за нега на семиња,

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

сурфактанти, природни или вештачки хемикалии
како сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, жито и жита невклучени во другите
класи; семиња; храна за животни
(111) 19497

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/488

(220) 16/05/2011
(181) 16/05/2021

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

МЕРИВОН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемикалии

земјоделството,

кои

посебно препарати за садење растенија;
препарати за регулирање растењето на

кл. 5

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

СИСТОРА

препарати за уништување на бактерии,

фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, жито и жита невклучени во другите
класи; семиња; храна за животни
(111) 19499

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/490

(220) 16/05/2011
(181) 16/05/2021
(450) 31/12/2012

(551) индивидуална
кои

се

користат

во

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење растенија;

DE

препарати

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

за

регулирање

растењето

на

растенија, хемиски препарати за нега на семиња,
сурфактанти, природни или вештачки хемикалии
како сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 31

земјоделски, хортикултурни и шумски

производи, жито и жита невклучени во другите
класи; семиња; храна за животни
(111) 19498

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/489

(220) 16/05/2011
(181) 16/05/2021
(450) 31/12/2012

Трговски Марки

во

шумарство,

како сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти

(732) BASF SE

хемикалии

користат
и

растенија, хемиски препарати за нега на семиња,
сурфактанти, природни или вештачки хемикалии

(450) 31/12/2012

(510, 511)
кл. 1

се

хортикултура

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
(540)

СЕЛТИМА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење
растенија;
препарати за регулирање растењето на
растенија, хемиски препарати за нега на семиња,
сурфактанти, природни или вештачки хемикалии
како сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
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сурфактанти, природни или вештачки хемикалии
(111) 19500

(151) 22/11/2012

како сексуални замки или агенти за забуна на

(210) TM 2011/491

(220) 16/05/2011
(181) 16/05/2021

инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,

(450) 31/12/2012
(732) BASF SE

фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE

производи, жито и жита невклучени во другите
класи; семиња; храна за животни

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

(111) 19502

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/493

(220) 16/05/2011

СЕРКАДИС

(181) 16/05/2021
(450) 31/12/2012

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемикалии

кои

се

користат

во

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење растенија;
препарати

за

регулирање

растењето

на

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

растенија, хемиски препарати за нега на семиња,
сурфактанти, природни или вештачки хемикалии

(540)

како сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди

кл. 5
препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди

кл. 31

кл. 31

земјоделски, хортикултурни и шумски

СИСТИВА

земјоделски, хортикултурни и шумски

производи, жито и жита невклучени во другите
класи; семиња; храна за животни

производи, жито и жита невклучени во другите
класи; семиња; храна за животни

(111) 19501

(151) 22/11/2012

(111) 19503

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/492

(220) 16/05/2011
(181) 16/05/2021

(210) TM 2011/499

(220) 16/05/2011
(181) 16/05/2021

(450) 31/12/2012

(450) 31/12/2012

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,

(732) Зоран Колоски
ул.Ристо Крле 1-4/7, 6330 Струга, MK

DE

(540)

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

ЛОНСЕЛОР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење растенија;
препарати за регулирање растењето на
растенија, хемиски препарати за нега на семиња,
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(551) индивидуална

кл. 9

(510, 511)

ацесоари за мобилни телефони

кл. 32 пиво, минерална и сода вода, и други
безалкохолни пијалаци од овошје и овошни
сокови,
сирупи
и
други
производство на пијалаци

препарати

за

мобилни телефони; периферни уреди и

(111) 19609

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/504

(220) 18/05/2011
(181) 18/05/2021

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци

(450) 31/12/2012
(732) Друштво за производство, трговија,

кл. 43 услуги на подготвување пијалаци

градежништво, посредување, туризам и

(111) 19504

(151) 22/11/2012

услуги ЖА-НЕХ ДОО експорт-импорт Тетово
ул.160 бр.14 Тетово, MK

(210) TM 2011/500

(220) 17/05/2011
(181) 17/05/2021

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(450) 31/12/2012
(300) TO/M/10/02288 18/11/2010 TO
(732) Google Inc.

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

NEXUS
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба на

кл. 9

големо и мало со облека, обувки и капи, услуги
при увоз-извоз на големо и мало со облека,

мобилни телефони; периферни уреди и

ацесоари за мобилни телефони

обувки и капи
(111) 19505

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/501

(220) 17/05/2011

(111) 19506

(151) 22/11/2012

(181) 17/05/2021
(450) 31/12/2012

(210) TM 2011/506

(220) 18/05/2011
(181) 18/05/2021

(300) TO/M/10/02292 18/11/2010 TO
(732) Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/12/2012
(732) Ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm, DE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

EPORATIO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за мдицински цели;
диететски

(591) сива, сина, жолта, зелена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски Марки

медицината
материјали

супстанции

што

се

користат

во

храна за бебиња; фластери,
за
завои,
материлјали
за

пломбирање заби и забарски смоли, средства за
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дезинфекција,

препарати

за

уништување

штетници, фунгициди, хербициди

(450) 31/12/2012
(732) McDonald's Corporation

(111) 19507

(151) 22/11/2012

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, US

(210) TM 2011/508

(220) 18/05/2011
(181) 18/05/2021

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ

(450) 31/12/2012
(732) McDonald's Corporation

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, US
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

FISCHMAC

MCFRESH
(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

(551) индивидуална
(510, 511)

и масти за јадење

кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни

(111) 19553

(151) 22/11/2012

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови,

(210) TM 2011/516

(220) 19/05/2011
(181) 19/05/2021

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
(111) 19508

(151) 22/11/2012

(450) 31/12/2012
(300) Z20102378A 31/12/2010 HR
(732) MILSING d.o.o.,
Velika cesta 99, HR-10020 Zagreb, HR

(210) TM 2011/509

(220) 18/05/2011

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(181) 18/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) McDonald's Corporation
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

60523, US
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

MCBACON

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

кл. 5 диететска храна за медицински цели,
диететски супстанции за медицински цели;

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено или
варено овошје и зеленчук; желе, џемови,

диететски пијалаци за медицински цели,
додатоци на храната за медицински цели,

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла

средства за намалување на апетитот за
медицински цели, препарати за губење на

и масти за јадење

тежината за медицински цели
(111) 19509

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/511

(220) 18/05/2011

кл. 29
диететска храна за немедицински
потреби, диететски супстанции за немедицински

(181) 18/05/2021
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потреби, диететски пијалоци за немедицински

(510, 511)

цели

кл. 34

(111) 19510

(151) 22/11/2012

цигари; кутии за цигари; пепелници за пушачи;
кибрити; запалки за пушачи; хартија за цигари;

(210) TM 2011/517

(220) 20/05/2011
(181) 20/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD

цигари; тутун; цигарети; филтери за

тутунски лулиња
(111) 19512

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/519

(220) 20/05/2011

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi,
Yunnan, CN
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

(181) 20/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ

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

ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK

(540)

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

PANTOXON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
(591) бела, црна и сива
(551) индивидуална

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(510, 511)

материјали за завои , материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

кл. 34 цигари; тутун; цигарети; филтери за
цигари; кутии за цигари; пепелници за пушачи;
кибрити; запалки за пушачи; хартија за цигари;
тутунски лулиња

дезинфекција,

препарати

за

уништување

штетници, фунгициди хербициди
(111) 19513

(151) 22/11/2012
(220) 20/05/2011

(111) 19511

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/520

(210) TM 2011/518

(220) 20/05/2011

(181) 20/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.

(181) 20/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi,

Societe anonyme
56 A, rue du Faubourg Saint-Honore F-75008

Yunnan, CN

Paris, FR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

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

VOGUE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени

(591) бела и црна

со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит,
бижутерија,
скапоцени
камења
и

(551) индивидуална

хронометриски инструменти

Трговски Марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
(111) 19634

(151) 22/11/2012

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(210) TM 2011/521

(220) 20/05/2011
(181) 20/05/2021

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

(450) 31/12/2012
(732) DRD SWISSLION LTD, Multinational

(540)

Company for Production, Technological and
Financial Engineering and Consulting

(551) индивидуална
(510, 511)

CH - 217 - 0138292 - 3, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ЦЕЗАВЕС

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;
диететски

супстанции

прилагодени

за

медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање
средства за

заби,
стоматолошки
восок;
дезинфекција; препарати за

уништување штетници; фунгициди, хербициди
(591) -

(111) 19516

(151) 22/11/2012

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2011/523

(220) 20/05/2011
(181) 20/05/2021
(450) 31/12/2012

кл.
35
aдминистрација
(комерцијална
администрација) за издавање лиценци за стоки и

(732) Pfizer A.G.

услуги за други лица, ажурирање на рекламниот

Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

материјал, аутсорсинг услуги [поддршка на
бизниси], бизнис (помош во водењето бизнис),

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

бизнис информации, бизнис испитување, бизнис
истражување, бизнис проценки, бизниси (услуги

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

за преместување на бизнисите), економско
прогнозирање, експерти за ефикасност, услуги за

(540)

набавки за трети лица [купување производи и

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги за други фирми], бизнис консултирање
(професионално
бизнис
консултирање),
маркетинг истражување, маркетинг студии,
помош за комерцијално или индустриско

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ЦЕБРИЛИН

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;
диететски

субстанции

прилагодени

за

управување,
прогнозирање
(економско
прогнозирање), раководење (советодавни услуги

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

за бизнис раководење), статистички податоци

пломбирање
средства за

(собирање статистички податоци), советување за
бизнис работење

заби,
стоматолошки
восок;
дезинфекција; препарати за

уништување на штетници; фунгициди, хербициди

(111) 19514

(151) 22/11/2012

(111) 19517

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/522

(220) 20/05/2011
(181) 20/05/2021

(210) TM 2011/524

(220) 20/05/2011
(181) 20/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

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

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ДАГРЕДОС

СУТРАЛАР

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати;

диететски

препарати; санитарни препарати за медицинска

супстанции

прилагодени

за

ветеринарни

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

употреба

пломбирање
средства за

(111) 19520

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/527

(220) 20/05/2011

заби,
стоматолошки
восок;
дезинфекција; препарати за

уништување штетници; фунгициди, хербициди

(181) 20/05/2021
(450) 31/12/2012

(111) 19518

(151) 22/11/2012

(732) Pfizer A.G.

(210) TM 2011/525

(220) 20/05/2011
(181) 20/05/2021

Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(450) 31/12/2012

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(732) Pfizer A.G.

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ДИАТРАСИЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;

КВИКТРА
(551) индивидуална
(510, 511)

диететски
медицинска

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;

фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање
заби,
стоматолошки
восок;

диететски

средства

супстанции

прилагодени

за

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

за

дезинфекција;

препарати

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

уништување штетници; фунгициди, хербициди

пломбирање
средства за

(111) 19521

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/528

(220) 20/05/2011

заби,
стоматолошки
восок;
дезинфекција; препарати за

уништување штетници; фунгициди, хербициди

(181) 20/05/2021
(450) 31/12/2012

(111) 19519

(151) 22/11/2012

(732) Pfizer A.G.

(210) TM 2011/526

(220) 20/05/2011
(181) 20/05/2021

Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(450) 31/12/2012

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(230)(300)
(732) Pfizer A.G.
Трговски Марки

за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
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(540)

ТИВИКСИОР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;
диететски
медицинска

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање
заби,
стоматолошки
восок;
средства

за

дезинфекција;

препарати

(111) 19555

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/530

(220) 23/05/2011

(181) 23/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

за

уништување штетници; фунгициди, хербициди
(111) 19554

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/529

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021
(450) 31/12/2012

(230)(300)
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(740)
(540)

EKO GLOSS
(591) жолта, црвена, бела, црна, зелена и окер
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 19556

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/531

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

EKO GLOSS
(591) зелена, жолта, црвена, бела и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
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(591) сина, жолта, црвена, бела, црна и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 19558

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/533

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

EKO GLOSS

(540)

(591) портокалова, жолта, црвена, бела, црна и
зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 19557

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/532

(220) 23/05/2011

(181) 23/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

EKO GLOSS

Скопје, MK

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

(540)

и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 19560

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/534

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

GLOSS
Трговски Марки

(540)
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(591) кафена, црвена, бела, црна и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 политура за мебел
(111) 19562

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/536

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

GLOSS

(540)

(591) портокалова, жолта, црна, бела, кафена и
црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 абразив
(111) 19561

(151) 23/11/2012

(210) TM 2011/535

(220) 23/05/2011

(181) 23/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

GLOSS ТОАЛЕТ

Скопје, MK

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

(540)

црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за чистење тоалет, отстранување
камен и дезинфекција
(111) 19563

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/537

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

GLOSS
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GLOSS ТОАЛЕТ

(540)

(591) виолетова, црвена, зелена, жолта и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за чистење тоалет, отстранување
камен и дезинфекција
(111) 19565

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/539

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка

EKO GLOSS
(591) портокалова, зелена, окер, црвена, бела и

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 19564

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/538

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

SATTWA
(591) бела, сино зелна и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 балсам против целулит
(111) 19566

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/540

(220) 23/05/2011

(181) 23/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
Трговски Марки
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(540)

SATTWA MY VERITY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфеми
(111) 19567

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/541

(220) 23/05/2011

(181) 23/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

GLOSS

(740)

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

(540)

жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 19569

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/543

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

GLOSS

(540)

(591) сина, зелена, црвена, жолта, бела и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 19568

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/542

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)
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(591) зелена, црвена, жолта, бела и црна

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

(554) тродимензионална

Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 3 средство за миење садови
(111) 19570

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/544

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(740)
(540)

GLOSS
(591) сина, бела, црвена и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течен штирак
(111) 19572

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/546

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

GLOSS

Скопје, MK

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

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 19571

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/545

(220) 23/05/2011

(181) 23/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

Трговски Марки
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GLOSS
(591) црвена, жолта, темно и светло зелена,
сива, бела, црна и црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за отстранување бигор
(111) 19573

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/548

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

GLOSS
(591) кафеава, црвена, бела, зелена, жолта и
црна

Скопје, MK
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течен детергент за рачно и машинско
перење текстилни подови и мебел ткаенини
(111) 19574

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/547

(220) 23/05/2011
(181) 23/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

GLOSS
(591) жолта, зелена, црвена, бела и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 19522

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/550

(220) 25/05/2011

(181) 25/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.,
Samandira Cad.18 Buyuk Bakkalkoy Maltepe,
ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
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Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

препарати за белење; препарати за чистење,

(540)

полирање,

рибање

и

триење;

препарати

наменети за миење садови; сапуни; препарати за
миење раце (hand washes); хартиени крпчиња
(tissues) импрегнирани со препарати за чистење
и полирање
(111) 19530

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/554

(220) 25/05/2011

(181) 25/05/2021
(450) 31/12/2012
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 , US
(591) црвена, сина, виолетова, жолта, бела и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)

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

GOPURE
(551) индивидуална

кл. 34 цигари
(111) 19524

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/553

(220) 25/05/2011
(181) 25/05/2021
(450) 31/12/2012

(510, 511)
кл. 3 паста за заби
(111) 19531

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/558

(220) 25/05/2011
(181) 25/05/2021

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

(450) 31/12/2012
(732) AMO Uppsala AB
Box 6406, 751 36 Uppsala, SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HEALON ENDOCOAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати; особено,
хијалуронска киселина на натриумова соли

(591) бела, светло сина, темно сина, зелена и
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детерѓенти; препарати и супстанции, сите
за употреба при перење,
кондиционирање (третирање)
Трговски Марки

препарати за
на ткаенина;

(111) 19532

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/559

(220) 26/05/2011
(181) 26/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) Апостолска Емилија and
Александровски Игор
бул.Кочо Рацин 8-45- Скопје, MK and
ул.Финска 15 бр.57, Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
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бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје

(450) 31/12/2012
(732) Јордановска Викторија and Проданов
Димитар
бул.АВНОЈ бр.44/2-8, Скопје, MK and

(540)

ул.Стефан Јакимов - Дедов бр.12, Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни работи
(111) 19640

(151) 28/11/2012

(210) TM 2011/561

(220) 26/05/2011
(181) 26/05/2021

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

(450) 31/12/2012
(732) Јордановска Викторија and Проданов
Димитар

(510, 511)

бул.АВНОЈ бр.44/2-8, Скопје, MK and
ул.Стефан Јакимов - Дедов бр.12, Скопје, MK

забава; спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;

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

привремено сместување

Скопје

(111) 19533

(151) 22/11/2012

(540)

(210) TM 2011/577

(220) 27/05/2011
(181) 27/05/2021

ГУРМАН ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН
ФЕСТИВАЛ НА ХРАНА
И ПИЈАЛАК
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;

(450) 31/12/2012
(732) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

COXLEON

забава; спортски и културни активности

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 19639

(151) 28/11/2012

(111) 19610

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/563

(220) 26/05/2011
(181) 26/05/2021

(210) TM 2011/578

(220) 27/05/2011
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(230)(300)
(732) Stiefel Laboratories, Inc. Corporation

(510, 511)

Service Company
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,

нуди како составен дел на моторно копнено
возило за жичен и безжичен интерфејс на

Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

електронски уреди што се носат во рака;
софтвер за мобилни телефони кој им

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

овозможува
на
корисниците
далечинско
управување и контрола врз карактеристиките на

DUAC

моторното возило, вклучително и заклучување и

кл. 9

електронски модул на интерфејс што се

отклучување
на
вратите
на
возилото,
активирање или прекинување на работата на

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

моторот на возилото; далечинска проверка на
статусот на оперативните системи на моторното

(111) 19535

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/579

(220) 27/05/2011

возило,
вклучително
и
квалитативната
истрошеност на маслото во моторот, нивото на

(181) 27/05/2021
(450) 31/12/2012
(230)(300)
(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
(540)

ROTAVEC

гориво, притисок во пнеуматиците и состојба на
акумулаторот, како и можност за поврзување со
контактен центар за поддршка
(111) 19633

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/600

(220) 30/05/2011
(181) 30/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street, London W2 6BD, GB

(591)
(554)

(740) Петре Шилегов, адвокат
Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба
(111) 19536

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/599

(220) 30/05/2011
(181) 30/05/2021

(450) 31/12/2012
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC CUE

VIMOVO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 19537

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/606

(220) 01/06/2011
(181) 01/06/2021
(450) 31/12/2012

(551) индивидуална

Трговски Марки
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(732) Друштво за производство, трговија,

(181) 01/06/2021

транспорт ТЕМПОМАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО

(450) 31/12/2012

експорт-импорт Гостивар
ул.Индустриска бб, 1230 Гостивар, MK

(732) Vlasinka d.o.o.
Batajnicki drum 14-16, Belgrade - Zemun, RS

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

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

(540)

KAPI ZIVOTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 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,

(111) 19539

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/610

(220) 02/06/2011

(181) 02/06/2021
(450) 31/12/2012
(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)

чешми со ладна и топла вода, водоводни цевки
за санитарни инсталации, мијалници [делови од
санитарни инсталации], мијалници [делови од
санитарни инсталации]
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

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

санитарни инсталации], мијалници [делови од
санитарни инсталации]

(551) индивидуална
(510, 511)

кл.

39

транспортни

услуги;

пакување

складирање стока
(111) 19538

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/607

(220) 01/06/2011
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(220) 02/06/2011
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(732) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

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

ул. „Качанички пат" бб, 1000 Скопје , MK

темно кафена, црвена, сина, зелена, златно

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

жолта и портокалова
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 житарки, житарки со различни вкусови
(111) 19542

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/613

(220) 02/06/2011

(181) 02/06/2021
(450) 31/12/2012
(732) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат" бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) бела, жолта, портокалова, црвена, зелена,
кафена, сина и златно жолта
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 житарки, топчиња од жита со различни
вкусови
(111) 19541

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/612

(220) 02/06/2011
(181) 02/06/2021

(450) 31/12/2012
(732) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

(591) бела, светло и темно жолта, светло и
темно кафена, црвена, сина, зелена, златно

ул. „Качанички пат" бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

жолта и портокалова
(551) индивидуална

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 житарки, житарки со различни вкусови
(111) 19543

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/614

(220) 02/06/2011

(181) 02/06/2021
(450) 31/12/2012
(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)

Трговски Марки
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(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, жолта, светло и темно зелена,
виолетова, црвена, златно жолта и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти - научни, наутички,
за
премер,
електрични,
фотографски,
кинематографски, оптички, за тежинско мерење,
за мерење, за сигнализација, за проверка
(надзор), за спасување и за едукација; апарати

кл. 30 пченкарни снегулки
(111) 19544

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/616

(220) 02/06/2011
(181) 02/06/2021
(450) 31/12/2012

(732) Bora Creations S.L.
Paseo de Revellin, no. 21, planta 1, 51001 Ceuta,
ES
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

за наснимување, пренос или репродукција на
звук или слики; магнетски носачи на податоци,
дискови за наснимување; машини за автоматско
продавање и механизми за апарати кои се
активираат со метални пари; регистер каси,
машини за сметање, опрема и компјутери за
обработка на податоци; противпожарни апарати;
сите производи вклучени во оваа класа
кл. 11
апарати за осветлување,

греење,

производство на пареа, готвење, ладење,
сушење,
вентилација,
водоснабдување
и
санитарни потреби; сите производи вклучени во
оваа класа
кл. 21 садови и контејнери за домаќинство или

CATRICE
(551) индивидуална
(510, 511)

за кујнски потреби (не се направени или
обложени со благородни метали); чешли и

кл. 3 козметички производи; лосиони за коса;
парфемски производи; сапуни, етерични масла

сунѓери; четки (освен четки за боење);
матерцјали за правење четки; производи за
чистење; волна од челична жица (челична

(111) 19575

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/618

(220) 06/06/2011

(181) 06/06/2021
(450) 31/12/2012
(732) VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
"ISKRA"

волна); необработено
стакло (освен стакло

или полуобработено
кое се користи во

градежништвото);
производи
од
стакло,
порцелан и земјени садови кои не спаѓаат во
другите класи; сите производи вклучени во оваа
класа

Vul. Vuletska 14 UA-79066 LVIV, UA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 19576

(151) 22/11/2012

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(210) TM 2011/619

(220) 06/06/2011

(540)
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(732) VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

порцелан и земјени садови кои не спаѓаат во

"ISKRA"

другите класи; сите производи вклучени во оваа

Vul. Vuletska 14 UA-79066 LVIV, UA

класа

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(111) 19491

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/620

(220) 06/06/2011
(181) 06/06/2021
(450) 31/12/2012

(300) 9164745 02/03/2011 CN
(732) Chongqing Yuan Innovation Technology
Co., Ltd. A Chinese limited company
Fenghuang, Shapingba District, Chongqing, CN
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)
(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти - научни, наутички,
за
премер,
електрични,
фотографски,
кинематографски, оптички, за тежинско мерење,
за мерење, за сигнализација, за проверка
(надзор), за спасување и за едукација; апарати
за наснимување, пренос или репродукција на
звук или слики; магнетски носачи на податоци,
дискови за наснимување; машини за автоматско
продавање и механизми за апарати кои се

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
локомотиви; амортизери за возила;
шасија за автомобили; тркала за автомобили;

активираат со метални пари; регистер каси,
машини за сметање, опрема и компјутери за

возила на педали; електрични возила; мотори за
копнени возила; автомобили; моторни возила;

обработка на податоци; противпожарни апарати;

моторцикли
кл.
37

сите производи вклучени во оваа класа
кл. 11
апарати за осветлување,

греење,

производство на пареа, готвење, ладење,
сушење,
вентилација,
водоснабдување
и

информации

во

областа

на

градежништвото; градење на фабрики; градење;
ископ на руда; тапацирање; одржување и
поправка на моторни возила; миење возила;

санитарни потреби; сите производи вклучени во
оваа класа

сервисни пунктови за возила (полнење гориво и
одржување); вулканизерска надградба на гуми;

кл. 21 садови и контејнери за домаќинство или

монтажа, одржување и поправка на машини

за кујнски потреби (не се направени или
обложени со благородни метали); чешли и

(111) 19545

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/621

(220) 06/06/2011

сунѓери; четки (освен четки за боење);
матерцјали за правење четки; производи за

(181) 06/06/2021

чистење; волна од челична жица (челична
волна); необработено или полуобработено

(732) Novartis AG

стакло

4002 Basel, CH

(освен

градежништвото);
Трговски Марки

стакло

кое

производи

се

користи
од

во

(450) 31/12/2012

стакло,
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

кл. 35

ДООЕЛ СКОПЈЕ

управување со работи; канцелариски работи

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

кл. 38 телекомуникации
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата;
активности

PERINDASAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 19611

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/626

(220) 07/06/2011

огласување; водење на работење;

забава;

спортски

и

културни

(111) 19577

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/627

(220) 07/06/2011

(181) 07/06/2021
(450) 31/12/2012
(732) Друштво за трговија и декоративни
услуги ФЛОВЕР АТЕЉЕ ДОО СКОПЈЕ

(181) 07/06/2021
(450) 31/12/2012

ул.Народен фронт бр.19а локал 14 ниско
приземје, MK

(732) TELEFONICA, S.A.
Gran Via, 28 28013 Madrid, ES

(540)

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

(591) розова, темно сина, црна и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина
(551) индивидуална

кл. 31 градинарски производи, природно цвеќе,
семиња, венци од природно цвеќе

(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
вклучување,

инструменти за спроведување,
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
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кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
цвеќе
(111) 19638

(151) 28/11/2012

(210) TM 2011/721

(220) 30/06/2011

(181) 30/06/2021
(450) 31/12/2012
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз
Куманово
ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

Трговски Марки
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вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук
пијалаци
(111) 19637

(151) 28/11/2012

(210) TM 2011/738

(220) 05/07/2011
(181) 05/07/2021

(450) 31/12/2012
(732) Здружение за кардиоваскуларна
хирургија на Република Македонија, Скопје
Бул.Илинден б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
(591) жолта, црвена, пурпурна, темно кафена и

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

бела

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на основа
на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао;
пијалаци што се на основа на кафе; ароми за
пијалаци

со

исклучок

на

етерични

масла;

пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од
какао со млеко
кл. 32
газирана вода; млеко од бадеми;
аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи;
трговија на големо и мало со: чај; леден чај;
пијалаци што се на основа на чоколадо; 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; трговија на
големо и мало со: газирана вода; млеко од
бадеми;
аперитиви
безалкохолни;
пиво;
безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци
со мед; средства за правење пијалаци; сок од
јаболка безалкохолоен; коктели безалкохолни;
пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни
пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи
безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода
Трговски Марки

(591) темносина, светлосина, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати, санитарни
препарати што се користат во медицината,
анестетици,
аналгетици,
антибиотици,
антисептици, завои, бањи, крв за медицинска
употреба, хемиски препарати за медицинска
употреба, компреси, диететски пијалаци за
медицинска употреба, електрокардиографски
електроди, лековити билки, билни чаеви,
медицински

инфузии,

производи

за

стерилизација
кл. 10
хируршки и медицински апарати и
инструменти, хируршки материјали за шиење,
апарати за анестезија, маски за анестезија,
апарати за мерење крвен притисок, кревети за
медицинска употреба, хируршки конци, хируршки
штипки, специјална облека за операциони сали,
ласери за медицинска употреба, апарати за
масажа,
операциони
маси,
апарати
за
физиотерапија, ножеви за хируршка употреба,
скалпели, стетоскопи
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кл. 44

медицински услуги, услуги на банки за

крв, клиники, здравствена заштита, болници,
масажа,
медицинска
физикална терапија

помош,

хирургија,

(111) 19632

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/750

(220) 08/07/2011
(181) 08/07/2021

(591) плава

(450) 31/12/2012
(732) ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ
ПОДАТОЦИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,оптички, за вагање, за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување

УЛ..„САМОИЛОВА" 10, 1000 СКОПЈЕ, ZB
(540)

и

настава;

апарати

и

инструменти

за

спроведување, вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање на
електицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук и слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
класи, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати за
(591) портокалова и бела

гаснење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што

(551) индивидуална
(510, 511)

не се опфатени со другите класи, пешатени

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за

кл. 41 образовни услуги и обука

канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,

кл. 42
научни и технолошки услуги
истражувања и планирањето поврзано со нив
кл. 45 правни услуги

и

машини за пишување и кацелариски прибор
(освен мебел), материјали за обука и настава
(освен

(111) 19492

(151) 22/11/2012

(210) TM 2011/840

(220) 04/08/2011
(181) 04/08/2021

(450) 31/12/2012
(732) Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ

апарати),

пластични

материјали

за

пакување што не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и општествени

Скопје, MK

услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на трети лица

(540)
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број
(510)
Кл.1

Кл.3

(111)
19496
19497
19498
19499
19500
19501
19534
19550
19582
19588
19641
19642
19453
19469
19479
19524
19530
19544
19552
19554
19555
19556
19557
19558
19559
19560
19561
19562
19563
19564
19565
19566
19567
19568
19569
19570

Трговски Марки

Кл.4

Кл.5

19571
19572
19573
19574
19593
19602
19603
19604
19605
19606
19607
19608
19641
19642
19440
19441
19443
19458
19552
19559
19593
19439
19449
19450
19476
19485
19486
19490
19496
19497
19498
19499
19500
19501
19502
19506
19512

Кл.6

Кл.7
Кл.8

Кл.9

19514
19516
19517
19518
19519
19520
19521
19531
19533
19534
19535
19545
19551
19552
19553
19559
19582
19593
19597
19602
19610
19612
19633
19637
19641
19642
19464
19493
19494
19526
19493
19596
19493
19552
19559
19593
19435
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19436
19439
19456
19460
19464
19467
19470
19477
19492
19493
19494
19504
19505
19515
19525
19526
19528
19529
19536
19546
19552
19559
19575
19576
19593
19595
19611
19613
19620
19623
19630
19631
19636
Кл.10 19439
19490
19552
19559
19593
19637
Кл.11 19464
19493
19494
19526
19537
19549
19552
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Кл.12

Кл.14

Кл.16

Кл.17
Кл.18

19559
19575
19576
19593
19641
19642
19452
19454
19455
19491
19552
19559
19593
19464
19494
19513
19552
19559
19593
19618
19439
19448
19459
19463
19464
19470
19471
19472
19492
19493
19494
19515
19526
19528
19529
19552
19559
19593
19602
19493
19464
19494
19526
19552
19559
19593

Кл.19 19493
Кл.20 19464
19494
19526
19552
19559
19593
19622
Кл.21 19464
19494
19526
19552
19559
19575
19576
19593
Кл.22 19552
19559
19593
Кл.23 19552
19559
19593
Кл.24 19552
19559
19593
Кл.25 19464
19494
19526
19547
19548
19552
19559
19585
19593
19598
19599
19600
19602
19639
19640
Кл.26 19552
19559
19593
Кл.27 19552
19559
19593
Трговски Марки
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Кл.28 19464
19493
19494
19526
19552
19559
19593
19602
Кл.29 19466
19468
19487
19488
19489
19507
19508
19509
19534
19552
19553
19559
19583
19593
19602
Кл.30 19466
19482
19483
19484
19534
19539
19540
19541
19542
19543
19552
19559
19578
19579
19580
19581
19583
19592
19593
19614
19625
19629
19638
Трговски Марки

Кл.31 19496
19497
19498
19500
19501
19502
19577
19615
Кл.32 19465
19466
19503
19534
19538
19552
19559
19583
19586
19593
19601
19602
19616
19617
19619
19625
19627
19628
19638
Кл.33 19442
19444
19445
19446
19447
19457
19473
19552
19559
19593
19616
19617
19621
19625
19626
19627
Кл.34 19463
19510
19511

19522
19552
19559
19590
19591
19593
Кл.35 19432
19433
19434
19436
19442
19444
19445
19446
19447
19448
19457
19459
19462
19464
19465
19466
19471
19472
19475
19492
19493
19494
19495
19503
19515
19523
19526
19537
19552
19559
19577
19584
19585
19586
19587
19589
19590
19591
19593
19594
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Кл.36

Кл.37

Кл.38

Кл.39

19602
19609
19611
19612
19618
19632
19634
19638
19641
19642
19643
19644
19434
19464
19494
19641
19642
19433
19462
19464
19491
19493
19494
19525
19526
19588
19602
19624
19432
19435
19436
19464
19475
19492
19494
19525
19526
19527
19611
19613
19630
19631
19636
19434
19464
19466
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19494
19525
19526
19537
19635
19646
Кл.40 19493
Кл.41 19432
19433
19434
19436
19439
19459
19464
19471
19472
19475
19492
19494
19495
19515
19523
19525
19526
19528
19529
19552
19559
19593
19594
19602
19611
19623
19625
19632
19636
19639
19640
19641
19642
19643
Кл.42 19433
19434
19435
19439
19464

19470
19472
19480
19481
19493
19494
19515
19525
19526
19589
19623
19632
Кл.43 19437
19438
19451
19461
19466
19495
19503
19523
19552
19559
19584
19586
19593
19594
19616
19617
19625
19627
19639
19640
Кл.44 19439
19474
19478
19552
19559
19593
19636
19637
19645
Кл.45 19432
19434
19435
19464
19492
Трговски Марки
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19494
19525
19526

19528
19529
19532

19589
19632
19643

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(732)
(111)
(210)

носител на правото на трговската марка
регистарски број
број на пријавата

(732)
adidas International Marketing BV

(210)
MK/T/ 2011/442
MK/T/ 2011/443
MK/T/ 2011/444
MK/T/ 2011/445
MK/T/ 2011/446

(111)
19599
19600
19547
19598
19548

Amgen Inc.,
AMO Uppsala AB
AstraZeneca UK Limited
BASF SE

MK/T/ 2011/389
MK/T/ 2011/558
MK/T/ 2011/600
MK/T/ 2011/441
MK/T/ 2011/487
MK/T/ 2011/488
MK/T/ 2011/489
MK/T/ 2011/490
MK/T/ 2011/491
MK/T/ 2011/492
MK/T/ 2011/493

19486
19531
19633
19582
19496
19497
19498
19499
19500
19501
19502

BERLIN-CHEMIE AG,
Best Western International, Inc.

MK/T/ 2011/367
MK/T/ 2011/156
MK/T/ 2011/157
MK/T/ 2011/616
MK/T/ 2011/620

19485
19437
19438
19544
19491

MK/T/ 2011/554
MK/T/ 2011/249
MK/T/ 2011/291
MK/T/ 2011/521

19530
19432
19473
19634

MK/T/ 2011/392
MK/T/ 2011/314

19620
19460

Bora Creations S.L.
Chongqing Yuan Innovation Technology Co., Ltd. A Chinese
limited company
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Deutsche Telekom AG
Diageo Brands B.V.
DRD SWISSLION LTD, Multinational Company for
Production, Technological and Financial Engineering and
Consulting
EINAR GROUP KFT
Exide Technologies
Трговски Марки
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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
MK/T/ 2011/599
Google Inc.
MK/T/ 2011/500
MK/T/ 2011/501
Haifa Chemicals Ltd.
MK/T/ 2011/449
HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD
MK/T/ 2011/517
MK/T/ 2011/518
INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
MK/T/ 2011/292
MK/T/ 2011/293
INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
MK/T/ 2011/294
MK/T/ 2011/295
Intervet International B.V.
MK/T/ 2011/374
MK/T/ 2011/579
JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing MK/T/ 2011/99
under the laws of the State of New Jеrsey, US)
LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. Societe anonyme
MK/T/ 2011/520
Macy's West Stores, Inc.
MK/T/ 2011/391
McDonalds Corporation
MK/T/ 2010/294
MK/T/ 2010/295
MK/T/ 2010/296
MK/T/ 2011/508
MK/T/ 2011/509
MK/T/ 2011/511
Medochemie Ltd.
MK/T/ 2011/390
MILSING d.o.o.,
MK/T/ 2011/516
MIRATO S.P.A.
MK/T/ 2010/448
Motorola Trademark Holdings, LLC
MK/T/ 2011/360
Netflix, Inc. a corporation of Delaware
MK/T/ 2011/152
Nine West Development Corporation
MK/T/ 2011/175
Novartis AG
MK/T/ 2011/450
MK/T/ 2011/451
MK/T/ 2011/577
MK/T/ 2011/621
Oracle International Corporation
MK/T/ 2011/127
Pfizer A.G.
MK/T/ 2011/522
MK/T/ 2011/523
MK/T/ 2011/524
MK/T/ 2011/525
MK/T/ 2011/526
MK/T/ 2011/527
MK/T/ 2011/528
MK/T/ 2011/242

19455
19454
19452
19536
19504
19505
19550
19510
19511
19441
19440
19458
19443
19450
19535
19469

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju
farmaceutskih prizvoda

19476
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MK/T/ 2011/341

19513
19585
19487
19488
19489
19507
19508
19509
19449
19553
19612
19477
19436
19453
19551
19597
19533
19545
19456
19514
19516
19517
19518
19519
19520
19521
19636
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Ratiopharm GmbH
Reckitt Benckiser S.ar.l.
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
Research In Motion Limited

SANOFI- AVENTIS
Sanrio Company, Ltd.

Sava Terzic
SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.,
Shimano Inc.,
SOLAE LLC
Stiefel Laboratories, Inc. Corporation Service Company
STUDIO MARKETING J. WALTER THOMPSON
INTERNATIONAL, SM JWT, MARKETINSKA AGENCIJA, D.O.O.
TDR d.o.o.
TELEFONICA, S.A.
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED Science
Based industries Campus
Underwriters Laboratories, Inc.
Unilever N.V.
VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO "ISKRA"
ViR 1898 d.d.,
Vlasinka d.o.o.
Westinghouse Electric Corporation (A corporation organized
under the law of the State of Delaware, United States of
America)
Агенција за електронски комуникации Скопје

Агенција за маркетинг, комуникации ПАНЕКС дооел
АДИНГ а.д. Скопје
Аеропласт Гроуп доо Скопје
Алексов Зоран
АМБИЕНТИ Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ, Скопје
Апостолска Емилија and Александровски Игор
Божо Павковиќ
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско

Трговски Марки

MK/T/ 2011/506
MK/T/ 2009/88
MK/T/ 2009/119
MK/T/ 2006/873
MK/T/ 2006/877
MK/T/ 2008/902
MK/T/ 2008/903
MK/T/ 2011/260
MK/T/ 2011/261
MK/T/ 2011/317
MK/T/ 2011/378
MK/T/ 2011/379
MK/T/ 2011/380
MK/T/ 2009/125
MK/T/ 2011/550
MK/T/ 2011/463
MK/T/ 2010/1449
MK/T/ 2011/578
MK/T/ 2007/324

19506
19641
19642
19529
19528
19526
19525
19494
19464
19439
19593
19559
19552
19435
19522
19546
19534
19610
19515

MK/T/ 2011/386
MK/T/ 2011/387
MK/T/ 2011/626
MK/T/ 2008/574

19590
19591
19611
19490

MK/T/ 2008/1079
MK/T/ 2011/553
MK/T/ 2011/618
MK/T/ 2011/619
MK/T/ 2011/363
MK/T/ 2011/607
MK/T/ 2011/453
MK/T/ 2011/454
MK/T/ 2011/455
MK/T/ 2011/468
MK/T/ 2011/466
MK/T/ 2011/467
MK/T/ 2009/133
MK/T/ 2002/916
MK/T/ 2011/139
MK/T/ 2011/419
MK/T/ 2011/240
MK/T/ 2011/559
MK/T/ 2011/264
MK/T/ 2011/473
MK/T/ 2011/474

19467
19524
19575
19576
19583
19538
19596
19595
19549
19630
19631
19613
19602
19588
19463
19626
19644
19532
19625
19616
19617
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Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско
ГЛИШИЌ МИЛАН
Горан Трајкоски
Дарко Гарванлиев
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
ДППУ НИКЕКС Николајчо ДООЛ увоз-извоз Скопје
ДПТУ „СОКО" ГОРИЦА ДООЕЛ-Скопје
Државна комисија за жалби по јавни набавки
Дрита Комерц ДООЕЛ
Друштво за производство, промет и услуги ГЕНРЕП ДОО
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ГОГОВСКИ
АРТ И ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана
и други ДОО увоз-извоз Куманово
Друштво за производство, трговија, градежништво и
услуги ЕХИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Друштво за производство, трговија, градежништво,
посредување, туризам и услуги ЖА-НЕХ ДОО експортимпорт Тетово
Друштво за производство, трговија, транспорт
ТЕМПОМАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт
Гостивар
Друштво за производство, трговија, услуги и целосен
графички сервис МАЈ ПРИНТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз
КСЕРКАН Д.О.О. Струмица
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Друштво за сервисирање, трговија и услуги Гринпулс
ДОО експорт-импорт Скопје
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје
Друштво за трговија и декоративни услуги ФЛОВЕР
АТЕЉЕ ДОО СКОПЈЕ
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКСМТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Друштво за туризам, трговија и услуги ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ
Сашo ДООЕЛ увоз - извоз, Скопје
Друштво за услуги, производство и трговија РОБИ
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип
ДТПУ МКХОСТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ДТУ ВИН АРТ ДОО СКОПЈЕ
Здружение за кардиоваскуларна хирургија на Република
Македонија, Скопје
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MK/T/ 2011/476
MK/T/ 2011/151
MK/T/ 2011/423
MK/T/ 2009/618
MK/T/ 2011/750
MK/T/ 2011/372
MK/T/ 2008/555
MK/T/ 2010/237
MK/T/ 2011/382
MK/T/ 2011/383
MK/T/ 2011/409
MK/T/ 2011/410
MK/T/ 2011/435

19627
19587
19586
19635
19632
19584
19465
19589
19605
19604
19481
19480
19622

MK/T/ 2011/721

19638

MK/T/ 2011/276

19493

MK/T/ 2011/504

19609

MK/T/ 2011/606

19537

MK/T/ 2011/285

19459

MK/T/ 2011/303

19470

MK/T/ 2011/427
MK/T/ 2011/428
MK/T/ 2011/298

19479
19608
19462

MK/T/ 2011/840

19492

MK/T/ 2011/627

19577

MK/T/ 2011/248

19448

MK/T/ 2009/106

19646

MK/T/ 2011/281

19461

MK/T/ 2010/865
MK/T/ 2011/439
MK/T/ 2011/738

19527
19621
19637
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Зоран Колоски
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД
"МЛЕКАРА БИТОЛА",
Јордановска Викторија and Проданов Димитар

MK/T/ 2011/499
MK/T/ 2010/1117

19503
19466

MK/T/ 2011/561
MK/T/ 2011/563
MK/T/ 2009/224
MK/T/ 2011/290
MK/T/ 2011/519
MK/T/ 2011/470
MK/T/ 2010/991
MK/T/ 2008/1235
MK/T/ 2011/230
MK/T/ 2011/393
MK/T/ 2011/394
MK/T/ 2011/395
MK/T/ 2011/610
MK/T/ 2011/611
MK/T/ 2011/612
MK/T/ 2011/613
MK/T/ 2011/614

19640
19639
19624
19451
19512
19601
19478
19468
19618
19484
19483
19482
19539
19540
19541
19542
19543

Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши
Прилепска пиварница А.Д. ПРИЛЕП
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
СКОВИН АД СКОПЈЕ

MK/T/ 2008/502
MK/T/ 2011/464
MK/T/ 2011/465
MK/T/ 2011/407
MK/T/ 2011/165
MK/T/ 2011/166
MK/T/ 2011/167
MK/T/ 2011/168
MK/T/ 2011/169
MK/T/ 2011/170

19643
19628
19619
19623
19442
19457
19445
19446
19447
19444

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна
сопственост увоз-извоз Скопје
Скопски Саем ДОО Скопје

MK/T/ 2011/270

19434

MK/T/ 2010/1407
MK/T/ 2011/411
MK/T/ 2011/321
MK/T/ 2011/304
MK/T/ 2011/305
MK/T/ 2011/278

19523
19594
19495
19471
19472
19433

ЈП Комунална хигиена - Скопје
Кафе Тренд доо
КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ
КОЖУВЧАНКА ДОО
Корнеа Медика доо Скопје
МЕГА Зоран Дооел експорт импорт
Олимпија ВМ д.о.
П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

Стевче Дечев
Трајче Здравев
Трговско друштво за технички испитувања и анализи
центар за возила ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ ЕУРОТЕСТ
Битола

Трговски Марки
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Трговско друштво за трговија, производство и услуги на
големо и мало СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз
Ресен

MK/T/ 2011/396
MK/T/ 2011/397
MK/T/ 2011/398
MK/T/ 2011/399
MK/T/ 2011/400
MK/T/ 2011/401
MK/T/ 2011/402
MK/T/ 2011/403

19579
19578
19581
19592
19580
19614
19615
19629

Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/420
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија
MK/T/ 2011/529
''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
MK/T/ 2011/530
MK/T/ 2011/531
MK/T/ 2011/532
MK/T/ 2011/533
MK/T/ 2011/534
MK/T/ 2011/535
MK/T/ 2011/536
MK/T/ 2011/537
MK/T/ 2011/538
MK/T/ 2011/539
MK/T/ 2011/540
MK/T/ 2011/541
MK/T/ 2011/542
MK/T/ 2011/543
MK/T/ 2011/544
MK/T/ 2011/545
MK/T/ 2011/546
MK/T/ 2011/547
MK/T/ 2011/548
MK/T/ 2011/412
MK/T/ 2011/413
MK/T/ 2011/414

19475
19554
19555
19556
19557
19558
19560
19561
19562
19563
19564
19565
19566
19567
19568
19569
19570
19571
19572
19574
19573
19606
19603
19607

Фешн и Мејкап-ВА
Христовска Кристина

19474
19645

MK/T/ 2011/239
MK/T/ 2011/259

ПРОМЕНИ
(111) 650
(732) HARD ROCK LIMITED, A JERSEY

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

CORPORATION
47 Esplanade, St. Helier, Jersey, Channel Islands

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

JE1 OBD, IS

Michigan 48265-3000, US

(111) 5037

(111) 5037
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(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

company organized and existing under the laws

Michigan 48265-3000, US

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(111) 7281

Michigan 48265-3000, US

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(111) 5102
(732) Друштво за меѓународна и внатрешна

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

шпедиција со јавни и царински складишта

Michigan 48265-3000, US

ФЕРШПЕД АД Скопје
ул.Маршал Тито бр.11-а, 1000 Скопје, MK

(111) 7280

(111) 1574

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(111) 3407
(732) LRC Products Limited

(111) 7280

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(111) 4143
(732) OLYMPUS CORPORATION

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP

Michigan 48265-3000, US

(111) 4235

(111) 8572

(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, LI

(732) Genencor International, Inc.,
925 Page Mill Road, Palo Alto, Callifornia 94304,
US

(111) 3469
(732) Panasonic Corporation

(111) 10047

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, JP

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(111) 4469

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED

Michigan 48265-3000, US

Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6

(111) 10047

9RS, GB

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(111) 6855
(732) Pfizer Inc.

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

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

Michigan 48265-3000, US

(111) 7281

(111) 8131

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(732) Друштво за уметничка дејност РУСТИКО
Запре Запров ДООЕЛ Скопје - во ликвидација

of the State of Delaware

ул.Јане Сандански бр.86/4-15, Скопје, MK

Трговски Марки
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(111) 14814

(111) 12825

(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко производство

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(111) 11544
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc.

(111) 14555

The Prentice Hall Corp. System c/o FGR
Corporate Services, Inc, BBV Tower, 8th floor,

(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.
Kolinska ulica 1 1544 Ljubljana, SI

254 Munoz Rivera Avenue, San Juan 00918 , PR
(111) 12824
(111) 12156
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws

of the State of Delaware

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US
(111) 12824
(111) 12156
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws

of the State of Delaware

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US
(111) 12666
(111) 12826
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws

of the State of Delaware

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US
(111) 12666
(111) 12826
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws

of the State of Delaware

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US
(111) 13097
(111) 12825
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws

of the State of Delaware

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US
294 | С т р а н а
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(111) 13097

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US

(111) 13676

(111) 14703
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US

(111) 13676

(111) 14702
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US

(111) 14098

(111) 14702
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH

company organized and existing under the laws

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(111) 14330
(732) MOTORS LIQUIDATION COMPANY, a

Michigan 48265-3000, US

corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware

(111) 15402
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

company organized and existing under the laws

Michigan 48265-3000, US

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(111) 14442
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

Michigan 48265-3000, US

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(111) 15402
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

company organized and existing under the laws

Michigan 48265-3000, US

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(111) 14442
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

Michigan 48265-3000, US

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(111) 15394
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

company organized and existing under the laws

Michigan 48265-3000, US

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(111) 14703

Michigan 48265-3000, US
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(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
(111) 15394

company organized and existing under the laws

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US

(111) 15869
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 14890

company organized and existing under the laws

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US

(111) 15906
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 14890

company organized and existing under the laws

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US

(111) 15906
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 14983

company organized and existing under the laws

(732) GUANGQI HONDA AUTOMOBILE CO., LTD.
1, GUANG BEN ROAD, HUANGPU,

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

GUANGZHOU, CN

Michigan 48265-3000, US

(111) 15826
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 15631
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US

(111) 15826
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 15631
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

company organized and existing under the laws

company organized and existing under the laws

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

Michigan 48265-3000, US

Michigan 48265-3000, US

(111) 15869

ПРЕНОС
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(111) 127
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

(111) 1269

Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, NL

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 128
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.
Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, NL

(111) 3481
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 129
(732) Theodorus Niemeyer B.V.
Paterswoldseweg 43, POBox 41, 9700 AA

(111) 1288
(732) Philip Morris Brands Sarl

Groningen, Netherlands 9726 BB, US

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 5037
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 1290
(732) Philip Morris Brands Sarl

company organized and existing under the laws

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(111) 1298

Michigan 48265-3000, US

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 3787
(732) Philip Morris Brands Sarl

(111) 7281

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 4956

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(111) 3792

(111) 7280

(732) Philip Morris Brands Sarl

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(111) 1687
(732) Philip Morris Brands Sarl

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH
(111) 9328
(111) 1262

(732) Warner Chilcott Company, LLC

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

Union Street KM1.1, Fajardo, 00738, Puerto Rico,
a territory of the U.S.A., US

(111) 1266

(111) 10047

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(111) 1268
(732) Philip Morris Brands Sarl

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH
Трговски Марки
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(111) 10370

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(732) Bunge Finland Oy

Michigan 48265-3000, US

(Business Identity Code 2266319-8) PL 400
21201 RAISIO, FI

(111) 12666

(111) 14814

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко производство

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

Michigan 48265-3000, US

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK
(111) 13097
(111) 11313
(732) Друштво за трговија и услуги СИСТИНА

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи бр.5А, 1000 Скопје, MK

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(111) 11698
(732) Друштво за трговија и услуги СИСТИНА

(111) 13676

ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи бр.5А, 1000 Скопје, MK

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(111) 12156

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

Michigan 48265-3000, US

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(111) 13622

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(732) Атанасов Миле
ул.Солидарност бр.32, 2000 Штип, MK

(111) 12826

(111) 13779

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(732) Трговско друштво за новинско

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

(111) 12825

(111) 13776
(732) Трговско друштво за новинско

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

издавачка дејност и графичко производство

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(111) 14442

(111) 12824

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

of the State of Delaware

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

298 | С т р а н а

Трговски Марки

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

(111) 14703

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

Michigan 48265-3000, US

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(111) 15906

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(111) 14702

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

Michigan 48265-3000, US

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(111) 15643

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048,
US

(111) 15402
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 15631

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(111) 15394
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 15633

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048,

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

US

(111) 14890

(111) 18731
(732) Друштво за трговија и услуги СИСТИНА

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

ул.Скупи бр.5А, 1000 Скопје, MK

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(111) 19207
(732) Трговско друштво за новинско

(111) 15826

издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(111) 18995

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(732) Друштво за трговија и услуги СИСТИНА
ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи бр.5А, 1000 Скопје, MK

(111) 15869
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(111) 19191

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

Трговски Марки
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ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко производство

(111) 19192
(732) Трговско друштво за новинско

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

(111) 17610

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

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

(111) 19199

ПРЕНОС (ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ)
(111) 17610
(732) Дарко Николовски
ул. Нагоричанска бр. 39, Скопје, MK

ПРОДОЛЖУВАЊА
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1987

25/05/2019

958

13/11/2019

959

20/12/2019

874

20/07/2028

877

03/02/2019

878

03/02/2019

879

03/02/2019

880

03/02/2019

881

03/02/2019

882

03/02/2019

883

03/02/2019

884

03/02/2019

899

20/02/2019

3877

13/07/2019

1000

15/03/2019

1012

05/09/2019

6310

30/09/2018

6311

14/10/2018

3107

14/04/2019

3136

03/02/2019

3149

22/09/2018
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4007

29/08/2019

3364

22/02/2019

4030

13/03/2019

3372

13/03/2019

2922

25/05/2019

1440

16/05/2019

1442

26/06/2019

4038

28/12/2019

4051

31/08/2019

3007

18/05/2019

3011

16/01/2019

3024

29/12/2018

3027

16/01/2019

1493

15/04/2019

1502

25/06/2019

1503

25/07/2019

3787

17/07/2019

3792

30/03/2019

5451

06/06/2011

4085

20/04/2019

2454

05/05/2019

2462

21/03/2019

1574

14/07/2021

4095

15/02/2019

1921

05/12/2018

4114

13/06/2019

4116

13/06/2019

4122

22/01/2020

4124

10/05/2019

3448

25/05/2019

4127

15/01/2019

1173

05/09/2018

1199

25/05/2019

4169

15/06/2019

4172

28/06/2019

4225

25/06/2019

4235

18/02/2018

1949

28/07/2019

4246

10/01/2020
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2564

11/03/2019

1614

16/01/2019

1616

25/05/2019

1626

01/09/2019

1246

04/10/2019

1404

16/06/2019

1423

28/06/2019

4282

06/12/2018

1674

25/12/2019

1675

25/12/2019

1687

13/07/2019

1262

20/08/2019

1266

25/12/2019

1268

25/10/2019

1269

15/02/2019

3481

30/01/2020

1288

12/10/2019

1290

25/12/2019

1298

16/01/2019

2029

04/12/2019

2988

15/02/2019

2991

15/02/2019

2992

15/02/2019

3047

20/08/2019

3048

22/10/2019

3049

01/07/2019

3050

20/08/2019

3051

01/07/2019

3052

20/08/2019

4317

20/08/2019

4320

20/08/2019

4328

20/08/2019

4329

20/10/2019

4347

13/04/2019

3253

14/02/2019

1321

22/10/2019

1343

16/01/2019

2060

20/04/2019

6350

16/01/2019
Трговски Марки

Гласник 19/6, декември 2012, Скопје

Трговски Марки

2070

16/01/2019

2073

16/01/2019

2075

16/01/2019

2082

16/01/2019

1734

05/12/2018

2741

30/10/2021

3175

15/02/2019

1375

20/08/2019

1381

04/10/2019

1382

15/05/2019

2149

16/01/2019

2150

01/03/2019

2152

16/01/2019

4499

05/12/2018

4510

19/10/2019

1351

22/07/2020

1353

22/07/2020

1371

22/07/2020

3210

23/01/2020

3220

13/11/2019

3221

11/11/2018

5032

09/08/2019

3235

14/03/2019

4539

10/03/2019

5871

15/03/2015

3073

10/05/2019

2209

18/02/2019

2220

22/02/2020

2221

22/02/2020

2297

03/02/2019

2693

25/12/2019

4580

15/12/2016

2765

29/03/2019

4707

20/08/2019

4716

21/03/2019

2411

14/04/2019

4753

28/11/2019

4754

28/11/2019

6855

28/02/2016
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7350

10/03/2017

7351

10/03/2017

7354

10/04/2017

8037

09/12/2017

8916

11/03/2018

9334

17/03/2018

9328

10/04/2018

8572

29/05/2018

8571

01/06/2018

9583

02/07/2018

8616

28/07/2018

8604

28/07/2018

8605

28/07/2018

8785

28/08/2018

9235

02/09/2018

9489

04/09/2018

9269

11/09/2018

9490

24/09/2018

8412

23/10/2018

8581

18/11/2018

8599

18/11/2018

8598

18/11/2018

8584

25/11/2018

9314

30/12/2018

9237

30/12/2018

9575

05/01/2019

9435

05/01/2019

8547

11/01/2019

8555

16/01/2019

8300

26/01/2019

8301

26/01/2019

8290

28/01/2019

8291

28/01/2019

8292

28/01/2019

8293

28/01/2019

8294

28/01/2019

8295

28/01/2019

8296

28/01/2019

8289

02/02/2019
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9374

02/02/2019

8305

04/02/2019

8462

08/02/2019

8461

08/02/2019

8507

08/02/2019

8508

08/02/2019

8460

08/02/2019

8505

08/02/2019

8504

08/02/2019

8503

08/02/2019

8502

08/02/2019

6901

08/02/2019

6902

08/02/2019

9355

11/02/2019

6871

11/02/2019

8782

17/02/2019

9992

17/02/2019

8783

18/02/2019

9028

18/02/2019

8930

25/02/2019

9209

04/03/2019

9948

05/03/2019

8705

08/03/2019

9687

09/03/2019

9840

09/03/2019

8715

09/03/2019

9485

10/03/2019

8710

10/03/2019

9114

18/03/2019

9087

22/03/2019

9344

24/03/2019

9104

30/03/2019

9105

30/03/2019

9106

30/03/2019

6940

30/03/2019

9069

31/03/2019

9080

06/04/2019

8361

13/04/2019

8362

13/04/2019
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8360

13/04/2019

8363

15/04/2019

7005

23/04/2019

7063

28/04/2019

7065

29/04/2019

8745

13/05/2019

8234

20/05/2019

8235

20/05/2019

8655

27/05/2019

8238

03/06/2019

8881

08/06/2019

8962

14/06/2019

8935

15/06/2019

8346

30/06/2019

8344

01/07/2019

8718

01/07/2019

8350

01/07/2019

8684

14/07/2019

9177

15/07/2019

8407

15/07/2019

8358

16/07/2019

9426

21/07/2019

8392

21/07/2019

8153

23/07/2019

8159

23/07/2019

8239

23/07/2019

9048

29/07/2019

8152

04/08/2019

8151

04/08/2019

9454

04/08/2019

8158

04/08/2019

8648

05/08/2019

8231

09/08/2019

8733

09/08/2019

8735

09/08/2019

8734

09/08/2019

9565

18/08/2019

9179

18/08/2019

8728

19/08/2019
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9343

15/09/2019

8827

20/09/2019

8832

22/09/2019

9391

22/09/2019

8828

22/09/2019

8803

23/09/2019

8811

24/09/2019

8829

24/09/2019

8331

28/09/2019

8337

06/10/2019

8342

07/10/2019

8341

07/10/2019

8338

08/10/2019

9560

13/10/2019

8468

25/10/2019

8467

26/10/2019

8758

02/11/2019

8757

02/11/2019

8759

02/11/2019

8977

08/11/2019

8914

09/11/2019

8790

17/11/2019

8686

17/11/2019

8824

23/11/2019

8772

03/12/2019

8773

03/12/2019

8497

03/12/2019

8697

03/12/2019

8696

13/12/2019

8872

15/12/2019

10084

15/12/2019

8996

20/12/2019

8649

24/12/2019

8232

28/12/2019

9605

28/02/2020

9606

28/02/2020

9505

28/02/2020

9506

28/02/2020

9507

28/02/2020
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9549

15/03/2020

9543

17/03/2020

10046

17/03/2020

9544

21/03/2020

10047

20/04/2020

9653

03/05/2020

9674

16/05/2020

10062

09/08/2020

14814

03/05/2021

10931

01/08/2021

10928

30/01/2022

11313

19/07/2022

11698

19/07/2022

СПОЈУВАЊЕ
(111) 10931
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ И
УСЛУГИ
(111) 11732
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување и превенција на атеросклероза
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II ИЗВЕСТУВАЊА
I
Будимпештанска нотификација бр. 288
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост –
WIPO упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за
приемот на комуникацијата од 27 август 2012 година со датум 8 август 2012 година
која се однесува на промени во таксите на Colección Chilena de Recursos Genéticos
Microbianos (CChRGM) – меѓународна институција за депонирање според
Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на
микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 Април 1977
година и дополнет на 26 Септември 1980 година.
Според правило 12.2(ц) од Правилникот на Будимпештанскиот договор, новите
такси изложени во понапред кажаната комуникација ќе има ефект на 20 октомври
2012 година, а тоа е триесет денови следејќи ја публикацијата на промените од
страна на Меѓународното Биро.

Известувања
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