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AP - Afrikanska regionalna organizacija za industriska     
 sopstvenost (ARIPO)

BX - Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA  - Evroaziska patentna organizacija

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

EP - Evropsko patentno biro (EPO)

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

OA - Afrikanska organizacija za intelektualna      
 sopstvenost (OAPI)

WO - Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC - Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski   

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

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

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

Republika
DZ - Al`ir
EC  - Ekvador

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

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

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

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

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

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

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

Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
YU - Jugoslavija
ZA - Ju`noafri~ka Repubika
ZM - Zambija
ZR - Zair
ZW - Zimbabve

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO



DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Vo Glasnik se pe~atat i nau~ni i stru~ni trudovi, osvrti, komen-
tari  vo vrska so industriskata sops tvenost. Na u~ nite trudovi 
se recenzirani. Kusa sodr`ina na trudovite se prilo`uva na 
makedonski i na angliski jazik.

GLASNIK
god. 21 br.6, dekemvri 2014
©2014 
Dr`aven zavod za industriska sopstvenost

dvomese~nik

za izdava~ot 
SAFET EMRULI, direktor

ureduva~ki odbor
NATA[A ZDRAVKOVSKA
IRENA JAKIMOVSKA
SIM^O SIMJANOVSKI

glaven urednik
SAFET EMRULI

urednik

kompjuterska i grafi~ka obrabotka
АРЈЕТОН УЗАИРИ

adresa na izdava~ot
11 Oktomvri 25, Skopje 
tel. ++389 2  31 16 379
 
faks ++389 2  31 16 041
e-mail  mail@ippo.gov.mk
http://www.ippo.gov.mk



 
 

Содржина 

 

Гласник 21/6 декември 2014, Скопје 
 

СОДРЖИНА 
 
 
 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
Огласување за ништовно решение 
за признавање на правото од 
индустриска сопственост ....................................................................... 1 

   

ПАТЕНТИ ....................................................................... 2 – 5 

Прегледи ....................................................................... 5 

Пренос, престанок ....................................................................... 5 

   

ТРГОВСКИ МАРКИ ....................................................................... 11 - 349 

Пријави на Трговски Марки ....................................................................... 6 - 225 

Прегледи ....................................................................... 209 - 225 

Решенија на Трговски Марки ....................................................................... 226 - 349 

Прегледи ....................................................................... 311 - 317 

Промени, пренос, продолжувања, 
спојување, престанок ....................................................................... 317 - 349 

Исправки на гласник ....................................................................... 350 

Листа на застапници ....................................................................... 351 

   
 



 

 

П а т е н т и   1 | С т р а н а  

Гласник 21/6 декември 2014, Скопје 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска 

сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот 

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска 

сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе 

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска 

сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата. 
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ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците 

од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се 

запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 

од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на 

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при 

проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 

49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку 

е платена пропишаната такса. 

 

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За 

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

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

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

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

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  G 07C 13/00  

(11)  4933   (13) А 

(21)  2013/267   (22) 09/07/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20130267  09/07/2013  MK 

(73)  РАШКОВСКИ, Драги 

ул. 4-ти Јули, бр. 1-4, Струмица, MK 

(72) РАШКОВСКИ, Драги 

(54)  СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО 

ГЛАСАЊЕ И СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 

(57)  Пронајдокот - "Систем и уреди за електронско 

гласање и собирање на податоци", претставува 

интегриран хардверско-

софтверски систем структуриран по системот клиент-

сервер кој е ново техничко решение кое наоѓа 

практична примена како систем за гласање при што 

оневозможува влијание на трети лица при гласањето, 

на тој начин што како метод за идентификација се 

користи отпечаток од прст, системот користи екран на 

допир како влезна станица и со присуство на сензори 

е оневозможено присуство на повеќе од едно лице на 

гласачкото место.  
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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) 

8G07C13/00 8G07C13/00 4933 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) 

РАШКОВСКИ, Драги  8G07C13/00  4933 A 

 
 
 

 

 

ПРЕНОС 
 
(11) 1779 

(73) PLIVA HRVATSKA d.o.o. Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 
 
 

ПРОМЕНИ 
(11) 1957 

(73) Britax Excelsior Limited 

3000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey KT16 0RS, GB 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 
(11) 1659 

 (73) BRABENDER, Udo 

Bleddiner Str.11, 06501 Globig, DE 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

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

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

објавува податоците од пријавите на трговските марки.  

 

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

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

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

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

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

(Ничанска) и список на производите и услугите 

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

класификација ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2011/484 (220) 13/05/2011 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(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)  

(554)  

(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 пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2011/900 (220) 23/08/2011 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. Даме Груев бр.28 зграда -1-1/кат 1, 1000 

Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, сива, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2011/982 (220) 15/09/2011 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Filtrona Filter Products Development 

Co. Pte, Ltd 

238A Thomson Toad 25-04/05 Novena Square 

Singapore 307 684, SG 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

FILTRONA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  филтери за цигари, филтер за 

цигарилоси, филтери за тутунски дим, филтер 

за употреба во лулиња, филтер стапчиња 

(срикови) кои служат како повеќеслојни и 

повеќенаменски филтери за цигари и 

цигарилоси  

 

(210) TM  2011/1017 (220) 27/09/2011 

(442) 31/12/2014 

(300) RM2011C004202  24/06/2011  IT 
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(731) The Linux Foundation 

1796 18th Street, Suite C, 94107 San 

Francisco, CA, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

TIZEN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер; компјутерски 

софтверски апликации; мобилни софтверски 

апликации; мобилни софтверски апликации за 

рачни електронски уреди, мобилни телефони, 

смарт телефони, таблет (tablet), нетбук 

(netbook), преносни (notebook) и лаптоп 

компјутери, преносни медиа плеери, 

персонални дигитални асистенти (PDA), 

смарт телевизори, корпорациски уреди од 

типот на дигитални асистенти и на компјутери 

во возила; компјутерски софтверски програми 

за развој на апликации за лични и рачни 

компјутери; компјутерски оперативни системи, 

компјутерски помошен софтвер и друг 

компјутерски софтвер кој се употребува за 

одржување и работа на компјутерски систем; 

компјутерски хардвер; процесори на 

податоци; програмабилни процесори на 

податоци; полупроводници; микропроцесори; 

полупроводнички уреди; интегрирани кола; 

комплет на компјутерски интегрални кола 

(chipsets); компјутери; таблет (tablet), нетбук 

(netbook), преносни (notebook) и лаптоп 

компјутери; преносни компјутери; рачни 

компјутери; безжични уреди кои се 

употребуваат за интернет поврзаност и 

содржат преност на податоци и слики; 

електронски рачни уреди, мобилни телефони, 

смарт телефони, персонални дигитални 

асистенти (PDA); електронски рачни уреди, 

мобилни телефони, смарт телефони, 

персонални дигитални асистенти (PDA) за 

безжичен пренос на податоци и/или говорни 

сигнали и/или инкорпорирање на електронска 

пошта (e-mail), пејџер, факс, радио, личен 

организатор, мобилна поврзаност, безжична 

поврзаност, mpЗ плеер, сателитски 

навигациски систем, приемник за глобален 

позиционен систем (GPS), записник за 

податоци за глобален позиционен систем за 

евидентирање и класифицирање на 

патувања, дигитален фотоапарат, дигитална 

видео камера и/или компјутерски оперативен 

систем; електронски рачни уреди за снимање, 

организирање, емитување, претставување и 

прегледување на текст, податоци, видео и 

аудио фајлови; информациски и забавни 

системи за употреба во возила; навигациски 

уреди за употреба во возила; научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или репродукција 

на звук или слики; магнетни носители на 

податоци, дискови за снимање; автоматски 

вендинг машини и механизми за апарати што 

се активираат со монети или жетони; регистар 

каси, машини за сметање, опрема за 

обработка на податоци и компјутери; апарати 

за гаснење пожар  

кл. 42  обезбедување на информации во 

областа на софтверски дизајн 

развој и инсталирање и одржување на 

софтвер; дизајн и развој на софтвер; научни и 

технолошки услуги и истражување и дизајн во 

врска со истите; индустриска анализа и 

истражувачки услуги; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2012/124 (220) 10/02/2012 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) JOHNSON & JOHNSON (a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jеrsey) 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CLEAN & CLEAR 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика и тоалетни производи за нега 

на кожата и косата; производи за миење на 

тело; производи за чистење; производи за 

чистење лице  

кл. 5  медицински производ за чистење на 

кожата; медицински производ за миење на 

лицето и телото, и медицински производ за 

триење на лицето и телото; медицински ленти 

за нос за третирање митисери; медицински 

лепенки за акни, препарати за третирање 

акни, медицински средства за сопирање 

крварење, медицински производи за 

навлажнување на кожата и чистење на кожата  

кл. 16  марамчиња за една употреба што не 

се натопени во хемикалии или соединенија 

кои се употребуваат како козметички впивачки 

листови за апсорбирање маснотии од лицето  

кл. 21  уреди за пилинг (луштење) и чистење, 

имено, рачни единици за пилинг (луштење) и 

чистење што работат на батерии кои што се 

користат за да се исчисти и излушти кожата; 

перничиња за луштење на кожата од лицето  

 

(210) TM  2012/309 (220) 30/03/2012 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) PIVO INVEST BG  AD 

ул.Генерал Гурко 105 - 107, Велико 

Турново 5000, BG 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

KEHLSTEIN 

(591)  

(531)  

(554)  

(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  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/559 (220) 29/05/2012 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија и услуги Мила 

Никола Плус ДООЕЛ Скопје 

бул. Јане Сандански бр.82. лок.50 

(приземје), 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи  

кл. 24  текстил и текстилни производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2012/587 (220) 05/06/2012 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Ironwood Pharmaceuticals, Inc 
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301 Binney Street Cambridge, Massachusetts 

02142, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

CONSTELLA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за употреба 

во третманот на хронична констипација, 

синдром на раздразлив стомак, нарушувања 

на гастроинтестинална подвижност и други 

гастроинтестинални нарушувања  

 

(210) TM  2012/1188 (220) 13/11/2012 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, светло и темно сина, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1260 (220) 28/11/2012 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство и услуги М 

КОУТУРЕ ДООЕЛ Скопје 

бул. Свети Климент Охридски  бр. 23 влез 

1 стан 1 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, кафена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  производство и продажба на облека  

 

(210) TM  2012/1312 (220) 10/12/2012 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Магрони ДОО Скопје 

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

трговија на големо и мало со овошни сирупи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/1321 (220) 11/12/2012 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги Б.Б.Ф. КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ увоз 

извоз Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а, 1000 Скопје, MK 
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(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела и сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минералнa и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од  овошје и  

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на  пијалоци  

 

(210) TM  2013/52 (220) 25/01/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za 

proizvodnju farmaceutskih prizvoda 

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

CALDEOSS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/66 (220) 28/01/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

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

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

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

IRDA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/79 (220) 31/01/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. 

Бугарија во Р.Македонија, Скопје 

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје - 

Аеродром, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

SPASMOBLOC 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање на 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/81 (220) 31/01/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. 

Бугарија во Р.Македонија, Скопје 
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ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје - 

Аеродром, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

DICLONEUROVIT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање на 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/232 (220) 28/03/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ШЕХЕРЕЗАДА-ПРИМА ДООЕЛ Скопје 

ул.Кеј 13-ти Ноември сутерен лок.372 

Скопје - Центар, MK 

(740) Мерсиха Смаиловиќ  

ул.Чаирска бр.3, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, портокалова, црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед  

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2013/247 (220) 01/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за деловни услуги и 

трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.7, Скопје, 

MK 

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ  

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

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривачи, ѕидни тапети коишто се од 

текстил  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2013/252 (220) 01/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДОО „Фото ЗРАК - Јуниор“ 

ул.„Сотка Георгиоски “ 45, Прилеп , MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) црвена и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  фотографии  

кл. 40  фотографски услуги, фотографски 

филм (развивање фотогафски филм)  

кл. 41  фотографија  

 

(210) TM  2013/279 (220) 09/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300) 85/749,032    US and 85/749,037    US 

(731) Viacom International Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of Delaware 

1515 Broadway, New York, New York, 10036, 

US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за емитување и 

телекомуникации; услуги за пренос преку 

кабел и сателит; услуги за безжични мобилни 

телефони; обезбедување на превземачки 

рингтонови, музика, МРЗ фајлови, графики, 

игри, видео слики и информации за безжични 

мобилни комуникациски уреди; обезбедување 

безжичен пренос за испраќање (uploading) и 

превземање (downloading) рингтонови, звуци, 

музика, МРЗ фајлови, графики, игри, видео 

слики, информации и новини преку глобална 

компјутерска мрежа до безжичен мобилен 

комуникациски уред; гласање и анкетирање 

преку безжичен мобилен комуникациски уред; 

испраќање и примање гласовни и текст 

пораки помеѓу безжични мобилни 

комуникации; обезбедување онлајн систем за 

гласање преку интернет или безжичен 

комуникациски уред; интернет услуги со кој се 

подразбира да вклучуваат комуникациски 

услуги, имено пренесување емитуван звук и 

аудио-визуелни снимки преку интернет  

кл. 41  образование; обезбедување на 

тренинг; спортски и културни активности; 

услуги за забава; продукција, подготовка, 

изложби, дистрибуција и изнајмување на 

телевизиски и радио програми и на филмови, 

анимирани филмови и звучни и видео снимки 

дали или не преку интерактивен медиум, меѓу 

кои и интернет; продукција на забавни 

програми во живо, продукција на телевизиски 

забавни програми; телевизиски програми кои 

вклучуваат музика; публикација на книги, 

магазини и периодичници; обезбедување не-

превземачки електронски публикации од 

различни содржини; публикација и уредување 

на печатени работи и периодичници; 

публикација на интерактивна мултимедија; 

продукција и изнајмување образовни и поучни 

материјали; организација, продукција и 

презентација на настани за образовни, 

културни или забавни цели, дали или не преку 

интерактивна медија; организација, 

продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, 

сценски настани, театарски изведби, 

концерти, изведби во живо и настани во кои 

учествува публиката; организација на 

интерактивни игри; продукција на смс-квиз 

програми; забава и едукација; сите 

погореспомнати услуги истотака обезбедени 

преку глобална компјутерска мрежа и други 

(интерактивни) комуникациски мрежи, 

вклучувајќи интернет  

 

(210) TM  2013/286 (220) 10/04/2013 

(442) 31/12/2014 
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(300) 85/750,569  10/10/2012  US 

(731) Budget Rent A Car System, Inc. 

6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 

07054, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(591) сина, бела, портокслова, окер 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични и научни апарати; 

компјутерски софтвер за употреба во бироа 

за изнајмување на возила, кој служи за 

евиденција на резервациите и на возилата, 

како и за одржување на податоците кои се 

однесуваат на возилата, клиентите и 

закупнините; компјутерски софтвер за 

евиденција на изнајмените возила, наснимен; 

софтвер кој може да се преземе од мрежа во 

вид на мобилна апликација за изнајмување на 

возила или услуги за закупнини; систем за 

глобално позиционирање (GPS); 

интерактивни компјутерски киосци опремени 

со компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерска периферија и компјутерски 

оперативен софтвер, наменети за употреба 

во областа на изнајмувањето на возила или 

услугите за закупнини; апарати за навигација 

на возила; сателитски радиоприемници; 

хардвер за телекомуникации и мрежно 

пренесување на податоци, имено, уреди за 

пренос и изнесување на глас, податоци и 

видео комуникации преку инфраструктура од 

мноштво на мрежи и со примена на протоколи 

за комуникација  

кл. 12  возила; автомобили; автобуси на 

моторен погон; автобуси и нивни структурни 

делови; рамки за регистарски таблички; 

моторни возила, имено, автомобили, камиони, 

комбиња, услужни возила за спортски терени 

и нивни структурни делови; приклучни возила  

кл. 16  производи од хартија и печатени 

работи; брошури во областа на патувањето, 

изнајмување на возила, транспорт; 

календари; списанија кои се однесуваат на 

патување; пенкала; туристички брошури; 

прирачници-водичи за патување; карти; 

печатени обрасци; печатени работи, имено, 

хартиени знаци, книги, прирачници, програми, 

билтени, информациски карти и брошури во 

областа на патувањето, изнајмувањето на 

возила и транспортот  

кл. 35  услуги за рекламирање и деловно 

работење; деловно управување во областа на 

транспортот и испораката; услуги за лојалност 

на корисниците и услуги за клуб на корисници, 

за комерцијални, промотивни и/или рекламни 

цели; понуда за поддршка за деловен 

менаџмент во областа на формирањето и/или 

функционирањето на фирми за изнајмување 

и закуп на возила; "он-лајн" малопродажни 

услуги кои се однесуваат на моторни возила; 

воведување програми за доделување на 

стимул за клиентите, преку издавање и 

обработка на поени за лојалност за "он-лајн" 

купување на производи и услуги што ги нуди 

компанијата; воведување програми за 

доделување на стимул за клиентите, преку 

издавање и обработка на купони за лојалност 

за честа употреба за субјектите учесници; 

воведување на договори за управување со 

возилата во јавниот сектор; обезбедување на 

транспортна документација за други лица; 

услуги за управување во областа на 

транспортот, имено, планирање и 

координирање на превоз на патници за други 

лица  

кл. 36  финансиски услуги; обезбедување 

ваучери за плаќање на трошоците за превоз  

кл. 37  услуги за поправка; услуги за итна 

помош на патишта, имено, примање повици 

за помош на патишта, менување на дупната 

гума, итно дотур на гориво и активирање на 

возилото со премостување на акумулаторот 

(со штипки)  

кл. 39  услуги за транспорт и складирање; 

организирање патувања; автобуски превоз; 

изнајмување автомобили; превоз со 
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Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

автомобили; возачки услуги; координирање 

на организацијата на поединечни и групни 

патувања; услуги за итна помош на патишта, 

имено, влечење, услуги за испорака на 

дигалки (со преносен систем) и на алатки; 

изнајмување патнички возила; изнајмување 

автомобили; изнајмување камиони; 

изнајмување возила; услуги за резервација и 

чекирање за превоз; "он-лајн" услуги за 

резервации за превоз; превоз на патници; 

обезбедување на патнички информации преку 

компјутерска датотека достапна "он-лајн"; 

обезбедување на патнички информации; 

резервации за изнајмување на возила; 

изнајмување на подвижни комбиња; 

изнајмување на GPS опрема за навигација; 

изнајмување камиони; изнајмување возила; 

превоз на патници; консултантски услуги за 

транспорт; информации за превоз; услуги на 

туристичка агенција, имено, вршење 

резервации и чекирање за превоз; услуги за 

резервации за превоз; патнички здруженија; 

планирање на патувања; услуги за 

управување на возила  

кл. 41  образование и забава; услуги за 

членство во клубови  

кл. 42  компјутерски и научни; воведување на 

"веб сајт" технологија која им овозможува на 

корисниците да извршат резервација за 

патување  

 

(210) TM  2013/288 (220) 10/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300) 85/750549  10/10/2012  US 

(731) Budget Rent A Car System, Inc. 

6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 

07054, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591) сина, бела, портокалова, окер 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични и научни апарати; 

компјутерски софтвер за употреба во бироа 

за изнајмување на возила, кој служи за 

евиденција на резервациите и на возилата, 

како и за одржување на податоците кои се 

однесуваат на возилата, клиентите и 

закупнините; компјутерски софтвер за 

евиденција на изнајмените возила, наснимен; 

софтвер кој може да се преземе од мрежа во 

вид на мобилна апликација за изнајмување на 

возила или услуги за закупнини; систем за 

глобално позиционирање (GPS); 

интерактивни компјутерски киосци опремени 

со компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерска периферија и компјутерски 

оперативен софтвер, наменети за употреба 

во областа на изнајмувањето на возила или 

услугите за закупнини; апарати за навигација 

на возила; сателитски радиоприемници; 

хардвер за телекомуникации и мрежно 

пренесување на податоци, имено, уреди за 

пренос и изнесување на глас, податоци и 

видео комуникации преку инфраструктура од 

мноштво на мрежи и со примена на протоколи 

за комуникација  

кл. 12  возила; автомобили; автобуси на 

моторен погон; автобуси и нивни структурни 

делови; рамки за регистарски таблички; 

моторни возила, имено, автомобили, камиони, 

комбиња, услужни возила за спортски терени 

и нивни структурни делови; приклучни возила  

кл. 16  производи од хартија и печатени 

работи; брошури во областа на патувањето, 

изнајмување на возила, транспорт; 

календари; списанија кои се однесуваат на 

патување; пенкала; туристички брошури; 

прирачници-водичи за патување; карти; 

печатени обрасци; печатени работи, имено, 

хартиени знаци, книги, прирачници, програми, 

билтени, информациски карти и брошури во 

областа на патувањето, изнајмувањето на 
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возила и транспортот  

кл. 35  услуги за рекламирање и деловно 

работење; деловно управување во областа на 

транспортот и испораката; услуги за лојалност 

на корисниците и услуги за клуб на корисници, 

за комерцијални, промотивни и/или рекламни 

цели; понуда за поддршка за деловен 

менаџмент во областа на формирањето и/или 

функционирањето на фирми за изнајмување 

и закуп на возила; "он-лајн" малопродажни 

услуги кои се однесуваат на моторни возила; 

воведување програми за доделување на 

стимул за клиентите, преку издавање и 

обработка на поени за лојалност за "он-лајн" 

купување на производи и услуги што ги нуди 

компанијата; воведување програми за 

доделување на стимул за клиентите, преку 

издавање и обработка на купони за лојалност 

за честа употреба за субјектите учесници; 

воведување на договори за управување со 

возилата во јавниот сектор; обезбедување на 

транспортна документација за други лица; 

услуги за управување во областа на 

транспортот, имено, планирање и 

координирање на превоз на патници за други 

лица  

кл. 36  финансиски услуги; обезбедување 

ваучери за плаќање на трошоците за превоз  

кл. 37  услуги за поправка; услуги за итна 

помош на патишта, имено, примање повици 

за помош на патишта, менување на дупната 

гума, итно дотур на гориво и активирање на 

возилото со премостување на акумулаторот 

(со штипки)  

кл. 39  услуги за транспорт и складирање; 

организирање патувања; автобуски превоз; 

изнајмување автомобили; превоз со 

автомобили; возачки услуги; координирање 

на организацијата на поединечни и групни 

патувања; услуги за итна помош на патишта, 

имено, влечење, услуги за испорака на 

дигалки (со преносен систем) и на алатки; 

изнајмување патнички возила; изнајмување 

автомобили; изнајмување камиони; 

изнајмување возила; услуги за резервација и 

чекирање за превоз; "он-лајн" услуги за 

резервации за превоз; превоз на патници; 

обезбедување на патнички информации преку 

компјутерска датотека достапна "он-лајн"; 

обезбедување на патнички информации; 

резервации за изнајмување на возила; 

изнајмување на подвижни комбиња; 

изнајмување на GPS опрема за навигација; 

изнајмување камиони; изнајмување возила; 

превоз на патници; консултантски услуги за 

транспорт; информации за превоз; услуги на 

туристичка агенција, имено, вршење 

резервации и чекирање за превоз; услуги за 

резервации за превоз; патнички здруженија; 

планирање на патувања; услуги за 

управување на возила  

кл. 41  образование и забава; услуги за 

членство во клубови  

кл. 42  компјутерски и научни; воведување на 

"веб сајт" технологија која им овозможува на 

корисниците да извршат резервација за 

патување  

 

(210) TM  2013/290 (220) 10/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300) 85/842885  06/02/2013  US 

(731) Budget Rent A Car System, Inc. 

6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 

07054, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

BUDGET 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  сателитски радиоприемници; хардвер за 

телекомуникации и мрежно пренесување на 

податоци, имено, уреди за пренос и 

изнесување на глас, податоци и видео 

комуникации преку инфраструктура од 

мноштво на мрежи и со примена на протоколи 

за комуникација  

кл. 12  автобуси на моторен погон; автобуси и 

нивни структурниделови; рамки за 
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регистарски таблички; структурни делови за 

моторни возила, имено, автомобили, камиони, 

комбиња, услужни возила за спортски терени; 

приклучни возила  

кл. 16  туристички брошури; прирачници-

водичи за патување; печатени обрасци; 

печатени работи, имено, хартиени знаци, 

книги, прирачници, програми, информациски 

карти и брошури во областа на патувањето, 

изнајмување на возила и транспорт  

кл. 35  деловно управување во областа на 

транспортот и испораката; воведување на 

договори за управување со возила во јавниот 

сектор; услуги за управување во областа на 

транспортот, имено, планирање и 

координирање на превоз на патници за други 

лица  

кл. 39  возачки услуги; превоз на патници; 

обезбедување на патнички информации преку 

компјутерска катотека достапна „он-лајн“; 

патнички здруженија; услуги за управување на 

возила  

 

(210) TM  2013/315 (220) 18/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 
(591) зелена, бела, црвена, жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони  

 

(210) TM  2013/324 (220) 23/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, зачини, мирудии, 

лед за ладење  

 

(210) TM  2013/370 (220) 29/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) друштво за производство, транспорт 

трговија и угостителски услуги КОКРА Е 

АРТ-1 ДОО експорт- импорт 

с.Порпој, Тетово, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) сина, розе и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и земјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

вештачки смоли, сурови пластични материи, 

вештачки ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за штавење, 

адхезиви (лепливи материи) наменети за 

индустријата  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз   

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

 

(210) TM  2013/380 (220) 30/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Biofarma Pharmaceutical Industry Co. 

Inc Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No:156 

Sancaktepe/Istanbul/, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

NEVOTEK 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2013/382 (220) 30/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

TUKA SME ZA VAS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  
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(210) TM  2013/383 (220) 30/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

WE ARE HERE FOR YOU 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2013/384 (220) 30/04/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

SIZIN ICIN BURADAYIZ 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2013/394 (220) 07/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за траспорт, градежништво, 

трговија, производство и услуги МЕГА 

ДОО увоз-извоз Куманово 

ул.„Јоско Илиевски“ бб, 1300 Куманово, 

MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) црвена, сива, бела, темно сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги продажба на големо и мало 

вклучува: кровни прозори; фасадни системи; 

кади; кабини; санитарија; изолација; 

ламинати; ел. алати; паркети; врати; скали; 

осветлување; градежен материјал; керамички 

и гранитни плочки; скалници; батерии; туш 

системи; мебел за бања; декоративен камен; 

мебел за градина; соларни системи; лепила; 

стаклени цигли; лајсни; галантерија за бања  

 

(210) TM  2013/431 (220) 15/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ПЕШИЌ БОБАН 

ул.Боро Петрушевски 9/6, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, златножолта, кафена, 

темнозелена, светлозелена, црвена, црна и 

сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги, информациона 

медицина, информодијагностика како метод 

кај што се примеенуваат уреди и апаратура, 

електропунктура дијагностика, 

информотерапија како практична примена на 

биоинформации во лекување и за нега и 

одржување на телото  

 

(210) TM  2013/432 (220) 15/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ПЕШИЌ БОБАН 

ул.Боро Петрушевски 9/6, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

INTERA DIACOR-PESIC 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за 

електропунктурно меренјена на акцион 

потенцијал на клетките кај сите органи на 

човеков организам  

кл. 10  медицински апарати, медицинско 

помагало за функционална дијагностика и за 

електропунктурна дијагностика на органите и 

апарати за помош при изработка на 

информотерапија  

кл. 44  медицински услуги, информациона 

медицина, информодијагностика како метод 

кај што се примеенуваат уреди и апаратура, 

електропунктура дијагностика, 

информотерапија како практична примена на 

биоинформации во лекување и за нега и 

одржување на телото  

 

(210) TM  2013/456 (220) 17/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   21 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

(731) Друштво за производство и промет 

БАЛКАН ТРИТИКУМ-МЕЛ Рамадан и Јусуф 

ДОО увоз-извоз 

с.Џепчиште, Тетово, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, портокалова, бела, жолта и сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита; леб  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги при продажба 

на големо и мало и увоз и извоз со брашно и 

производи од жита; леб  

кл. 40  мелење брашно  

 

(210) TM  2013/469 (220) 22/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SEIM & FLER sh.p.k. 

Rs. Siri Kodra, Pallati A&A, N. 1A Tirana, 

Republic of Albania, ZB 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампони, лосиони за коса, креми за 

коса, мелеми и балзами за коса, гелови за 

коса, бои за коса, боила за коса, прашок за 

избелување коса, креми за зајакнување на 

коса, креми за израмнување на коса, лосиони 

за реструктуирање и зајакнување коса, креми 

за реструктуирање и зајакнување коса, сетови 

за постојано бранување на коса и сетови за 

припремање  и подготвување на коса, креми, 

лосиони и прашок за припреми на коса за 

избелување и бланширање, кондиционери за 

коса, подготовки за брановидни прамени и 

коса, препарати за одстранување боја, 

козметички бои за коса, есенцијални масла, 

парфеми, козметики, сапуни, креми, креми за 

тело, креми за лице, прочистувачи и 

одстранувачи на шминка, пена за бања, купка, 

гел за туширање, креми и масла за сончање  

 

(210) TM  2013/494 (220) 28/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(740)   

(540)  

 

 

 (591) црна, бела, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 
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земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи 

за клалење и заварување; хемиски материи 

за конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи 

за боење; средства за нагризување, сурови 

природни смоли; метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2013/496 (220) 28/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, бела, сива 

(531)  

(554)  

(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  

 

(210) TM  2013/497 (220) 28/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, бела, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава и културни активности  

 

(210) TM  2013/500 (220) 30/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги АБЦ ОИЛ ДООЕЛ Скопје 

Бул.Партизански одреди бр.143, Карпош, 

MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и бела 

(531)  
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање  прашина со 

навлажнување и врзување, горива, 

вклучувајќиги течните горива за мотори, 

материи за осветлување, свеќи, фитили  

кл. 37  миење на автомобили; гуми; возила; 

подмачкување на возила  

кл. 42  подготвување храна и пијалоци; 

гостилници; барски услуги  

 

(210) TM  2013/501 (220) 30/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги АБЦ ОИЛ ДООЕЛ Скопје 

Бул.Партизански одреди бр.143, Карпош, 

MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање  прашина со 

навлажнување и врзување, горива, 

вклучувајќиги течните горива за мотори, 

материи за осветлување, свеќи, фитили  

кл. 37  миење на автомобили; гуми; возила; 

подмачкување на возила  

кл. 42  подготвување храна и пијалоци; 

гостилници; барски услуги  

 

(210) TM  2013/503 (220) 30/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(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)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;  привремено сместување  

 

(210) TM  2013/504 (220) 30/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(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)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;  привремено сместување  

 

(210) TM  2013/512 (220) 31/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Лука Суша and Зоран Костески 

ул.Маршал Тито бр.16-5, 1000 Скопје , MK 

and ул.44 бр.14, Волково, 1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

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

бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен 

материјал (трактати, проспекти печатени 

материјали, примероци), организирање 

дејности и советување за организирање 

дејности, размножување на документи, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, 

организирање изложби во комерцијални и 

рекламни цели, on-line рекламирање по пат 

на компјутерска мрежа, изнајмување на време 

на пристап со комуникации по пат на сите 

начини за рекламирање; објавување 

рекламни текстови; изнајмување рекламен 

простор; односи со јавност; информациони 

агенции; маректиншки.  

кл. 38  телекомуникации; телекомуникации со 

помош на мрежи со оптички 

кабли,електронска пошта, новински агенции, 

електронска комуникација, обезбедување 

пристап до дати на податоци, обезбедување 

пристап до светската информатичка мрежа, 

емитување (емитување радио програми), 

пренесување слики и пораки (пренесување 

слики и пораки со помош на компјутери), 

телевизиско рекламирање, телевизиски 

реклами ,компјутерско рекламирање преку 

интернет  

кл. 40  развивање (развивање фотографски 

филм), услуги за составување фотографии, 

развивање фотографски филм, фотографско 

печатење, фотографирање  

 

(210) TM  2013/513 (220) 31/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

СКОПСКО 

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

сребрена 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/514 (220) 31/05/2013 

(442) 31/12/2014 
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(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

СКОПСКО 

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

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/515 (220) 31/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

ГОРСКО 

(591) црна, бела, златна, жолта, зелена, 

црвена кафена 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/516 (220) 31/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

СКОПСКО 

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

темно зелена, црвена, сребрена 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/517 (220) 31/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

СКОПСКО RADLER 

(591) црна, бела, златна, жолта, зелена, 

црвена 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/518 (220) 31/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

ГОРСКО 

(591) црна, бела, златна, жолта, зелена, 

црвена, кафена 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/519 (220) 31/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

СКОПСКО 

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

сребрена 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/520 (220) 31/05/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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ГОРСКО 

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

кафена 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/523 (220) 03/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ХК СИНО-УС Фешн Цо. Лимитед and 

HK SINO-US Fashion Co. Limited, Hong Kong 

Хонг Конг соба 2008, кат 20, Фортрес Тауер, 

250 Кингс Роуд, Норт Поинт, HK and room 

2008, 20th floor, Forthress Tower, 250 King's 

Road, North Point, HK 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна и сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски торби, комјутерски кутии, 

футроли за мобилни телефони, џебни 

калкулатори, кутии посебно направени за 

фотографски апарати и инструменти, очила 

за сонце, компјутерски периферни уреди, 

плочи за електрични батерии, штекери, 

приклучоци и др. електрични спојки, заштитни 

шлемови за спортови  

кл. 18  торби за патување, ранци, портмонеа, 

спортски торби, училишни ученички торби, 

кожени ремени, кожени ленти, чадори, 

актовки, облека за домашни миленичиња  

кл. 25  облека, обувки, капи, чорапи, 

ракавици, (облека), шамии, спортски обувки, 

спортски чизми, јакни (облека), водоотпорна 

облека  

 

(210) TM  2013/524 (220) 03/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ВАНДЕРБИЛТ ТЕНИС КЛУБ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Дане Крапчев бр.20, Скопје, Центар, MK 

(740)   

 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активн  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2013/525 (220) 03/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) ВАНДЕРБИЛТ ТЕНИС КЛУБ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Дане Крапчев бр.20, Скопје, Центар, MK 

(740)   

 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активн  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2013/533 (220) 03/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(210) TM  2013/535 (220) 03/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДУ ДМТХ Дооел Скопје 

Бул.Крсте Мисирков бр.76, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и 

заземјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи 

за калење и заварување; хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови;средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото;материи 

за боење; средства за нагризување; сурови 

природни смоли;метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; 

мазива;соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување;горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување;свеќи и фитили за 
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осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали за 

железнички шини; неелектрични кабли и жици 

од обичен метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси;производи од 

обичен метал што не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 7  машини и машински алати;мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слика; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање;автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и санитарни 

намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 13  огнено оружје; муниција и проектили; 

експлозиви; огномет  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали илиобложени 

со нив што не се опфатени со другите класи; 

накит, скапоцени камења; хорологиски и 

хронометриски инструменти  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен апарати); 

пластични материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски букви; 

клишиња  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи;пресувани пластични материјали кои се 

користат во производството; материјали за 

обвивање, за заптисување и за изолација; 

неметални еластични цевки  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 

делови од животинска кожа, торби и куфери, 

чадори, сонцебрани и стапови за одење, 

камшици, узди и сарачки производи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба, асфалт, 

катран и битумен, неметални преносни 

конструкции, споменици што не се од метал 

  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за 
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слики;производи што не се опфатени со 

другите класи, од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, седеф, 

морска пена и замените за сите овие 

материјали или производи од пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери;четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено стакло 

(освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не се 

вклучени во другите класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби 

(кои не се вклучени во другите 

класи);материјали за полнење (освен од гума 

или пластични материјали); сурови текстилни 

влакнести материјали  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи што не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; 

вештачко цвеќе  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

кл. 28  игри и играчки; предмети за гимнастика 

и спорт што не се опфатени со другите класи; 

украси за елки  

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

преработки;конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти;јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи одтесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа;квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); муридии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

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

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци.  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутук; производи за пушачите; кибрити  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување.  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски и 

шумски услуги  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2013/537 (220) 04/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) BIOCODEX 

7 avenue Gallieni, 94257 cedex, FR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ENTEROL 

(591)  

(531)  

(554)  

(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 зби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/538 (220) 04/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно зелена, жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошшје и овошни сокови  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

и увоз и извоз со пијалоци од овошје и 

овошни сокови  

 

(210) TM  2013/539 (220) 04/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Procter & Gamble International 

Operations SA 

47 Route de Saint-Georges, 1213 Petiti Lancy, 

CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за бричење и после бричење, 

антиперспиранти и дезодоранси  

 

(210) TM  2013/540 (220) 04/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Ирена Тасевска 

бул.Кочо Рацин бр.10/37, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) црвена, бордо, портокалова, сина, 

светло сина, тегет, зелена, зветло зелена, 

жолта, окер, виолетова 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка, алкохолни пијалаци (без пиво)  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2013/541 (220) 04/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КОЛИД КОМПАНИ АС ДОО 

с.Колешино, Ново Село, Бр. ББ Колешино, 

Ново Село, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дистрибуција; дистрибуција на 

производи; дистрибуција на рекламни и 

промотивни материјали; рекламирање; 

водење на работењето; управување со 

работата; канцелариски работи   

 

(210) TM  2013/547 (220) 06/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) BIOCODEX 

7 avenue Gallieni, 94257 cedex, FR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

OTIPAX 

(591)  

(531)  

(554)  

(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 зби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/551 (220) 07/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ANFARM HELLAS SA 

53-57 Perikleous str.,153 44 GerakasAttikis-

Athens, GR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

MEROPENEM/ANFARM 

(591)  

(531)  

(554)  

(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 зби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/553 (220) 07/06/2013 
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(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство и промет 

на метални делови и пластични производи 

РС  ФИЛТРИ ДОО ОХРИД 

ул.15-ти Корпус бр.89, Охрид, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) небесно сина, црвена, жолта и сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали за 

железнички шини, жици и кабли од обичен 

метал кои не се електрични, браварски 

производи, мали метални производи, метални 

цевки, каси, производи од метал кои не се 

опфатени со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи; инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје, жилети  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2013/556 (220) 12/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Aktiebolaget Electrolux 

SE-105 45 Stockholm, SE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

ZANUSSI 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки  

 

(210) TM  2013/557 (220) 12/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Штипски пат“ бб, Кочани, MK 

(740) „Аграр-Ко“ дооел Кочани  

ул.„Гошко Викентиев“ бр.23, Кочани 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  концентрирана оцетна киселина  

 

(210) TM  2013/558 (220) 12/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Штипски пат“ бб, Кочани, MK 

(740) „Аграр-Ко“ дооел Кочани  

ул.„Гошко Викентиев“ бр.23, Кочани 

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

портокалова, темно сина, црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  прехранбен оцет  

 

(210) TM  2013/559 (220) 12/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Штипски пат“ бб, Кочани, MK 

(740) „Аграр-Ко“ дооел Кочани  

ул.„Гошко Викентиев“ бр.23, Кочани 

(540)  

 
(591) зелена, црвена, бела, жолта, 

портокалова, црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  јаболков оцет  

 

(210) TM  2013/560 (220) 12/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Штипски пат“ бб, Кочани, MK 

(740) „Аграр-Ко“ дооел Кочани  

ул.„Гошко Викентиев“ бр.23, Кочани 

(540)  

 
(591) зелена, црвена, бела, жолта, 

портокалова, темно сина, црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет (вински, прехрамбен , јаболков ) и 

концетрирана оцетна киселина  

 

(210) TM  2013/597 (220) 11/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) RED BULL GmbH 

Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

ГИ АКТИВИРА ТЕЛОТО И УМОТ 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци; газирани 

пијалаци, енергетски пијалаци, пијалаци со 

сурутка, освежителни пијалаци, хипертоник и 

хипотоник пијалаци (за употреба и/или како 

што се бара од спортистите); изотоник 

пијалоци; пиво, пиво од слад, пченично пиво, 

портер, але, темно и светло; минерална вода, 

вода за сервирање и газирана вода; овошни 

пијалаци и овошни сокови, безалкохолни 

зеленчукови или овошни пијалаци и 
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безалкохолни овошни екстракти; сирупи и 

други препарати за правење пијалаци и 

сирупи за лимонада; пастили и прашоци за 

шумливи пијалаци; безалкохолни аперитиви и 

коктели; шербети; овошни каши за пиење.  

 

(210) TM  2013/599 (220) 25/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) BIOCODEX 

7 avenue Gallieni, 94257 cedex, FR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

STIMOL 

(591)  

(531)  

(554)  

(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 зби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/604 (220) 26/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Internet Group d.o.o. 

Savski nasip 7, 11070 Beograd, RS 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање на информатичката 

мрежа, изнајмување на рекламен простор, 

рекламирање, компјутерско управување на 

податоци, собирање на информации во 

компјутерската база на податоци, 

систематизација на информации во 

компјутерската база на податоци, 

презентација на производите преку 

средствата за комуникација со цел за 

продажба на мало  

кл. 38  пренос на пораки и слики со помош на 

интернет, комуникација преку компјутерски 

терминали, услиуги на електронските 

билтени, обезбедување пристап на база на 

податоци, пренос на дигитални датотеки  

кл. 41  електронски публикации, објавување 

на текстови, новинарски услуги  

 

(210) TM  2013/607 (220) 26/06/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) А.Д. ЕВРОПА-СКОПјЕ 

Ул.808 бр.8, MK 

(740)   

(540)  

 
(591) црвена, црна, кафејава, зелена, златна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(210) TM  2013/634 (220) 03/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) BONGRAIN S.A. 
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A French Societe Anonyme 42, rue Rieussec 

78220 VIROFLAY, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, сирење и млечни производи. 

Масло за јадење и масти  

 

(210) TM  2013/660 (220) 05/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) REMEDICA Ltd 

Limassol, Cyprus, Aharnon St. Industrial 

Estate 3508 Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

IMAREM 

(591)  

(531)  

(554)  

(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 зби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/662 (220) 05/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ANFARM HELLAS SA 

53-57 Perikleous str.,153 44 GerakasAttikis-

Athens, GR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

NIMEDINE 

(591)  

(531)  

(554)  

(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 зби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/667 (220) 10/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

LIVELTA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно препарати за садење 

на растенија; препарати за регулирање на 

растењето на растенија, хемиски препарати 

за нега на семиња, сурфактанти, природни 

или вештачки хемикалии како сексуални 

замки или агенси за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 
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инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(210) TM  2013/670 (220) 10/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) GENEPHARM S.A.  

18th Km Marathonos Ave., 153 51 Pallini, GR 

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат  

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

MEGAPLATIN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/682 (220) 12/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ЗЕКЕРИјА БЕРИША 

ул.Џон Кенеди 25/1-10, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли, дезинфекциони средства  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски 

апарати и инструменти, вештачки заби; 

хируршки материјали за шиење  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2013/693 (220) 17/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Aegerion Pharmaceuticals, Inc. 

101 Main Street, MA 02142 Cambridge, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

LOJUXTA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за третман на кардиоваскуларни 

нарушувања, особено, хиперлипидемија  

кл. 42  фармацевтско истражување и развој 

во областа на кардиоваскуларно 

нарушување, особено, хиперлипидемија  

 

(210) TM  2013/699 (220) 19/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Соња Чаловска 

бул.Партизански одреди, бр. 6/35, Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) црвена, сина, жолта, зелена, кафена, 

црна, портокалова, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, печатени работи, списанија, 

печатени весници  

 

(210) TM  2013/705 (220) 19/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Николовски Љубиша 

ул.„Скоевска“ 123А, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

ПРАВДА 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници  

 

(210) TM  2013/706 (220) 19/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Sidela SA 

Avda. 18 de Julio 1117, Ap. 201, Montevideo, 

UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

КАПКА 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепила за индустриска употреба (што не 

се користат за канцелариски материјали или 

во домаќинствата) 

 

  

кл. 16  лепила за канцелариски материјали 

или за употреба во домаќинствата 

  

 

(210) TM  2013/707 (220) 19/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Sidela SA 

Avda. 18 de Julio 1117, Ap. 201, Montevideo, 

UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

KAPKA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепила за индустриска употреба (што не 

се користат за канцелариски материјали или 

во домаќинствата)  

кл. 16  лепила за канцелариски материјали 

или за употреба во домаќинствата  

 

(210) TM  2013/710 (220) 22/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Amgen Inc., (a Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BLINCYTO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски препарати  
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(210) TM  2013/711 (220) 22/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300) 85835762  29/01/2013  US 

(731) Amgen Inc., (a Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

GANVADO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/712 (220) 22/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300) 85835774  29/01/2013  US 

(731) Amgen Inc., (a Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

SOLYMBIC 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/714 (220) 23/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Култура А.Д. Скопје 

ул.Максим Горки 1/6, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 
(591) сина сива и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  книги, канцелариски материјали, 

хартија, печатени работи, одбележувачи за во 

книги, потпирачи за книги, книговез, печатени 

публикации, печатени формулари и обрасци и 

печатење на рекламни материјали  

кл. 35  услуги при продажба на книги и на 

канцелариски материјал, он-лајн презентација 

на книги за малопродажба  

кл. 41  изнајмување книги, објавување книги, 

електронско издаваштво, он-лајн 

публикување електронски книги и списанија  

 

(210) TM  2013/715 (220) 23/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Bristol-Myers Squibb Company, (а 

Delaware Corporation) 

345 Park Avenue, New York, New York 10154, 

US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ELIQUIS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски  препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2013/716 (220) 23/07/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

EFRIVIRALLABIALE 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/806 (220) 20/08/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АЛЈАЗЕЕРА БАЛКАНС - подружница 

бр.1 Скопје 

бул.Војвода Васил Аџиларски бб, ТЦ 

Соравиа, MK 

(740) НАХЛА КОНСАЛТИНГ  

ул.Чаирска бр.57, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, темно сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/807 (220) 20/08/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Драган Живковиќ 

ул.Црниче бр.13, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници; дневни весници; неделни 

весници; месечни весници, годишни изданија; 

магазини; списанија; огласи  

кл. 35  услуги за следење на печатени вести; 

економско прогнозирање; рекламирање  

кл. 38  агенции за информирање  

кл. 39  испорачани весници  

кл. 41  он-лајн публикување на весници и 

списанија  

 

(210) TM  2013/810 (220) 21/08/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

ул.Васил Ѓоргов бр.16, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сина,црвена и бела боја 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  брошури; весници, дневни весници, 

неделни весници, месечни изданија, годишни 

изданија, магазини; календари, календари на 

кои им се кинат листовите, календари 

/годишни/, каталози; корици за неповрзани 
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списанија, листови /хартиени производи/ 

обвивки / хартиени производи / обвивки, 

корици /хартиени производи/; обрасци, папки 

за документи; печатарски букви, печатарски 

производи, печатен материјал /печатници/, 

печатници /печатени работи/; 

плакати/постери/,проспекти, публикации, 

разгледници, регистри / книги/; рамки за 

сложување (печатарство), саатници (печатени 

саатници)/ возни редови/, хартија, часописи  

кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри, 

наградни игри  

кл. 35  демонстрација на производи; 

скономски прогнози, информации за дејноста, 

истражувања за дејностите; изнајмување 

рекламен простор, изнајмување рекламен 

материјал, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење); книги (книговодство) 

консултации врзани за нрашањата на 

персоналот; лицитација (продажба на 

лицитација), објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/; пазар (побарувачка на 

пазарот), иазар (проучување на пазарот), 

плакатирање /огласување/; помош во 

уиравување со индустриски или трговски 

претпријатија, пребарувања за дејности, 

преписи на соопштенија; претплата на 

весници (услуги за претплата на весници) / за 

трето лице/, промоција/продажба на трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/ маркетинг/; распределба 

/дистрибуција/ на иримероци, рекламна 

документација (уредување на рекламна 

документација), рекламна хроника, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), 

ширење рекламен материјал / трактати, 

проспекти, печатени примероци/  

 

(210) TM  2013/811 (220) 16/08/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12  1014 BG Amsterdam, NL 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

DOUBLE BLACK 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); виски 

и алкохолни пијалоци базирани на виски  

 

(210) TM  2013/816 (220) 23/08/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Џезми Таири 

ул.101 бр.бб, 1220 Боговиње, Тетово, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, сива, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; инсталација и 

администрација на софтвер; консултирање за 

компјутерски хардвер и софтвер; ажурирање 

на софтвер; софтвер како услуга  

 

(210) TM  2013/822 (220) 27/08/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ЕРДИН БРАИМИ 

ул.160 бр.31, 12000 Тетово, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

FM 

(591)  
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(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрити  

 

(210) TM  2013/826 (220) 30/08/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за маркетинг и пропаганда 

ФОУР ЕЛЕМЕНТС ДООЕЛ Скопје 

ул.Црвена Вода бр.4/1, Скопје, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

SOLO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, инстант кафе, чај, какао, шеќер, 

ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто и 

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци; привремено сместување; хотели, 

мотели, ресторани, кафе барови  

 

(210) TM  2013/827 (220) 30/08/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за маркетинг и пропаганда 

ФОУР ЕЛЕМЕНТС ДООЕЛ Скопје 

ул.Црвена Вода бр.4/1, Скопје, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

COFFEE & FRIENDS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, инстант кафе, чај, какао, шеќер, 

ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто и 

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци; привремено сместување; хотели, 

мотели, ресторани, кафе барови  

 

(210) TM  2013/830 (220) 02/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300) 40-2013-0055195  16/08/2013  KR 

(731) Hyundai Motor Company (a Korean 

limited liability company incorporated under 

the laws of Republic of Korea) 

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-

938, KR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  трицикли за деца (играчки); коњчиња; 

музички инструменти играчки; топки за 

играње; коцки за играње; тротинети (играчки); 

летачки дискови (играчки); соби за кукли; 

шишенца за хранење за кукли; облека за 

кукли; куќи за кукли; кревети за кукли; 

плишани мечиња; пиштоли играчки; играчки 

од хартија; плишани играчки; пластични 

играчки; маски играчки; гумени играчки; 

метални играчки; играчки за изненадување 

(новитети); марионети; играчки од бамбус; 

тропалки (играчки); играчки на далечинско 

управување (освен оние кои се прилагодени 

за употреба на ТВ приемници); маненен 

кукли; кукли маскоти; мобилни (играчки); 
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дрвени играчки; сетови играчки; марионети; 

дубаци (играчки); модели возила за деца  

 

(210) TM  2013/831 (220) 03/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) MEDOCHEMIE Ltd. 

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

AZEPTIL 

(591)  

(531)  

(554)  

(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 

ломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препараи за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/832 (220) 03/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Венеција Риалто ДОО Скопје 

бул.Партизански одреди 37, лок.3, 1000 

Скопје, MK 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 

Скопје 

(540)  

 

(591) жолто-златна, сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  ресторани, барови, лаунџ барови, 

услуги на обезбедување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2013/838 (220) 05/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) I G L A Sh.p.k,  

Komuna Vaqarr, Tirana, AL 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова, светло сина, темно 

сина и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачи и кибрити  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало, 

огласување, водење на работење, 

управување со работи  

 

(210) TM  2013/839 (220) 05/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Gowan Comércio Internacional e 

Serviços, Limitada 

Avenida do Infante 50, 9004 - 521 Funchal, 

Madeira, PT 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

DICARZOL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  агрокултурни пестициди  

 

(210) TM  2013/841 (220) 06/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, 

d.d., 

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

СОЗДАДЕНА ПОИНАКВА 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  Mинерални и сода води и други 

безалкохолни пијалоци; напитоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на напитоци; вода; 

безалкохолни аперитиви; есенции за 

производство на напитоци; безалкохолни 

коктели; слад за пивска шира (malt wort), 

ароматизирани напитоци на база на вода; 

ароматизирани напитоци на база на овошје; 

ароматизирани напитоци на база на овошни 

екстракти  

кл. 33  алкохолни напитоци; коктели; 

аперитиви  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; дистрибуција на 

примероци, големопродажба и малопродажба 

на минерални води, сода води, безалкохолни 

пијалоци, пијалоци од овошје, овошни сокови, 

сирупи и други препарати за производство на 

напитоци, вода, безалкохолни аперитиви; 

есенции за производство на напитоци, 

безалкохолни коктели, слад за пивска шира 

(malt wort), ароматизирани пијалоци на база 

на вода, ароматизирани напитоци на база на 

овошје; ароматизирани напитоци на база на 

овошни екстракти, алкохолни напитоци, 

коктели, аперитиви  

 

(210) TM  2013/844 (220) 06/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) McDonald's Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на давање храна и пијалоци; 

ресторани; кафетерии; снек барови; кафе 

барови; ресторани за брза храба (fast food); 

услуги на доставување на храна (take away); 

подготвување на храна за надвор (за 

носење); подготвување храна, пијалоци и 

напитоци за конзумација (take away)  

 

(210) TM  2013/852 (220) 11/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) МОТИВИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул.Јани Лукровски бр.5/2, локал 8, MK 
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(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2013/857 (220) 12/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

HAZEL- DAZEL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцеларискли 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(210) TM  2013/859 (220) 12/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс  

 

(210) TM  2013/860 (220) 12/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

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

зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  Слатки  

 

(210) TM  2013/861 (220) 12/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  Производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2013/865 (220) 13/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско Друштво за внатрешен и 

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 

ул.Народен фронт бр.5/3-1, Скопје, Центар, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) портокалова и црвена светла и 

теносина, жолта, бела, црна, окер, нијанса на 

кафена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  каталог, купон за попуст  

 

(210) TM  2013/867 (220) 13/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица-Заштитно друштво за 

производство, трговија и услуги БРЕГАЛ 

ДООЕЛ  увоз-извоз Делчево 

ул.Трст бр.16, Делчево, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, црвена, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  лепила за канцелариска и куќна 

употреба  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало  

кл. 39  дистрибуција и складирање  

 

(210) TM  2013/872 (220) 16/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) КАРМЕЛА - 2000 ООД  

гр.Велико Трново 5000, Област Велико 

Трново, обшина Велико Трново, 

ул.Оплченска , No.64, BG 

(740) Петре Шилегов, адвокат  

Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 
(591) сина, црвена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

замена за кафе, брашно и производи од жита, 

леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашак 
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за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии, мраз  

 

(210) TM  2013/873 (220) 16/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Мр Олион Плус-ИН 

ул.532 бр.33, Марино, Илинден, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со: брикети за скара, брикети за греење, 

кибритии запалки за потпалување, средства 

за потпалување и прочистување, палети за 

греење и скара за една употреба  

 

(210) TM  2013/877 (220) 16/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги КОНСУМ ДОО експорт-

импорт Гостивар 

ул.ЈНА бр.312, 1230 Гостивар, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, светло и темно зелена, 

црна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месни преработки, конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, 

џемови, компоти, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

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

за кафе; брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки, мед, прашок за 

печење, сол, сосови (како мирудии); мирудии  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

услуги при продажба на големо и мало  

 

(210) TM  2013/878 (220) 17/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Акционерско друштво за 

производство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица 

Стадион бб, 2400 Струмица, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) златно жолта, црвена и бела 
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(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2013/880 (220) 16/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, светло-сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

на алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2013/882 (220) 17/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица-Заштитно друштво за 

производство, трговија и услуги БРЕГАЛ 

ДООЕЛ увоз-извоз Делчево 

ул.Трст бр.16, Делчево, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало  

кл. 39  дистрибуција и складирање  

 

(210) TM  2013/894 (220) 19/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Брза Пратка ДООЕЛ 

ул.164 бр.2, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) нијанси светло и темно сина, црвена, 

бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2013/896 (220) 20/09/2013 

(442) 31/12/2014 
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(300)  

(731) Друштво за неживотно осигурување 

Кроација Осигурување АД Скопје 

ул.Мито Хаџи-Василев Јасмин бр.20, 

Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2013/900 (220) 23/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за посредување, трговија и 

услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Коле Неделковски бр.12А, Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

PAY POINT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/902 (220) 23/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за посредување, трговија и 

услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Коле Неделковски бр.12А, Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

PAY NET 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/907 (220) 24/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) друштво за трговија, производство и 

услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски 

ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 Прилеп, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, темно и светло црвена, 

портокалова, жота, кафена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба 

на големо и мало и услуги при увоз и извоз со 

кафе  

 

(210) TM  2013/908 (220) 24/09/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги ПРОМО КОНЦЕПТ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Ѓуро Ѓаковиќбр.54-А, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени 

камења, часовници и хронометриски 

инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материја, 

фотографии, канцелариски материјал, лепила 

за канцелариска и кучна употреба; материјали 

кои ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и 

настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување кои не се опфатени 

во другите класи; печатарски букви; клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/944 (220) 03/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги ЛУМИГРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Франц Прешерн бр.126, Карпош, Скопје, 

MK 

(740) АНЕТА МОСТРОВА, АДВОКАТ  

ул.Иво Лола Рибар бр.42 А Скопје  

(540)  

 
(591) виолетова и златна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање на стока; организирање 

патување  

 

(210) TM  2013/946 (220) 04/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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SENSODYNE 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за нега на забите, препарати 

за испирање на устата и освежувачи на 

здивот; дентални гелови, препарати за 

белење на забите, препарати за полирање на 

забите, препарати и акцелератори за белење 

на забите, препарати за отстранување 

козметички дамки на забите  

кл. 21  четки за заби, чепкалки за заби, конец 

за чистење на забите  

 

(210) TM  2013/950 (220) 07/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Сотиров Кире 

ул.Ставре Ставрев бр.7, 1440 Неготино, MK 

(740)   

 

(540)  

 

 

(591) златно, жолта и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  производи за пушачите; услуги при  

продажба на мало и големо со производи за 

пушачите  

 

(210) TM  2013/952 (220) 08/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија и услуги БОЈАН 

ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

бул.Видое Смилевски Бато, бр.43/51 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

SAM 0-13 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2013/969 (220) 15/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ANFARM HELLAS SA 

53-57 Perikleous str.,153 44 GerakasAttikis-

Athens, GR 

(740) МАЈА БАРИЌ, АДВОКАТ  

бул. Видео Смилевски Бато 39 локал 6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ZITHROTEL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/979 (220) 17/10/2013 

(442) 31/12/2014 
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(300)  

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(210) TM  2013/980 (220) 17/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(210) TM  2013/981 (220) 17/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(210) TM  2013/982 (220) 17/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, зелена кафејава 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(210) TM  2013/983 (220) 17/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740)   
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(540)  

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

зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(210) TM  2013/1015 (220) 28/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, тргпвија и 

услуги ДОНЕР ХАУСЕ ДООЕЛ експорт-

импорт Тетово 

ул.Илинденска бр.226, Тетово, MK 

(740) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДОНЕР ХАУСЕ ДООЕЛ експорт-импорт 

Тетово  

ул.175 бр.27 м. Речица, Тетово 

(540)  

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

и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2013/1022 (220) 30/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Народен фронт бр.27/2-3, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

FUTURE ENERGY 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развокј на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2013/1023 (220) 30/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Народен фронт бр.27/2-3, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 
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истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развокј на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2013/1026 (220) 31/10/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, жолта, зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 39  транспортни услуги; пакувањње и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/1036 (220) 06/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за компјутерско 

програмирање СИНГУЛАР ГРОУП ДОО 

Скопје 

бул.Климент Охридски бр.20/А, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научии, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и инс 

трументи и за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук нли слика; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машиии за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2013/1041 (220) 07/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Инфинити Лтд Фешн 

ул.Огњен Прица бр.22/2-17, Скопје, MK 

(740)   
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(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со: чанти, куфери, паричници, ракавици 

ремени, чадори, привезоци  

 

(210) TM  2013/1059 (220) 08/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЕКОЛЕНД увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

ул.Коце Меалец бр.2а/39, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, црвена, црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени 

камења, часовници и хронометриски  

инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, лепила 

за канцелариска и  куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви; клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/1065 (220) 11/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Супериор-ер доо Скопје 

Новоселски пат бб, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) зелена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезачки материал, канцелариски 

материал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со производи од хартија, фискални ролни, 

телефакс ролни, етикети, селотејпи, ленти за 

банкомати, термал ролни, аддинг ролни, 

печатена амбалажа од хартија и фолија  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2013/1066 (220) 08/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(740)   
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(540)  

 
(591) бела, црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација.снабдување со вода и санитарни 

намени  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен апарати); 

пластични материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски букви; 

клишиња  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунгери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено стакпо 

(освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не се 

вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(210) TM  2013/1076 (220) 13/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство на 

софтвер, трговија и услуги ПРАЈМ АППС 

ДОО Скопје 

ул.Народен Фронт бр.25/1-6, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2013/1080 (220) 13/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) Агенција за вршење на посредување 

за вработување во земјата и во странство 

со наплата ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Скојпе 

ул.Васил Ѓоргов бр.24-1/5 Скопје - Центар, 

MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за вработување, советување 

за бизнис работење и организација, 

раководење со персонал (консултации за 

раководење со персонал)  советување за 

организирање на работењето, подготовување 

на платни списоци, персонал (вработување на 

персонал),рекламен простор (изнајмување 

рекламен простор), секретарски 

услуги,аутсорсинг услуги ( поддршка на 

бизниси), психолошко тестирање за селекција 

на персонал, пишување рекламни текстови 

  

 

(210) TM  2013/1081 (220) 13/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Агенција за вршење на посредување 

за вработување во земјата и во странство 

со наплата ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Скојпе 

ул.Васил Ѓоргов бр.24-1/5 Скопје - Центар, 

MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35   агенции за вработување, советување 

за бизнис работење и 

организација,раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал) 

советување за организирање на 

работењето,подготовување на платни 

списоци,персонал (вработување на 

персонал),рекламен простор (изнајмување 

рекламен простор), секретарски услуги, 

аутсорсинг услуги ( поддршка на бизниси), 

психолошко тестирање за селекција на 

персонал,  пишување рекламни текстови  

 

(210) TM  2013/1082 (220) 13/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија. производство и 

услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 

ул.Јадранска Магистрала бр.31, Скопје - 

Бутел, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сина, бела, окер 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија  козметички производи  

кл. 5   фармацевтски производи  

кл. 35   маркетинг истражување  маркетинг  

промовирање на продажбата за трети лица  

кл. 44  советување за здравјето центри за 

здравје  здравствена заштита фармацевски 
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услуги за подготвување рецепти фармацевско 

совети  

 

(210) TM  2013/1083 (220) 14/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

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

црна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/1084 (220) 14/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

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

црна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/1085 (220) 14/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

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

црна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2013/1086 (220) 14/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, Бутел, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова и сина 

(531)  

(554)  

(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 одо тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патување  

 

(210) TM  2013/1087 (220) 14/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, Бутел, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, жолта и црна 

(531)  

(554)  

(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 одо тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патување  

 

(210) TM  2013/1088 (220) 14/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, Бутел, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) жолта и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 



 

 

60 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

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 одо тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патување  

 

(210) TM  2013/1089 (220) 14/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, Бутел, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи одо тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патување  

 

(210) TM  2013/1090 (220) 14/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, Бутел, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, розева, сина, жолта и златна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи одо тесто и слатки, 
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сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патување  

 

(210) TM  2013/1102 (220) 15/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

MOTO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телефони, мобилни телефони, смарт 

телефони, таблет компјутер, компјутери, 

рачни и мобилни дигитални електронски 

уреди со безжични можности за комуникација, 

радио телефони, пејџери, две насочни радија, 

радио предаватели, радио приемници, радио 

примопредаватели, електронски организатори 

и соодветени додатоци за горенаведените 

производи, имено, слушалки со микрофон, 

слушалки, микрофони, звучници, футроли за 

носење, заштитни маски и футроли, заштитни 

или украсни навлаки, клипови за ремени, 

електронски док станици, основа за држење и 

држач за мобилни телефони, таблети, рачни 

компјутери и рачни и мобилни дигитални 

електронски уреди со безжични можности за 

комуникација; кабли и конектори и тастатури, 

радио базни станици, пренасочувачи, рутери, 

компјутери, компјутерски софтвер и програми 

што се користат за пренос или репродукција 

или примање на звук, слики, видео или 

податоци преку телекомуникациска мрежа 

или систем меѓу терминалите и за 

подобрување и олеснување на употреба и 

пристап до компјутерски мрежи и телефонски 

мрежи; компјутерски софтвер за употреба во 

менаџмент на податоци за општа намена; 

софтвер за компјутерскa e-трговија за да му 

овозможи на корисникот безбедно да прави 

нарачки и врши плаќања во областа на 

електронските бизнис трансакции преку 

глобална компјутерска мрежа или 

телекомуникациска мрежа; компјутерски 

софтвер за обука и поддршка за компјутери и 

мобилни телефони во областа на 

комуникациите; компјутерски софтвер за 

поправка за извршување на компјутерско 

одржување; компјутерски софтвер за игри за 

мобилни телефони; компјутерски софтвер и 

програми што нудат музика, филмови, 

анимација, електронски книги, игри во 

областа на општа забава; компјутерски 

софтвер за дистрибуција на информации и 

интерактивни мултимедијални содржини кои 

содржат текст, слики, видео и звук на 

корисниците во областа на комуникациите; 

компјутерски софтвер и програми за 

управување и работење на безжични 

телекомуникациски уреди; компјутерски 

софтвер за пристап, пребарување, 

индексирање и прибирање на информации и 

податоци од глобалните компјутерски мрежи 

и глобалните комуникациски мрежи и за 

прелистување и навигацијата преку веб-

сајтови на споменатите мрежи; компјутерски 

софтвер за примање и праќање кратки пораки 

и електронска пошта и за филтрирање 

нетекстуални информации од податоците; 

аналогни и дигитални радио 

примопредаватели или приемници за 

податоци, глас, слика и видео комуникација, 

модеми, единици за глобално 

позиционирање, батерии, полначи за 

батерии, адаптери и антени; камери; 

дигитални камери, дигитални видео камери, 

компјутерски периферни уреди погодни за 

носење; лични погодни за носење и 

заменливи електронски модули, имено лични 
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идентификатори за телефони, мобилни 

телефони, смарт телефони, таблети, 

компјутери, рачни и мобилни дигитални 

електронски уреди со безжични 

комуникациски способности.  

кл. 38  телекомуникациски услуги; безжични и 

дигитални комуникациски услуги; телевизиско 

емитување; електронски гласовни пораки; 

видео конференции; електронски пренос на 

глас, видео, слики, пораки и податоци; 

текстуални пораки; обезбедување на пристап 

до телекомуникациска мрежа; управување со 

мрежа и администрација; планирање на 

телекомуникациска мрежа; радио емитување; 

обезбедување на телекомуникациски врски до 

глобална компјутерска мрежа; обезбедување 

на повеќе-кориснички пристап до глобална 

компјутерска мрежа на информации преку 

компјутери и рачни и мобилни дигитални 

електронски уреди со безжични можности за 

комуникација; изнајмување и лизинг на 

телекомуникациски мрежи и 

телекомуникациски апарати, имено, базни 

станици што се состојат од антени и антенски 

столбови, предаватели, приемници, сигнални 

процесори, микробранови радио врски, кабел 

врски, снабдувањето со електрична енергија 

и кабинети, електронски контролни базни 

станици, антени за насочување, 

микробранови радија, телефонски централи, 

опрема за пренос за употреба во 

комуникации, пристапни јазли, уреди за 

прекинување за телекомуникациски цели, 

сервери, рутери, податочни картички, модеми, 

мултиплексери, електрични кабли и оптички 

кабли, софтвер и програми за шифрирање, 

дешифрирање, кодирање и декодирање на 

глас, податоци, слики и видео  

 

(210) TM  2013/1106 (220) 18/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, обработен или необработен, 

производи од тутун, замени за тутун кои не се 

за медицински употреби, цигари, цигарилоси, 

пури, рачни машини за правење цигари, туби 

за цигари, филтери за цигари, кибрити и 

додатоци за цигари  

 

(210) TM  2013/1107 (220) 18/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

COMPACT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, обработен или необработен, 

производи од тутун, замени за тутун кои не се 

за медицински употреби, цигари, цигарилоси, 

пури, рачни машини за правење цигари, туби 

за цигари, филтери за цигари, кибрити и 

додатоци за цигари  

 

(210) TM  2013/1108 (220) 18/11/2013 

(442) 31/12/2014 
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(300)  

(731) Друштво за ИТ продукти и услуги 

СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје 

ул.Качанички Пат бр.47 б, Скопје-Бутел, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  090658 компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]  

кл. 42  420090 компјутерско програмирање 

420220 софтвер како услуга  

 

(210) TM  2013/1109 (220) 18/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) БОЈАНА ПЕТРОВИЌ 

бул.АВНОЈ бр.108/12, 1000 Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2013/1110 (220) 18/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) БОЈАНА ПЕТРОВИЌ 

бул.АВНОЈ бр.108/12, 1000 Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, зелена, жолта и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2013/1111 (220) 18/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ГИПС ИМОБИЛИА ДИЗАЈН 

Коста Абрашевиќ бр.1, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена, црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лекови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи 

за боење; средства за нагризување; сурову 

природни смоли; метали во листови и во прав 

за сликарите; декоратерите, печатарите и 

метниците  

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали за 

железнички шини; неелектрични кабли и жици 

од обичен метал; железарија, мали метални 
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предмети; метални цевки; каси; пеоизводи од 

обичен метла што не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катан и битумен, неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2013/1113 (220) 19/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Paramount Pictures Corporation 

5555 Melrose Avenue, Hollywood, California, 

90038, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филм со подвижни слики, видеоленти, 

видео дискови, видеокасети, ласерски 

дискови и дигитални сестрани дискови 

("DVD"), CD ROM-и и други медиски формати 

што вклучуваат интерактивни игри, филмови 

со подвижни слики, спортски и телевизиски 

серии, шоуа со игри, реални шоуа, и 

анимација; снимени магнетни ленти со звуци 

и/или слики; звучни снимки; фонографски 

снимки и компактни дискови; апарати за 

забава за употреба со телевизиски 

приемници; компјутери; компјутерски 

програми; интерактивни компјутерски 

системи; компјутерски игри и 

компјутеризирани програми за забава; опрема 

и ацесоари за безжични мобилни телефони, 

маски за мобилни телефони; ринг тонови што 

се подразбираат како превземачки ринг 

тонови, музика, МРЗ-ки, графики, игри и 

видео слики за безжични мобилни 

комуникациски уреди, обезбедување 

безжичен пренос за прикачување и 

превземање ринг тонови, глас, музика, МРЗ-

ки, графики, игри, видео слики, информации, 

и вести преку глобална компјутерска мрежа 

до безжичен мобилен комуникациски уред; 

гласање и добивање гласовни и текстуални 

пораки помеѓу безжични мобилни 

комуникациски уреди  

кл. 41  услуги за забава; продукција, 

подготовка, изложба, дистрибуција и 

изнајмување телевизиски и радио програми и 

на филмови, анимирани филмови и звучни и 

видео снимки дали или не преку интерактивна 

медиа, меѓу кој е и интернетот; продукција на 

забавни емисии во живо, продукција на 

телевизиски забавни емисии; ТВ програми 

што вклучуваат музика; публикација на книги, 

магазини и периодичници; продукција и 

изнајмување едукактивни и наставни 

материјали; организација, продукција и 

презентација на настани за едукативни, 

културни или забавни намени дали или не 

преку интерактивна медиа; организирање, 

продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, 

сценски настани, театарски изведби, 

концерти, изведби во живо и настани во кои 

учествува публиката; организирање 

интерактивни игри; продукција на СМС-квиз 

програми; забава и едукација; сите погоре-

спомнати услуги исто така дадени преку 

глобална компјутерска мрежа и други 

(интерактивни) комуникациски мрежи, 

вклучувајќи го интернетот  

 

(210) TM  2013/1114 (220) 19/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) Трговско друштво Агенција во 

приватна сопственост за интелектуални 

услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

ул.Максим Горки бр.11 лок.3, 1000 Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, црна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи; кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и општствени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2013/1115 (220) 19/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Николовски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

GUTE FRUCHTE 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати  за производство на 

пијалоци  

 

(210) TM  2013/1116 (220) 20/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Mulliri i Vjeter Sh.p.k. 

Berxull Rruga Dytesore Tirane - Durres, 100m 

prane Ures Limuthit, Godine by kateshe, 

Tirane, AL 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

замена за кафе; брашно и производи од жито, 

леб, производи од тесто и слатки, сладолед; 

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

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

мраз  

 

(210) TM  2013/1117 (220) 21/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek 

M. Gupca 2, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

B-SAFE 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун, течен сапун, крема за нега на 

кожата на рацете по миење, крема за нега на 

рацете пред миење, заштитна крема за нега 

на кожата на рацете  

 

(210) TM  2013/1118 (220) 21/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek 

M. Gupca 2, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун, течен сапун, крема за нега на 

кожата на рацете по миење, крема за нега на 

рацете пред миење, заштитна крема за нега 

на кожата на рацете  

 

(210) TM  2013/1119 (220) 21/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ПЗУ ИНТЕРПЛУС Скопје 

ул.Анкарска бр.21, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сина, црвена, бела и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински стоматолошки услуги  

 

(210) TM  2013/1120 (220) 22/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Николовски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, бела, црвена, 

портокалова 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови, 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалоци  

 

(210) TM  2013/1135 (220) 28/11/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   67 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

(731) Друштво за трговија и услуги РЕТАИЛ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Љубљанска бр.4, СИТИ МОЛ/ПРВ 

СПРАТ-Локал 221 Скопје-Карпош, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

S T E F A N E L 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети  и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2013/1139 (220) 02/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И 

СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ 

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 Скопје, 

MK 

(740)   

(540)  

 

PIZZA UP 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2013/1140 (220) 02/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И 

СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ 

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 Скопје, 

MK 

(740)   

(540)  

 

PIZZA MERIDIAN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто  

кл. 43  Услуги за обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2013/1141 (220) 03/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

MONASTIR 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ (мешан кашкавал)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало и 

услуги при увоз и извоз со млечен производ 

(мешан кашкавал)  

 

(210) TM  2013/1142 (220) 04/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) МЏ РЕРА ДОО Скопје 
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ул. Боро Менков 1/2 бр. 10 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, компактни 

дискови, ДВД-а и други дигитални медии за 

снимање; механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање, опрема за 

обработка на податоци, компјутери; апарати 

за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

 

(210) TM  2013/1145 (220) 05/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Бојан Ранташа 

Првомајска 11-5/16, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
 (591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стоки, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2013/1146 (220) 05/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија и услуги БОЈАН 

ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

бул.Видое Смилевски Бато, бр.43/51 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) розева, сина, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2013/1148 (220) 05/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Brother International Europe Limited 

Brother House, 1 Tame Street, M34 5JE 

Audenshaw, Manchester, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) темно сина, светло сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  тонер касети; мастило касети; мастила, 

тонери  

кл. 9  канцелариски машини за употреба со 

компјутери; принтери за употреба со 

компјутери; печатари; мулти- функционални 

печатари; тапан за печатач и појаси; делови и 

опрема за гореспоменатите стоки  

кл. 16  канцелариски и хартиени консумативи 

за употреба со канцелариски машини и 

печатари; машини за канцелариска употреба; 

делови и опрема за гореспоменатите стоки  

кл. 35  канцелариски машини и опрема за 

изнајмување, лизинг и рентање; изнајмување, 

лизинг и рентање на печатари; малопродажни 

услуги поврзани со продажба на тонер касети, 

касети за мастило, мастила, тонери, 

канцелариски машини за употреба со 

компјутери, принтери за употреба со 

компјутери, принтери, мултифункционални 

печатари, принтер тапани и појаси, 

канцелариски материјал и хартиени 

консумативи за употреба со канцелариски 

машини и принтери и делови и прибор за сите 

горенаведени стоки  

кл. 36  услуги за финансирање и гаранција  

кл. 37  инсталирање, одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема; 

инсталација, одржување и поправка на 

принтери  

кл. 39  собирање и прием на стока за 

рециклирање или отстранување; собирање на 

канцелариски машини и опрема, принтери и 

тонер касети за рециклирање или 

отстранување  

кл. 40  рециклирање и отстранување на стоки; 

рециклирање и отстранување на 

канцелариски машини и опрема, принтери и 

тонери и касети за мастило  

кл. 41  образование и услуги на обука во 

врска со канцелариски машини и опрема и 

принтери  

 

(210) TM  2013/1149 (220) 05/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Brother International Europe Limited 

Brother House, 1 Tame Street, M34 5JE 

Audenshaw, Manchester, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина и сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  тонер касети; мастило касети; мастила, 

тонери  

кл. 9  канцелариски машини за употреба со 

компјутери; принтери за употреба со 

компјутери; печатари; мулти- функционални 

печатари; тапан за печатач и појаси; делови и 

опрема за гореспоменатите стоки  

кл. 16  канцелариски и хартиени консумативи 

за употреба со канцелариски машини и 

печатари; машини за канцелариска употреба; 

делови и опрема за гореспоменатите стоки  

кл. 35  канцелариски машини и опрема за 

изнајмување, лизинг и рентање; изнајмување, 

лизинг и рентање на печатари; малопродажни 

услуги поврзани со продажба на тонер касети, 

касети за мастило, мастила, тонери, 

канцелариски машини за употреба со 

компјутери, принтери за употреба со 

компјутери, принтери, мултифункционални 

печатари, принтер тапани и појаси, 

канцелариски материјал и хартиени 

консумативи за употреба со канцелариски 

машини и принтери и делови и прибор за сите 

горенаведени стоки  
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кл. 36  услуги за финансирање и гаранција  

кл. 37  инсталирање, одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема; 

инсталација, одржување и поправка на 

принтери  

кл. 39  собирање и прием на стока за 

рециклирање или отстранување; собирање на 

канцелариски машини и опрема, принтери и 

тонер касети за рециклирање или 

отстранување  

кл. 40  рециклирање и отстранување на стоки; 

рециклирање и отстранување на 

канцелариски машини и опрема, принтери и 

тонери и касети за мастило  

кл. 41  образование и услуги на обука во 

врска со канцелариски машини и опрема и 

принтери  

 

(210) TM  2013/1150 (220) 05/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Киносенс доо - Скопје  

ул. 29 ти Ноември бр. 31-15, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, портокалова, жолта, 

плава 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/1152 (220) 06/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Марија Саздева 

Ул. Сава Ковачевиќ бр. 105Д, 1000 Скопје,, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно и светло зелена, жолта, 

виолетова 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, креми 

(козметички креми), креми (креми за белење 

на кожата), гелови за белење на забите, 

Сапуни -дезодорантни сапуни, пити од 

тоалетен сапун, сапуни за потењена на 

стапала, сапун (сапун за дезинфекција), 

сапуни (дезодорантни сапуни), масло од 

јасмин, нега на кожата (козметички производи 

за нега на кожата)  

кл. 5  чај против астма; леб (леб за 

дијабетичари); изгореници (производи за 

лечење на изгореници); лекови за плускавици; 

средства за прочистување; производи за 

измрзнатици; средства против хемороиди; 

главоболки (средства против главоболки); 

билки (лековити билки); билни чаеви за 

медицинска употреба; темјан (темјан за 

одбивање на инсекги); лековити корења; 

средства за прочистување - лаксативи; масла 

за масажи; средства против молци; лековити 

билки; корења (лековити корења); растителни 

влакна [влакна] (растителни влакна за 

јадење)  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени материјали, проспекти, каталози, 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   71 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

календари, постери, периодични списанија, 

книги, печатени публикации; купони и 

ваучери; печатени распореди; билтени; 

информативни листови; инструктивни 

материјали и материјали за настава; 

материјали за учење, календари што се 

кинат; хартија за завиткување, ќеси [плика, 

торбички] од хартија или пластика за 

пакување  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, овошни каши, масло од репка за 

исхрана, масло од пченка, компот од 

боровинки, мармалад, масло од сусам, 

снегулки од компири  

кл. 30   чај, замена за кафе; сосови (како 

мирудии); мирудии  

кл. 32  безалкохолни пијалоци, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци, 

пијалаци (безалкохолни пијалаци со мед), 

сируп за пијалаци, пијалаци со мед 

(безалкохолни пијалаци со мед), бадемов 

пијалак  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

рекламирање, ширење на рекламен 

материјал (проспекти печатени материјали, 

примероци), организирање дејности и 

советување за организирање дејности, 

размножување на документи, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

изнајмување на време на пристап со 

комуникации по пат на сите начини за 

рекламирање; објавување рекламни текстови; 

изнајмување рекламен простор; односи со 

јавност; информациони агенции; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, 

објавување на текстови; услуги при продажба 

на големо и мало и увоз и извоз со: сапуни, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, креми (козметички креми), 

креми (креми за белење на кожата) гелови за 

белење на забите, Сапуни -дезодорантни 

сапуни.пити од тоалетен сапун, сапуни за 

потењена на стапала, сапун (сапун за 

дезинфекција), сапуни (дезодорантни сапуни), 

масло од јасмин, нега на кожата (козметички 

производи за нега на кожата),чај против 

астма; леб (леб за дијабетичари), изгореници 

(производи за лечење на изгореници), лекови 

за плускавици, средства за прочистување, 

производи за измрзнатици, средства против 

хемороиди; главоболки (средства против 

главоболки); билки (лековити билки). билни 

чаеви за медицинска употреба; темјан (темјан 

за одбивање на инсекти), лековити корења, 

средства за прочистување - лаксативи; масла 

за масажи, средства против молци, лековити 

билки; корења (лековити корења); растителни 

влакна [влакна] (растителни влакна за 

јадење), хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени материјали, проспекти, каталози, 

календари, постери, периодични списанија, 

книги, печатени публикации; купони и 

ваучери; печатени распореди; билтени; 

информативни листови; инструктивни 

материјали и материјали за настава; 

материјали за учење, календари што се 

кинат; хартија за завиткување,ќеси [плика, 

торбички] од хартија или пластика за 

пакување, безалкохолни пијалоци, сирупи и 

други препарати за производство на пијалоци, 

пијалаци (безалкохолни пијалаци со мед), 

сируп за пијалаци, пијалаци со мед 

(безалкохолни пијалаци со мед), бадемов 

пијалак, телекомуникации, чај, замена за 

кафе; сосови (како мирудии), мирудии, 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, 

овошни каши, масло од репка за исхрана, 

масло од пченка, компот од боровинки, 

мармалад, масло од сусам, снегулки од 

компири  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; културни активности; 

семинари (организирање и водење семинари)  

 

(210) TM  2013/1154 (220) 10/12/2013 
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(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Fresenius Medical Care Deutschland 

GmbH 

Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

BALANCE 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, раствори за 

дијализа  

 

(210) TM  2013/1171 (220) 18/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2013/1172 (220) 19/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги СНЕИСИС ДООЕЛ Скопје 

ул. Кеј 13ти Ноември бр ГТЦ лок 10 де.е. 2-

2/2, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА  

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, жолта, зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); муридии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со прехрамбени производи и козметички 

производи  

 

(210) TM  2013/1196 (220) 20/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бб, 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, кафеава, златна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2013/1197 (220) 20/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бб, 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, златна, црна, кафеава 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2013/1198 (220) 20/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бб, 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) розева, црвена, црна, зелена, кафеава, 

златна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2013/1207 (220) 25/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Зобек Мининг Груп дооел 

ул.534 бр.22б с.Марино, Илинден, Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сива, црна и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  
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кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока  

 

(210) TM  2013/1225 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

ATTILA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1226 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

360 SL HERBOCOR 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1228 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

MATADOR GOLD 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1229 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

330 EC STON 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1230 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

TEZOL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1231 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

200 SL RAPID 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1232 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

FOLPET 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1233 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

CAPTAN ULTRA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1234 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

MANKOZEB R GOLD 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1236 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

IPON 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1237 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

ZAGOR 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1238 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

METRICOR 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1239 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

CROS SUPER 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1240 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

DELTACID 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1241 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

MATADOR 

(591)  

(531)  

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1242 (220) 27/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 
(591) тегет и зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2013/1243 (220) 30/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/1244 (220) 30/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Vita-Mix Corporation 

8615 Usher Road, Olmsted Township, Ohio 

44138, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

VITAMIX 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични блендери за храна  

 

(210) TM  2013/1245 (220) 30/12/2013 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Vita-Mix Corporation 

8615 Usher Road, Olmsted Township, Ohio 

44138, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 7  електрични блендери за храна  

 

(210) TM  2014/1 (220) 02/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 

03885, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TIMBERLAND PRO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2014/2 (220) 02/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 

03885, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2014/3 (220) 02/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PENTOVIT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацвтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, храна 

за бебеиња, диететски суплементи за луѓето 

и животните; фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, препарати 

за уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2014/4 (220) 03/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија и услуги ХС 

ДЕКОРАТИВ ГРУП ДОО Скопје 

ул.Аминта Трети бр.1, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црна, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со тапети, лајсни, завеси, декоративни украси, 

корнизи, керамика, постелнини  

 

(210) TM  2014/6 (220) 08/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Bayer AG 

Bayer business Services, 51368 Leverkusen, 

DE 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

MIRENA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/7 (220) 08/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за превоз и услуги Навико 

Шипинг ДОО Скопје 

ул.Св. Кирил и Методиј бр.50, 1000 Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  брод (бродски превоз), воздушен 

превоз, железница (превоз со возови), 

завиткување стока, земање под наем брод за 

превоз на товар и патници, земање под наем 

ладилници, земање под наем вагони, 

испорака/дистрибуција на производи, 

истоварување, контенјери за складирање 

(изнајмување контенјери за складирање), 

носење товар, багаж, отпадоци (превезување 

и истоварување на отпадоци), пакети 

(испорака на пакети), подвижен иомот 

(преселба на подвижен имот), покуќнина 

(превезување на покуќнината), поморски 

превоз, поморско посредување, посредување 

при превоз, посредување за закуп на бродски 

простор, преселба, превоз на скапоцености, 

превоз на стока, превоз со камиони, превоз со 

траект, превознички/шпредитерски услуги, 

разнесување пакети, складирање, 

складирање (упатства на складирање), 

складирање стока, служби за испраќање  

 

(210) TM  2014/9 (220) 10/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Air Serbia a.d. Beograd 

Bulevar umetnosti 16a, 11070 Belgrade, RS 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

 

AIR SERBIA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; бизнис менаџмент; 

канцелариски функции; менаџмент и 

консултациски услуги поврзани со развојот и 

работата на аеродромите и дејности поврзани 
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со работата на аеродромите; огласување и 

промоција во врска со продажбата и 

изнајмувањето на продажни простори и 

изнајмување на  

рекламен простор во и на земја и згради. 

услуги за промовирање на туризмот и 

маркетиншки услути во врска со патувања; 

услуги во врска со работење кои вклучуваат 

управување. советување, логистика, 

информирање и раководење; односи со 

јавноста; пропаганда и објавување на 

пропагандни текстови; собирање за туѓа 

корист на разна стока,  имено: парфимерија,  

тоалетни и козметички производи, свеќи, 

фармацевтски производи, производи од 

железо и метална галантерија, прибор за 

јадење, електрични апарати и уреди за 

домаќинство, компјутери, фотографска. аудио 

и видео опрема и прибор, оптика и наочари за 

сонце, аудиолента, компакт дискови (ЦД-а), 

грамофонски плочи, видео ленти, ДВД 

дискови, телефони и мобилни телефони. 

накит, часовничарска и хронометриска стока, 

музички инструменти, канцелариски 

производи, печатени публикации и печатен 

материјал, дневници и лични организатори, 

честитки, украсна хартија и траки за 

завиткување на поклони, мебел, покуќнина и 

декоративни предмети, предмети за во кујна, 

стока од кристал, стакларија, порцелан и 

садови од порцелан, стока од месинг, 

орнаменти, прибор за коса, големи корпи, 

метража (ткаенини и текстил). прибори за 

шиење, торби направени од платно, слама, 

пласт ика и ПВЦ, прекривки за кревети и 

маси, крпи, кожна галантерија и стока за 

патување, облека и галантерија, обувки, 

теписи и простирки. уметнички ракотворби, 

играчки, игри, реквизити за играње и спортска 

опрема. фитнес опрема, опрема за јавање, 

храна и кондиторски производи, напивки, 

тутун и производи од тутун, прибор за пушачи 

овозможувајќи му на потрошувачите таа стока 

и да ја видат и купат; комерцијална 

администрација на лиценцирање на стоки и 

услуги од други; бизнис мислења; 

комерцијална или индустриска бизнис помош; 

агенциски увоз-извоз услуги; регурутирање на 

персонал; презентирање на стоките во 

комуникациски медиум за бази на податоци; 

анализи на производна цена; услуги од 

експерти за ефикасност; подготовка на платен 

список, фактурирање; административно 

процесирање на нарачки; секретарски услуги; 

менаџмент, организација и надзор врз 

промотивните и поттикнувачки шеми во врска 

со воздухопловите и патувањето со авион; 

потикнувачки програми за промовирање на 

продажбата на стоки и услути на 

потрошувачите; вклучувајќи уредување. 

водење, менаџирање на програмите за 

награда на лојалност и администрирање на 

бенефитите и наградите поврзани со овие 

програми за други: промовирање на 

авиолинии. хотели, ресторани, храна, 

пијалоци, ресорти, бањи, голф терени, 

спортски настани, патнички тури и тематски 

паркови за други со посредство на 

префериран програм за клиенти користејќи 

магнетна картица за собирање на поени кои 

можат да бидат наменети за стоки и услуги; 

промовирање на услуги за патување, 

употреба на кредитни картички, изнајмување 

на возила и хотелско сместување преку 

администрирање на поттикнувачки програми; 

консутациски советувања и информациони 

услути поврзани со сите горенаведени услути  

кл. 39  услуги во воздушниот сообраќај за 

транспорет на патници и товар; авионски 

транспорет на патницн и товар; железнички 

сообраќај, ракување со патнички багаж; 

услуги за патнички товар; ракување на багаж; 

ракување со товар; гаражни услуги; 

стоваришни услуги вклучувајќи стовариштење 

на возила и стоки; услуги за изнајмување 

вклучително и возила, гаражирање и 

изнајмување на паркинг места; транспортни 

услуги вклучувајќи возач, автомобил, таксли, 

автобус, и услуги за место; транспорт на 

возила, патници, пагаж, мебел и товар, 

влечење на возила, патнички услуги 

вклучително и обезбедување на резервации; 
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патнички аранжмани, патнички информации и 

туристички информации во врска со со сите 

начини на патување; аеродромски услуги 

вкклучително и багаж и товар, носач и услуги 

поврзани со утовар и растовар; услуги од 

областа на контрола на воздушниот 

сообраќај, вклучително и контрола на 

патеките на летот за пристигање и 

полетување на авионот и дизајнирање на 

процедури за полетување и слетување; 

обезбедување на хангарско чување на 

леталото; обезбедување на складишта 

вклучително и изнајмување на складиштен 

простор за товар; обезбедување на 

информација, консултациски и советодавни 

улуги во врска со сите напоменати услуги 

вклучително и информации за овие услуги 

цреку глобална компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2014/13 (220) 13/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДИ-ЈО ДООЕЛ Скопје 

ул.Васко Карангелески бр.25/23, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА  

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња; билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 35  услуги пр продажба на големо и мало 

со прехрамбени производи и козметички 

производи  

 

(210) TM  2014/16 (220) 14/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Drustvo za proizvodnju i promet 

ESENSA d.o.o. 

Slobodna zona, Viline vode bb, 11 000 

Beograd, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

LUNAC 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/17 (220) 14/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Drustvo za proizvodnju i promet 

ESENSA d.o.o. 

Slobodna zona, Viline vode bb, 11 000 

Beograd, RS 
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

CELASA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/18 (220) 14/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Drustvo za proizvodnju i promet 

ESENSA d.o.o. 

Slobodna zona, Viline vode bb, 11 000 

Beograd, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

ZMAJAC 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/19 (220) 14/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Drustvo za proizvodnju i promet 

ESENSA d.o.o. 

Slobodna zona, Viline vode bb, 11 000 

Beograd, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

DASA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/20 (220) 14/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Drustvo za proizvodnju i promet 

ESENSA d.o.o. 

Slobodna zona, Viline vode bb, 11 000 

Beograd, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

MARISOL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 
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медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/21 (220) 14/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ВЕСТЕЛ дооел Скопје 

бул.Јане Сандански 52/2/12, 1000 Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 

ВЕСТЕЛ 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

комјутери  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутески хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/24 (220) 15/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/25 (220) 15/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  
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кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/26 (220) 15/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/27 (220) 15/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

упавување со работата; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/28 (220) 15/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сина, црвена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

упавување со работата; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/29 (220) 15/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Македонски радио сервис 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) црна, црвена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

упавување со работата; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/30 (220) 16/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Благоје Јанковски 

ул.Виктор Иго 6А, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова, зелена, сина, 

црвена, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници и 

инсектициди  

 

(210) TM  2014/31 (220) 17/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) AIR SERBIA a.d. Beograd  

Bulevar umetnosti 16a, 11070 Belgrade, RS 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; бизнис менаџмент; 

канцелариски функции; менаџмент и 

консултациски услуги поврзани со развојот и 

работата на аеродромите и дејности поврзани 

со работата на аеродромите; огласување и 

промоција во врска со продажбата и 

изнајмувањето на продажни простори и 

изнајмување на  

рекламен простор во и на земја и згради. 

услуги за промовирање на туризмот и 

маркетиншки услути во врска со патувања; 

услуги во врска со работење кои вклучуваат 

управување. советување, логистика, 

информирање и раководење; односи со 

јавноста; пропаганда и објавување на 

пропагандни текстови; собирање за туѓа 

корист на разна стока,  имено: парфимерија,  

тоалетни и козметички производи, свеќи, 

фармацевтски производи, производи од 

железо и метална галантерија, прибор за 

јадење, електрични апарати и уреди за 

домаќинство, компјутери, фотографска. аудио 

и видео опрема и прибор, оптика и наочари за 

сонце, аудиолента, компакт дискови (ЦД-а), 

грамофонски плочи, видео ленти, ДВД 

дискови, телефони и мобилни телефони. 

накит, часовничарска и хронометриска стока, 

музички инструменти, канцелариски 

производи, печатени публикации и печатен 
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материјал, дневници и лични организатори, 

честитки, украсна хартија и траки за 

завиткување на поклони, мебел, покуќнина и 

декоративни предмети, предмети за во кујна, 

стока од кристал, стакларија, порцелан и 

садови од порцелан, стока од месинг, 

орнаменти, прибор за коса, големи корпи, 

метража (ткаенини и текстил). прибори за 

шиење, торби направени од платно, слама, 

пласт ика и ПВЦ, прекривки за кревети и 

маси, крпи, кожна галантерија и стока за 

патување, облека и галантерија, обувки, 

теписи и простирки. уметнички ракотворби, 

играчки, игри, реквизити за играње и спортска 

опрема. фитнес опрема, опрема за јавање, 

храна и кондиторски производи, напивки, 

тутун и производи од тутун, прибор за пушачи 

овозможувајќи му на потрошувачите таа стока 

и да ја видат и купат; комерцијална 

администрација на лиценцирање на стоки и 

услуги од други; бизнис мислења; 

комерцијална или индустриска бизнис помош; 

агенциски увоз-извоз услуги; регурутирање на 

персонал; презентирање на стоките во 

комуникациски медиум за бази на податоци; 

анализи на производна цена; услуги од 

експерти за ефикасност; подготовка на платен 

список, фактурирање; административно 

процесирање на нарачки; секретарски услуги; 

менаџмент, организација и надзор врз 

промотивните и поттикнувачки шеми во врска 

со воздухопловите и патувањето со авион; 

потикнувачки програми за промовирање на 

продажбата на стоки и услути на 

потрошувачите; вклучувајќи уредување. 

водење, менаџирање на програмите за 

награда на лојалност и администрирање на 

бенефитите и наградите поврзани со овие 

програми за други: промовирање на 

авиолинии. хотели, ресторани, храна, 

пијалоци, ресорти, бањи, голф терени, 

спортски настани, патнички тури и тематски 

паркови за други со посредство на 

префериран програм за клиенти користејќи 

магнетна картица за собирање на поени кои 

можат да бидат наменети за стоки и услуги; 

промовирање на услуги за патување, 

употреба на кредитни картички, изнајмување 

на возила и хотелско сместување преку 

администрирање на поттикнувачки програми; 

консутациски советувања и информациони 

услути поврзани со сите горенаведени услути  

кл. 39  услути ва воздушниот сообраќај за 

транспорет на патници и товар; авионски 

транспорт на патнши и товар: железнички 

сообраќај, ракување со патнички багаж; 

услути за патнички товар; ракување на багаж; 

ракување со товар; гаражни услути; 

стоваришни услути вклучувајќи стовариштење 

на возила и стоки; услуги за изнајмување 

вклучително и возила. гаражирање и 

изнајмување на паркинг меета; транспортни 

услути вклучувајќи возач. автомобил, такси. 

автобус, и услути за место; транспорт на 

возила, патници. пагаж, мебел и товар. 

влечење на возила. патнички услути 

вклучително и обезбедување на резервации: 

патнички аранжмани, патнички информации и 

туристички информации во врска со со сите 

начини на патување: аеродромски услути 

вклучително и багаж и товар, носач и услути 

поврзани со утовар и растовар: услути од 

областа на контрола на воздушниот 

сообраќај, вклучите.лно и контрола на 

патеките на летот за пристигање и 

полетување на авионот и дизајнирање на 

процедури за полетување и слетување; 

обезбедување на хангарско чување на 

леталото; обезбедување на складишта 

вклучително и изнајмување на складиштен 

простор за товар; обезбедување на 

информација, консултациски и советодавни 

улуги во врска со сите напоменати услуги 

вклучително и информации за овие услути 

преку глобална компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2014/32 (220) 17/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Јосифовски Горан 

ул.Алберт Швајцер бр.12, Скопје, MK 
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(740)   

 

(540)  

 
(591) сина боја 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  храна за животни  

кл. 35  продажба на големо и мало храна за 

животни  

 

(210) TM  2014/33 (220) 17/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат 

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сребрена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи  

кл. 45  адвокатски услуги  

 

(210) TM  2014/35 (220) 17/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Pfizer Inc. 

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

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

SINEQUAN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2014/37 (220) 20/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Благоје Јанковски 

ул.Виктор Иго 6А, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова, црвена, темно сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  средства за чистење ветробрански 

стакла  

 

(210) TM  2014/48 (220) 25/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) MIRATO S.p.A. 

Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona, 

Novara, IT 
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(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

XH10 POWER 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, средства за дезинфекција  

 

(210) TM  2014/54 (220) 28/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Мирјана Пехчевска Поп-Илиева 

Брадфордска 2/1-6, 1000 Скопје, MK 

(740) МАЈА БАРИЌ, АДВОКАТ  

бул. Видео Смилевски Бато 39 локал 6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

STEM ACADEMY 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставатам забавам спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица;  лични и 

општествени услуги што ги даваат трети лица 

за задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/55 (220) 28/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Мирјана Пехчевска Поп-Илиева 

Брадфордска 2/1-6, 1000 Скопје, MK 

(740) МАЈА БАРИЌ, АДВОКАТ  

бул. Видео Смилевски Бато 39 локал 6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, зелена, кафена, сина, 

црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставатам забавам спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица;  лични и 

општествени услуги што ги даваат трети лица 

за задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/56 (220) 28/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) REMEDICA Ltd 

Limassol, Cyprus, Aharnon St. Industrial 

Estate 3508 Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

QUETRA 
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(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/57 (220) 28/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) UNIMED Pharma, s.r.o., 

Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

UNITIMOLOL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/58 (220) 28/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) MEDOCHEMIE Ltd. 

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

SELEMYCIN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/66 (220) 29/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трајковска Оливера 

ул.Девеани бр.19, Битола, MK 

(740) Трајковска Оливера  

ул.Леринска 41/31, Битола 

(540)  

 
(591) портокалова и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/67 (220) 30/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за информатички 

инженеримг, производство и услуги 

ИНТЕЛИКОМ ДОО Скопје 

, MK 
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(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА  

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, сива, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање илп контрола на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слика; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2014/69 (220) 30/01/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за внатрешен и надворешен 

промет на големо и мало, производство и 

услуги РАД-КОМ ДООЕЛ Скопје 

ул.16-та Македонска бригада бр.2/3/3, 

Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични нетали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали за 

железнички шини, жици и кабли од обичен 

метал. браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи од 

метал кои не се опфатени со другите класи, 

руди  

кл. 37  градежни конструкции, поправки 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2014/121 (220) 11/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТУРМАК градежништво, индустрија и 

трговија, Акционерско друштво Истанбул 

Р. Турција Подружница Скопје 

бул.„Србија“ бр.31-а, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

CEVAHIR SKY CITY 

(591)  

(531)  

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали за 

железнички шини, неелектрични кабли и жици 

од обичен метал, железарија, мали метални 

предмети, метални цевки, каси, производи од 

обичен метал што не се вклучени во другите 

класи и руди  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции, поправки и 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2014/122 (220) 11/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТУРМАК градежништво, индустрија и 

трговија, Акционерско друштво Истанбул 

Р. Турција Подружница Скопје 

бул.„Србија“ бр.31-а, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

CEVAHIR SUN CITY 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали за 

железнички шини, неелектрични кабли и жици 

од обичен метал, железарија, мали метални 

предмети, метални цевки, каси, производи од 

обичен метал што не се вклучени во другите 

класи и руди  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции, поправки и 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2014/123 (220) 11/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТУРМАК градежништво, индустрија и 

трговија, Акционерско друштво Истанбул 

Р. Турција Подружница Скопје 

бул.„Србија“ бр.31-а, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

SONCEV GRAD 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали за 

железнички шини, неелектрични кабли и жици 

од обичен метал, железарија, мали метални 

предмети, метални цевки, каси, производи од 

обичен метал што не се вклучени во другите 

класи и руди  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции, поправки и 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2014/124 (220) 11/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТУРМАК градежништво, индустрија и 

трговија, Акционерско друштво Истанбул 

Р. Турција Подружница Скопје 

бул.„Србија“ бр.31-а, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

CEVAHIR SONCEV GRAD 

(591)  
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(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали за 

железнички шини, неелектрични кабли и жици 

од обичен метал, железарија, мали метални 

предмети, метални цевки, каси, производи од 

обичен метал што не се вклучени во другите 

класи и руди  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции, поправки и 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2014/130 (220) 12/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, розе и лила 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, треска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова кска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали, или од 

пластика  

кл. 22  јаджиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки 

за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 23  предено и конец за текстил  

 

(210) TM  2014/131 (220) 12/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, треска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова кска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали, или од 

пластика  

кл. 22  јаджиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки 

за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 23  предено и конец за текстил  
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(210) TM  2014/132 (220) 12/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, розе, жолта и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, треска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова кска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали, или од 

пластика  

кл. 22  јаджиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки 

за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 23  предено и конец за текстил  

 

(210) TM  2014/153 (220) 19/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје 

бул.Илинден бр.47-1/2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

JABOLCELO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Безалкохолни пијалоци ,Сок од јаболка 

, безалкохолен   

Безалкохолни овошни екстракти   

Безалкохолни овошни пијалоци   

Сокови-овошни сокови  

Сирупи , овошни сирупи, безалкохолни    

Сирупи за пијалоци   

кл. 32  Овошје кори од овошје (пире), Компоти   

Овошје-конзервирано  

Овошје варено  

Овошни желеа  

Овошни каши 290045  

Овошје- чипс од овошје 290131  

Овошни салати 290104  

Овошје конзервирано во алкохол 290133  

Овошје-мали парчиња храна од овошје 

290160  

Овошје во конзерви 290146  

Замрзнато овошје 290025  

Џемови 290024  

Мармалад 290079  

 

(210) TM  2014/154 (220) 19/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје 

бул.Илинден бр.47-1/2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) кафена, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Безалкохолни пијалоци, Сок од јаболка 

, безалкохолен, Безалкохолни овошни 

екстракти , Безалкохолни овошни пијалоци  

Сокови-овошни сокови  

Сирупи , овошни сирупи, безалкохолни   

Сирупи за пијалоци   

кл. 32  Овошје кори од овошје (пире), 

Компоти, Овошје-конзервирано  

Овошје варено  

Овошни желеа  

Овошни каши  

Овошје- чипс од овошје  

Овошни салати 290104  

Овошје конзервирано во алкохол 290133  

Овошје-мали парчиња храна од овошје 

290160  

Овошје во конзерви 290146  

Замрзнато овошје 290025  

Џемови 290024  

Мармалад 290079  

 

(210) TM  2014/187 (220) 25/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДТТУ Кинисси т.о. доо 

ул.Ленинова бр.46, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена, темно-сина, црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање на стока, организирање 

патувања  

 

(210) TM  2014/194 (220) 26/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за одржливи решенија НОВА 

СОЛУТИОНС ДООЕЛ Битола 

ул.Арон Ароести бр.17, Битола, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова и зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање и промоција на 

земјоделски производи и храна  

кл. 36  трансакции и осигурување на 

трансакции при нарачка на земјоделски 

производи и храна  

кл. 38  телекомуникациски услуги за пораки 

помеѓу производители и корисници  

 

(210) TM  2014/195 (220) 26/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, 

инженеринг, промет и услуги КОМ СОФТ 

Коста ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Невена Георгиева-Дуња бр.13/4, Скопје, 

MK 

(740)   

(540)  
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(591) црна, бела, жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструквии; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка на компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/200 (220) 27/02/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) БУЈАМИН ФАЗЛИУ 

ЧЕРКЕЗИ, КУМАНОВО, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање. 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; производи за лична нега и 

парфимериски производи. имено. екстракт на 

парфем, парфем, колонска вода, тоалетна 

вода, парфимиран спреј за тело  

кл. 25  облека, обувки, капи; чизми; 

конфекција; чорапи; трикотажа; хулахопки; 

марами; капи; беретки; шалови; ракавици; 

ракавици со еден прст; појаси (како делови од 

облека); кошули; маици; поло маици; спортски 

кошули; панталони; фармерки; шорцеви. 

костими за капење; бикини; долна облека; 

нежна долна облека; бањарки; тренерки; 

палта; јакни; ветровки; облека за на плажа; 

костуми; џемпери и џемпери со копчиња; 

плетенини; хеланки; вратоврски; пижами; 

елеци; траки за глава и траки за зглобовите 

на рацете; машка облека: женска облека; 

детска облека; долна облека; облека за мажи. 

жени, деца и доенчиња; панталони; 

здолништа; наметки; блузи; фустани; 

фустанчиња; тоалети; облека за спиење; 

чорапи; топлинки за уши; вратоврски; 

смокинзи; елеци; килтови; шалови; блејзери; 

комбинезони; маски за спиење; појаси со 

торбички за пари; престилки; венчаници; 

свадбени тоалети; фустани за деверуши: 

тоалети за деверуши; манжетни; шалови во 

округла долгнавеста форма; на.метки од 

крзно  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големи и 

мало на женска облека; фустани; 

фустанчиња; тоалети; венчаници; свадбени 

тоалети; фустани за деверуши; тоалети за 

деверуши.  

 

(210) TM  2014/241 (220) 05/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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TACIVIEN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/243 (220) 06/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Матоска Елена 

ул.„Ристо Крле“ бр.бб, Струга, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, цсива, жолта, кафена, беж, 

крем 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамински производи; диететски 

пијалаци за медицинска употреба; диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба; диететски супстанции за 

медицинска употреба; дијабетичари (леб за 

дијабетичари); лаксативи [средства за 

прочистување]; леб за дијабетичари; лековити 

билки; лековити корења; масло (рибино 

масло); масло од копар за медицинска 

употреба; масло од синап за медицинска 

употреба; матична млеч [за медицинска 

употреба]; медицински напивки; медицински 

чај; минерални додатоци на храната; млеко 

(бадемово млеко) за фармацевтска употреба; 

млеко со белтачини; нане за фармацевтска 

употреба; напивки (медицински напивки); 

остатоци од преработката на жита за 

медицинска употреба; пектин за 

фармацевтска употреба; прехранбени 

производи (диететски прехранбени 

производи) за медицинска употреба; 

прехранбени производи со белтачини за 

медицинска употреба; производи со 

белтачини за медицинска употреба; 

растителни влакна за јадење, нехранливи; 

рибино масло; слабеење (медицински 

препарати за слабеење); средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба; хранливи додатоци за медицинска 

употреба; чај за слабеење за медицинска 

употреба; шеќер за медицинска употреба  

кл. 12  бандажи на велосипеди; браници на 

велосипеди; велосипеди; велосипеди 

(бандажи на велосипеди); велосипеди 

(ѕвончиња за велосипеди); велосипеди (рамки 

за велосипеди); велосипеди (седла на 

велосипеди); велосипеди (синџири за 

велосипеди) ; велосипеди (сопирачки за 

велосипеди); велосипеди (спици од 

велосипеди) ; велосипеди (управувачи за 

велосипеди); велосипедски гуми; кошници за 

велосипеди; мотори за велосипеди; педали за 

велосипеди; покривки на седла за велосипеди 

или мотоцикли; потпирачи за велосипеди 

[делови на велосипеди]; рамки за велосипеди; 

ретровизори; седла на велосипеди; синџири 

за велосипеди; скутери [возила]; тркала за 

велосипеди; тубелес гуми за велосипеди; 

управувачи за велосипеди  

кл. 16  кеси [плика, торбички] од хартија или 

пластика, за пакување; кеси од хартија или 

пластика за ѓубре; клишеа; книги; паковки 

(пластични паковки) за завиткување или 

пакување; периодични публикации  

кл. 18  имитации на кожа; калапи за седла; 

кожа (имитации на кожа); кожени торби за 

пакување; кофчежиња од кожа или од кожа и 

картон; кутии од кожа или од кожа и картон; 

паричници (џебни паричници); портмонеа  

кл. 29  бадеми, мелени; белки од јајца; 

белтачини за исхрана; доматен сок за 

готвење; доматно пире; екстракти од алги за 

исхрана; жолчки од јајца; замрзнато овошје; 

зеленчук (салати од зеленчук); јајца; јаткасто 
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овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; 

јогурт; казеин за исхрана; кефир [пијалок од 

млеко]; кокосов орев (маст од кокосов орев); 

колаген за исхрана; краби, што не се живи; 

лосос; мармалад; масла за јадење; 

маслиново масло за исхрана; масло од 

кокосов орев; масло од сусам; маст од 

кокосов орев; месо; млеко; млеко од соја 

[замена за млеко]; млечни пијалаци во кои 

преовладува млеко; морски ракови [шримп] 

што не се живи; пектин за исхрана; 

подготвени производи од месо; полен, 

подготвен за исхрана; производи за исхрана 

направени од риба; производи од млеко; 

протеини за исхрана; репка (масло од репка), 

за исхрана; риба (производи за исхрана 

направени од риба); риба (филети од риба); 

риби во конзерви; риби што не се живи: 

рибино масло за исхрана, за луѓе; салати од 

зеленчук; свинско месо; сирење; сириште: 

соја, конзервирана, за исхрана; суво грозје; 

сурутка; тофу [сирење од соја]; урда; филети 

од риба; џем од ѓумбир; џемови; школки [што 

не се живи]: школки и ракови што не се живи; 

шунка  

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; анасон; 

анасоново семе; ароматични градинарски 

тревки, конзервирани; ароматични подготовки 

за исхрана; бибер; бикарбонат на сода за 

готвење [сода бикарбона]; брашно за исхрана; 

брашно од грав; брашно од јачмен; брашно од 

синап; брашно од соја; двопек; додатоци на 

јадења; доматен сос; ѓумбир (леб со ѓумбир); 

ѓумбир [мирудија]; жита (мали парчиња храна 

од жита); замени за кафе (растителни 

подготовки како замени за кафе); засладувачи 

(природни засладувачи); зачини; излупено 

жито за исхрана; јачмен (дробен јачмен); 

јачмен (лупен јачмен); какао; капар [мирудија]; 

каранфилче [мирудија]; кари [мирудија]; кафе; 

кафе (замена за кафе); кафе (непржено 

кафе); квасец за тесто; кечап [сос]; куркума 

[азиско тропско растение што се користи за 

мирудија и бојосување]; кускус [гриз-јадење 

од Северна Африка]; леб; леб без квасец; леб 

со ѓумбир; лупен јачмен; лупен овес; маја 

[квасец]; макарони; мали кифли [печива]: 

мали парчиња храна од жита; матичен млеч 

за човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; мед; мелничарски производи; 

мирудии; мусли; мушкатов орев; нане за 

слаткарски производи; овес (дробен овес); 

овес (лупен овес); овесни снегулки; овесно 

брашно; овошни желеа [слаткарски 

производи]; ориз; оцет; пипер [мирудии]; 

подготовки од жита: прашок за печење; 

преливи за салати; прополис за исхрана на 

луѓето; пченично брашно; пченка, мелена; 

пченкарни снегулки; пченкарно брашно; 

равиоли; резанки од тесто; саго [нишесте од 

сагова палма]; салати (преливи за салати); 

сендвичи; сенф; снегулки (овесни снегулки); 

снегулки (пченкарни снегулки); сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за готвење]; 

соја (тесто од соја) [производи за исхрана]; 

соја-сос; сол за готвење; сол од целер; сос 

(доматен сос); сосови [додатоци на храна]; 

тестенини; тестенини за исхрана: тесто од 

соја [производи за исхрана]; фиде 

[тестенини]; храна од овес; цикорија [замена 

за кафе]; цимет [мирудија]; чаеви, 

немедицински; чај; чоколадо; шафран 

[мирудии]; шпагети  

кл. 31  алги за човечка или животинска 

исхрана; бадеми [овошје]; билки, свежи 

(градинарски билки. свежи); бобинки, свежи; 

грав, свеж; градинарски билки, свежи; грашок. 

свеж; грмушки; грозје, свежо; дрва; жита 

(остатоци од производство на жита) за 

исхрана на животни; зелена салата; зеленчук, 

свеж; зрна [семе]; зрна од какао, во сурова 

состојба: зрнеста храна [жита]; јаткасто 

овошје; јачмен; каша од овошје; компири, 

свежи; коприви; корења за храна; корења од 

цикорија; костени, свежи; краставички; 

кромид, свеж зеленчук; леќа, свежа; лешници; 

лимони; маслинки, свежи; овес; овошје. 

свежо; ориз, необработен; палми [лисја од 

палми]; печурки, свежи; пиперки [растенија]; 

полен [суровина]; портокали; праз; пченица; 

пченица за човечка или животинска исхрана; 

пченка; растенија; растителни семиња: рж; 
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семе од житарици, необработено; семиња 

(растителни семиња); сусам; тартуфи, свежи; 

тиквички; трици; хмел; цикорија [салата]; 

цитруси [јужни овошја]  

кл. 32  бадеми (млеко од бадеми) [пијалак]; 

безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалаци; вода 

(минерална вода); води за пиење [пијалаци]; 

газирана вода; лимонади: минерална вода; 

минерална вода [пијалаци]; млеко од бадеми 

[пијалак]; овошни екстракти (безалкохолни 

овошни екстракти); овошни пијалаци 

(безалкохолни овошни пијалаци); овошни 

сокови; пијалаци од сурутка; сок од домати 

[пијалаци]: сок од зеленчук [пијалаци]; сокови 

(овошни сокови); сурутка (пијалаци од 

сурутка)  

кл. 39  завиткување стоки; пакување стоки  

кл. 40  обработка на дрво; отпад и ѓубре 

(рециклирање на отпад и ѓубре); печатење на 

примероци; преработување отпад 

[трансформирање]; рециклирање на отпад и 

ѓубре; соборување и обработка на дрва; 

сортирање отпад и материјали за 

рециклирање [трансформирање]  

кл. 41  дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; обезбедување електронски 

он-лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат; објавување книги; објавување 

текстови, со исклучок на рекламни текстови; 

образовни услуги; обука (практична обука) 

[демонстрирање]; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; пишување 

текстови што не се рекламни текстови; 

текстови (објавување текстови) со исклучок на 

рекламни текстови; текстови (пишување 

текстови) што не се рекламни текстови; 

услуги на здравствени клубови; физичко 

образование  

кл. 42  внатрешно уредување; графички 

дизајн; дизајн (графички дизајн); дизајн 

(индустриски дизајн); дизајн на амбалажи 

(услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање 

[индустриски дизајн]; дизајнирање облека; 

индустриски дизајн; конверзија на податоци 

од физички на електронски носачи; облека 

(дизајнирање облека); креирање и одржување 

веб [интернет] страници за други; оджување 

(креирање и одржување) веб [интернет] 

страници за други; услуги за дизајн на 

амбалажи  

кл. 43  ресторани; служење храна и пијалаци; 

сместување (изнајмување за времено 

сместување); снек-барови  

кл. 44  болници; болници за закрепнување; 

градинарство; здравствена заштита; клиники 

(медицински клиники); медицинска помош; 

медицински клиники; психолози (услуги на 

психолози); телемедицински услуги; терапија 

(физикална терапија); услуги на расадници; 

физиотерапија  

 

(210) TM  2014/250 (220) 06/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co 

KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 Mannheim, 

DE 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики , лосиони за коса; пасти за 

заби; памучни јастучиња за козметичка 

намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 
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препарати за медицинска употреба ; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

нутриционистички адитиви за медицинска 

употреба;витамински препарати, минерални 

суплементи за храна; полнења за медицинска 

употреба; фластери, материјали за 

превивање; препарати за уништување 

штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици за 

кутикули; детски ножици; клешти за нокти, 

клешти за кутикули; ножички; турпиии за 

нокти; ноктарица; ножици за коса; 

жилети;жилет сечива; жилет ножеви; 

углачувачи на нокти; свиткувачи на трепки; 

сет за маникир; сет за педикир; сет за 

бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 16  брисачи од хартија и целулоза за 

бебиња; бебешки портикли од хартија или 

целулоза;хартиени марамчиња за козметичка 

употреба; тоалет хартија; убруси од хартија; 

марамчиња од хартија; брисачи од хартија и 

целулоза за бришење на шминка: 

кеси.обвивки и торбички од хартија или 

пластика,за пакување  

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

сапуни, парфимерија, есенцијални масла, 

козметика, лосиони за коса , пасти за заби, 

памукчиња за козметичка употреба, 

фармацевтски препарати. санитарни 

препарати за медицинска употреба, диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња, нутриционистички 

додатоци за медицинска употреба, 

витамински препарати, минерални 

суплементи на храна, полнења за медицинска 

употреба, фластери, материјали за повивање, 

дизифинциенси, препарати за уништување на 

штетници, фунгициди, ножарство, ножици за 

нокти, ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, ножички. 

турпии за нокти, ноктарица, ножици за коса, 

жилети; жилет сечива, жилет ножеви, 

средстава за полирање нокти, свиткувач на 

трепки, сет за маникир, сет за педикир, сет за 

бричење, хируршки. медицински и дентални 

апарати и инструменти, ортопедски 

артиклидлав материјали, брисачи од хартија 

и целулоза за бебиња; бебешки портикли од 

хартија или целулоза;хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; тоалет хартија; убруси 

од хартија; марамчиња од хартија; брисачи од 

хартија и целулоза за бришење на шминка: 

кеси.обвивки и торбички од хартија или 

пластика.за пакување  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтски совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(210) TM  2014/251 (220) 06/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co 

KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 Mannheim, 

DE 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

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

црна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики , лосиони за коса; пасти за 

заби; памучни јастучиња за козметичка 
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намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба ; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

нутриционистички адитиви за медицинска 

употреба;витамински препарати, минерални 

суплементи за храна; полнења за медицинска 

употреба; фластери, материјали за 

превивање; препарати за уништување 

штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици за 

кутикули; детски ножици; клешти за нокти, 

клешти за кутикули; ножички; турпиии за 

нокти; ноктарица; ножици за коса; 

жилети;жилет сечива; жилет ножеви; 

углачувачи на нокти; свиткувачи на трепки; 

сет за маникир; сет за педикир; сет за 

бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 35  продажба на мало врзано за сапуни, 

парфимерија, есенцијални масла.козметика. 

лосиони за коса, пасти за заби,памучни 

јастучиња за козметичка употреба, 

фармацевтски препарати,санитарни 

препарити за медицинска употреба, диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба.храна за бебиња, нутриционистички 

додатоци за медицинска употреба, 

витамински препарати, минерални 

суплементи на храна,полнења за медицинска 

употреба, фластери. материјали за повивање, 

дизинфициенси, препарати за уништување на 

штетници, фунгициди. ножарство, ножици за 

нокти, ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, ножички, 

турпии за нокти, ноктарица, ножици за коса, 

жилети; жилет сечива, жилет ножеви, 

средстава за полирање нокти, свиткувач на 

трепки, сет за маникир, сет за педикир, сет за 

бричење, хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти, ортопедски 

артикли,шав материјали  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтскн совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(210) TM  2014/252 (220) 06/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co 

KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 Mannheim, 

DE 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики , лосиони за коса; пасти за 

заби; памучни јастучиња за козметичка 

намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; нутриционистички 

адитиви за медицинска употреба;витамински 

препарати, минерални суплементи за храна; 

полнења за медицинска употреба; фластери, 

материјали за превивање; препарати за 

уништување штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици за 

кутикули; детски ножици; клешти за нокти, 

клешти за кутикули; ножички; турпиии за 

нокти; ноктарица; ножици за коса; 

жилети:жилет сечива; жилет ножеви; 

углачувачи на нокти; свиткувачи натрепки; сет 
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за маникир; сет за педикир; сет за бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 35  Продажба на мало врзано за сапуни, 

парфимерија, есенцијални масла.козметика. 

лосиони за коса, пасти за заби,памучни 

јастучиња за козметичка употреба, 

фармацевтски препарати,санитарни 

препарити за медицинска употреба, диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба.храна за бебиња, нутриционистички 

додатоци за медицинска употреба, 

витамински препарати, минерални 

суплементи на храна,полнења за медицинска 

употреба, фластери. материјали за повивање, 

дизинфициенси, препарати за уништување на 

штетници, фунгициди. ножарство, ножици за 

нокти, ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, ножички, 

турпии за нокти, ноктарица, ножици за коса, 

жилети; жилет сечива, жилет ножеви, 

средстава за полирање нокти, свиткувач на 

трепки, сет за маникир, сет за педикир, сет за 

бричење, хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти, ортопедски 

артикли,шав материјали  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтскн совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(210) TM  2014/253 (220) 06/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co 

KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 Mannheim, 

DE 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики, лосиони за коса; пасти за 

заби; памучни јастучиња за козметичка 

намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; нутриционистички 

адитиви за медицинска употреба;витамински 

препарати, минерални суплементи за храна; 

полнења за медицинска употреба;фластери, 

материјали за превивање; препарати за 

уништување штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици за 

кутикули; детски ножици; клешти за нокти. 

клешти за кутикули; ножички; турпиии за 

нокти; ноктарица; ножици за коса; 

жилети;жилет сечива; жилет ножеви; 

углачувачи на нокти; свиткувачи на трепки; 

сет за маникир; сет за педикир; сет за 

бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 16  брисачи од хартија и целулоза за 

бебиња; бебешки портикли од хартија или 

целулоза;хартиени марамчиња за козметичка 

употреба; тоалет хартија: убруси од хартија; 

марамчиња од хартија; брисачи од хартија и 

целулоза за бришење на шминка; 

кеси,обвивки и торбички од хартија или 

пластика,за пакување  
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кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

сапуни, парфимерија, есенцијални масла, 

козметика, лосиони за коса, пасти за заби, 

памукчиња за козметичка употреба, 

фармацевтски препарати, санитарни 

препарати за медицинска употреба, диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња, нутриционистички 

додатоци за медицинска употреба, 

витамински препарати, минерални 

суплементи на храна, полнења за медицинска 

употреба. фластери, материјали за повивање, 

дизифинциенси, препарати за уништување на 

штетници, фунгициди. ножарство, ножици за 

нокти, ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, ножички. 

турпии за нокти, ноктарица, ножици за коса, 

жилети; жилет сечива, жилет ножеви, 

средстава за полирање нокти, свиткувач на 

трепки, сет за маникир, сет за педикир, сет за 

бричење, хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти, ортопедски 

артикли.шав материјали, брисачи од хартија и 

целулоза за бебиња; бебешки портикли од 

хартија или целулоза;хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; тоалет хартија; убруси 

од хартија; марамчиња од хартија; брисачи од 

хартија и целулоза за бришење на шминка; 

кеси,обвивки и торбички од хартија или 

пластика.за пакување  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтски совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(210) TM  2014/254 (220) 06/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co 

KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 Mannheim, 

DE 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

BENU 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики , лосиони за коса; пасти за 

заби; памучни јастучиња за козметичка 

намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба ; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

нутриционистички адитиви за медицинска 

употреба; витамински препарати, минерални 

суплементи за храна; полнења за медицинска 

употреба; фластери, материјали за 

превивање; препарати за уништување 

штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици за 

кутикули; детски ножици; клешти за нокти, 

клешти за кутикули; ножички; турпиии за 

нокти; ноктарица; ножици за коса; жилети; 

жилет сечива; жилет ножеви; углачувачи на 

нокти; свиткувачи на трепки; сет за маникир; 

сет за педикир; сет за бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 16  брисачи од хартија и целулоза за 

бебиња; бебешки портикли од хартија или 

целулоза;хартиени марамчиња за козметичка 

употреба; тоалет хартија: убруси од хартија; 

марамчиња од хартија; брисачи од хартија и 

целулоза за бришење на шминка; 

кеси,обвивки и торбички од хартија или 

пластика, за пакување  

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

сапуни, парфимерија, есенцијални масла, 

козметика, лосиони за коса, пасти за заби, 

памукчиња за козметичка употреба, 

фармацевтски препарати, санитарни 

препарати за медицинска употреба, диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња, нутриционистички 
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додатоци за медицинска употреба, 

витамински препарати, минерални 

суплементи на храна, полнења за медицинска 

употреба. фластери, материјали за повивање, 

дизифинциенси, препарати за уништување на 

штетници, фунгициди. ножарство, ножици за 

нокти, ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, ножички. 

турпии за нокти, ноктарица, ножици за коса, 

жилети; жилет сечива, жилет ножеви, 

средстава за полирање нокти, свиткувач на 

трепки, сет за маникир, сет за педикир, сет за 

бричење, хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти, ортопедски 

артикли.шав материјали, брисачи од хартија и 

целулоза за бебиња; бебешки портикли од 

хартија или целулоза;хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; тоалет хартија; убруси 

од хартија; марамчиња од хартија; брисачи од 

хартија и целулоза за бришење на шминка; 

кеси,обвивки и торбички од хартија или 

пластика.за пакување  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтски совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(210) TM  2014/294 (220) 12/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АДРИЈУС ДОО 

с.Глумово бб, Сарај, Скопје, MK 

(740) АДРИЈУС ДОО  

Пошта - 1060 Ѓорче Петров п.фах 122 - Скопје  

(540)  

 
(591) црвена, бела, зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина, месни преработки, 

конзервирано (туни, сардини, маризак 

паштети), смрзнато млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 31  свежо овошје (банани, портокали, 

мандарини, цитрони, лимон, киви, јаболка, 

грозје, црешни и др.)  

кл. 39  пакување (батак, краток копан, крилца, 

џигер, мисиркин копан, риба ослич)  

 

(210) TM  2014/295 (220) 12/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АДРИЈУС ДОО 

с.Глумово бб, Сарај, Скопје, MK 

(740) АДРИЈУС ДОО  

Пошта - 1060 Ѓорче Петров п.фах 122, Скопје  

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина, месни преработки, 

конзервирано (туни, сардини, маризак 

паштети), смрзнато млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 31  свежо овошје (банани, портокали, 

мандарини, цитрони, лимон, киви, јаболка, 

грозје, црешни и др.)  

кл. 39  пакување (батак, краток копан, крилца, 

џигер, мисиркин копан, риба ослич)  

 

(210) TM  2014/308 (220) 13/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АД ИДЕВЕЛОП Скопје 

ул.Франц Месеснел бр.2, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) -зелена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзани со нив, 

индустриски анализи и истражувачи, услуги, 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2014/318 (220) 17/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1, 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, златна, бела и зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2014/319 (220) 17/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1, 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

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

сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2014/324 (220) 18/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТДПУ ДЕНСИ - М ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

Кеј 13-ти Ноември-ГТЦ, приземје дел.ед.31, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сина и црвена 

(531)  
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2014/332 (220) 21/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, виолетова, жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(210) TM  2014/361 (220) 27/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

UNDEFEATED 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  антиперспиранти и деодоранси за лична 

употреба; сапуни, имено препарати за миење 

на телото  

 

(210) TM  2014/362 (220) 27/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Д.П.Т.У „Џеннетоглу“ - ДООЕЛ, Скопје 

ул.Војдан Чернодрински бр.96, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со други класи, прикривки за 

кревети и маси   

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  оглсување,  водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2014/363 (220) 27/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Д.П.Т.У „Џеннетоглу“ - ДООЕЛ, Скопје 

ул.Војдан Чернодрински бр.96, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) лила, зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со други класи, прикривки за 
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кревети и маси   

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  оглсување,  водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2014/364 (220) 27/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Д.П.Т.У „Џеннетоглу“ - ДООЕЛ, Скопје 

ул.Војдан Чернодрински бр.96, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црна, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со други класи, прикривки за 

кревети и маси   

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  оглсување,  водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2014/366 (220) 27/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за произвoдство, трговија и 

услуги “Манекс“ доо експорт-импорт 

Скопје 

ул.Самарџиска бр.47, Чаир, 1000 Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода и 

за санитарни намени  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи (кои не се вклучени во другите 

класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови 

прачки, рогови, коски, слонова коска, китова 

коска, школки, килибар, седеф, морска пена, и 

замена на сите овие материјали, или 

пластика  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето, 

управување со работата; канцелариски 

работи, услуги при продажба на мало и 

големо  

 

(210) TM  2014/367 (220) 27/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. 

No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

SEREX 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/368 (220) 27/03/2014 
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(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. 

No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

SEFAZOL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/369 (220) 27/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. 

No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

ADELEKS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/370 (220) 26/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Дрвомак дооел 

Новачки бб, Битола, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  врати и прозорци (монтирање врати и 

прозорци)  

 

(210) TM  2014/373 (220) 27/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Himalaya Global Holdings Ltd. 

Dubai International Financial Centre (DIFC), 

Gate Village 4, Level 5, PO Box 506807, 

Dubai, AE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) тиркизна, портокалова и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  канцелариски материјали; хартија, 

картон; материјал за пакување направен од 

пластика; кеси од хартија или од пластика; 

печатени материјали  

 

(210) TM  2014/379 (220) 28/03/2014 
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(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Дел Мондо Гроуп доо 

ул.Партизански одреди бр.17, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, златна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2014/383 (220) 31/03/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

MARTINI BELLINI 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2014/390 (220) 03/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТОТЕМ 

Братфордска 2, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) жолта, црна, црвена 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи  

 

(210) TM  2014/395 (220) 07/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Златески Тони 

ул.Браќа Ламески бр.38, Прилеп, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, плава, црвена, црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова 

коска, школка, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластика  
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(210) TM  2014/396 (220) 07/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

ACTIVE FORCE 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење  

 

(210) TM  2014/397 (220) 07/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Арсов Кристијан 

ул.Ѓорѓе Ѓорески 36/Б, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, кафена, златно-жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати, санитарни препарати за 

медицински цели, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, капсули за 

фармацевтска употреба, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба, диететски супстанци за медицинска 

употреба, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа, природни 

засладувачи; алги, квасец, прашок за печење; 

пастили, бонбони, пијалаци, жита за појадок, 

мусли, корнфлекс, табли од жита (cereal bars 

), жита готови за јадење; сол, сенф; оцет, 

сосови (мирудии); мирудии, мраз;  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи 

услуги при продажба на големо и мало со: 

прехранбени производи, кондиторски 

производи, пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци, вино и други 

алкохолни пијалаци; храна за животни; 

фармацевтски и ветеринарни препарати; 

додатоци во исхраната; екстракти за 

фармацевтска употреба, витамини, минерали; 

цигари, тутун итутунски производи; 

земјоделски, градинарски и шумски продукти, 

семиња, билки и природно цвеќе; средства за 

белење и други супстанци за перење, сапуни, 

средства за лична хигиена, парфимериски 

производи; текстил и текстилни производи; 

предмети од пластика; играчки; предмети за 

подарок; канцелариски ллатеријали; 

предмети за домаќинствата; фунгициди, 

инсектициди и хербициди за земјоделска и 

градинарска употреба; вештачки и природни 

ѓубрива за земјоделството; адитиви и други 

додатоци за прехранбената индустрија; бои и 

лакови;  

 

(210) TM  2014/398 (220) 07/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН СХ.П.К. 

од Пеќ, ул.Захир Пајазити бб, Косово, ZB 
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

замена за кафе, брашно и производиод жита, 

леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 

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

мирудии; мраз  

 

(210) TM  2014/409 (220) 10/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Муртезани Рамадан 

ул.Љуботенска 158, Мала Речица, Тетово, 

MK 

(740)   

 

(540)  

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

зелена, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергент за перење алишта, средства 

за белење и други материи за перење; 

препарати за чистење, полирање, триење, и 

нагризување, сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2014/413 (220) 11/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ 

ул.Борис Трајковски бр.73, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и полирање  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со препарати за чистење, полирање, триење 

и полирање  

 

(210) TM  2014/423 (220) 14/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) зелена, бела 
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(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода); води за пиење 

[пијалаци], минерална вода, газирана вода; 

пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и 

други препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата: канцелариски 

работи; продажба на големо и мало на: вода 

(минерална вода); води за пиење [пијалаци], 

минерална вода, газирана вода; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2014/433 (220) 16/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво Агенција во 

приватна сопственостза интелектуални 

услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

ул.Максим Горки бр.11 лок.3, 1000 Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, црна, сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен апарати); 

пластични материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски букви; 

клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/434 (220) 16/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво Агенција во 

приватна сопственостза интелектуални 

услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

ул.Максим Горки бр.11 лок.3, 1000 Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, црна, сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 
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сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен апарати); 

пластични материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски букви; 

клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/439 (220) 16/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Митевска Марија 

ул.Илинденска бр.64, Крива Паланка, MK 

(740) Венинова Елеонора  

ул.Христо Татарчев бр.47 Ѓ - 1/54, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива и розева 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2014/441 (220) 16/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) КОНИМЕКС ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА 

ул.Првомајска-9 бр.10, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) -жолта, црвена, бела, црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати, диететски супстанции 

што се користаст 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, медицински чаеви  

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

преработки, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, 

јајца, млеко и млечни производи, масло и 

масти за јадење  

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

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како зачини), зачини, мраз  

 

(210) TM  2014/444 (220) 22/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) СУПЕР ХИТ ЕДЕН ДООЕЛ 

ул.15 Корпус бр.2, 2420 Радовиш, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) црна и сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2014/445 (220) 22/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  петходноимпрегнирани марамчиња 

направени од хартија и/или целулоза  

кл. 5  хигиенски производи; пелени за една 

употреба направени од хартија и/или 

целулоза  

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2014/446 (220) 23/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО СКОПЈЕ 

ул.Народен Фронт бр.5/3-1, Скопје - Центар, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 

ЖАЛ ЗА МЛАДОСТА 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2014/447 (220) 23/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО СКОПЈЕ 

ул.Народен Фронт бр.5/3-1, Скопје - Центар, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 

АРИСТОКРАТ 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2014/448 (220) 23/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО СКОПЈЕ 

ул.Народен Фронт бр.5/3-1, Скопје - Центар, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 

МАКЕДОНСКО ДЕВОЈЧЕ 

(591)  

(531)  

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2014/457 (220) 24/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) златна, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шечер, 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 

додатоци), зачини, лед  

 

(210) TM  2014/462 (220) 24/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Усеин Асанов 

ул.8-ми Септември бр.172, 2420 Радовиш, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

SUPER HIT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи 

услуги при продажба на големо и мало и увоз 

и извоз со облека и капи  

кл. 40  обработака на материјали, доработка 

на текстил, составување материјали 

(составување материјали по нарачки) за трети 

лица, набирање платно, сечење платно, 

бојадисување платно, порабување платно, 

шиење платно и обработка на платно, 

информации (информации за обработка на 

материјали), обработка на платно против 

гужвање, составување материјали по нарачка 

за трети лица, шиење, бојадисување 

(бојадисување платно), бојадисување 

(бојадисување текстил, порабување 

(порабување платно), везење, избелување 

текстил ватирање, кројачки услуги, печатење 

свила, обработка на текстил, текстил 

(доработка на текстил)  

 

(210) TM  2014/463 (220) 25/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат  

бул.”Партизански Одреди” бр.46-А кат 1 ст.3, 

1000, Скопје 

(540)  

 

ХАРТМАН БРАУН 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели, диететски препарати што 
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се користат во медицината; фластери; 

материјали за преврска; фармацевтски 

препарати за интравенска инфузија; раствори 

за инфузија; раствори за инфузија кои 

содржат електролити; раствори за инфузија 

кои содржат лактати  

 

(210) TM  2014/464 (220) 25/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат  

бул.”Партизански Одреди” бр.46-А кат 1 ст.3, 

1000, Скопје 

(540)  

 

НАТРИУМ ХЛОРИД 0,9% 

БРАУН 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски препарати што 

се користат во медицината; фластери; 

материјали за преврска; фармацевтски 

подготовки за интравенска инфузија; 

раствори за инфузија; раствори за инфузија 

кои содржат натриум хлорид  

 

(210) TM  2014/465 (220) 25/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат  

бул.”Партизански Одреди” бр.46-А кат 1 ст.3, 

1000, Скопје 

(540)  

 

ГЛУКОЗА 5 БРАУН 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски препарати што 

се користат во медицината; фластери; 

материјали за завои; фармацевтски 

препарати за интравенска инфузија; раствори 

за инфузија; раствори за инфузија кои 

содржат глукоза  

 

(210) TM  2014/466 (220) 25/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат  

бул.”Партизански Одреди” бр.46-А кат 1 ст.3, 

1000, Скопје 

(540)  

 

РИНГЕР БРАУН 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски препарати што се користат во 

медицината; фластери; материјали за 

преврска; фармацетски подготовки за 

интравенска инфузија; раствори за испирање; 

раствори за плакнење; стерилни раствори за 

испирање; рингер раствори  

 

(210) TM  2014/467 (220) 25/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Здружение- Центар за истражувачко 

новинарсто СКУП-Македонија Скопје 

ул.11-ти Октомври бр.23А-1/4, Скопје, MK 
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(740)   

 

(540)  

 
(591) портокалова, црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи  

кл. 42  научни услуги и истражување  

 

(210) TM  2014/468 (220) 25/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Здружение - Центар за истражувачко 

новинарство СКУП - МАКЕДОНИЈА 

ул.11 Октомври бр.30/1-1-2, Скопје - Центар 

, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сива, црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи  

кл. 42  научни услуги и истражување  

 

(210) TM  2014/470 (220) 25/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1, 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

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

зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2014/471 (220) 25/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија и услуги на 

големо и мало ИНФОТЕК АКАДЕМИЈА 

ДООЕЛ Липково 

населено место без уличен систем.бр.1, 

Липково, Липково, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   117 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

акгивираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, лепила 

за канцелариска и куќна употреба; материјали 

кои ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и 

настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување кои не се опфатени 

во другите класи; печатарски букви, клишиња  

кл. 42   научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/472 (220) 25/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Митевска Марија 

ул.Илинденска бр.64, Крива Паланка, MK 

(740) Венинова Елеонора  

ул.Христо Татарчев бр.47 Ѓ-1/54, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) розева и сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи што не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/476 (220) 28/04/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Лазарески Антон 

ул.Ефтим Спространов бр.42/3, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, бела и розева 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телкомуникации; пренесување слики и 

пораки со помош на компјутери, услуги на 

пренесување конференции од далечина.   

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности , известување 

за забава.  

 

(210) TM  2014/494 (220) 05/05/2014 

(442) 31/12/2014 
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(300)  

(731) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за перење и други 

супстанции за употреба, во перење на 

облека; препарати за чистење, полирањем 

триење и нагризување; препарати за нега, 

третман и разубавување на ткаенини; 

омекнувачи за ткаенини, средства за 

подобрување на ткаенини  

 

(210) TM  2014/504 (220) 06/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Rum Creation & Products Inc 

Commerce House Wickhams Cay 1, Road 

Town, VG1110 Tortola, VG 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ZACAPA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (со исклучок пиво)  

 

(210) TM  2014/505 (220) 07/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ЕУРО-ГРАНДС, ДООЕЛ 

ул. Јадранска Магистрала бр.62, 1000 

Скопје, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2014/510 (220) 09/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) „ВИНО ЖУПА“ АД Александровац 

ул.Крушевачка бр.36, Александровац, RS 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, зелена 

(531)  

(554)  
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(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  

 

(210) TM  2014/512 (220) 12/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за маркетинг трговија и 

услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул.Шарски одред бр.7/1-2, 1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

ZOLEDRONIC ACID ACCORD 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/517 (220) 13/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за маркетинг трговија и 

услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул.Шарски одред бр.7/1-2, 1000, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

GEMCITABINE ACCORD 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/518 (220) 13/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за маркетинг трговија и 

услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул.Шарски одред бр.7/1-2, 1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

IMATINIB ACCORD 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/522 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

LESCIT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/523 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ESPRA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/525 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CITRALES 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/526 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

STARTINA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/527 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CASCATA 
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(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/528 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

SCRIPTA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/529 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

HORIZONT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/530 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

APERTO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/531 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 
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(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FIUMIN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/532 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FLUSSO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/533 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

REMISIT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/537 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUMSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BRAVO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински уреди, имено иреди за 

пренасочување на проток; стентови, и жици-

водилки  
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(210) TM  2014/538 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија и услуги БОДИ 

ЛАЈН ФЕШН ДООЕЛ 

ул.КЕЈ 13-ти Ноември бр.2/4-ГТЦ лок.1 

д.е.494б, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и голем 

на текстил, облека, предмети од кожа  

 

(210) TM  2014/539 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно плава, зелена, 

жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант чај од сладок анасон и цвет од 

камилица  

 

(210) TM  2014/540 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно плава, светло и 

темно зелена, жолта, розе 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант чај од сладок анасон  

 

(210) TM  2014/541 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) бела, црна, виолетова, циклама 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  мешавина од лековити билки  

кл. 30  чаеви  

 

(210) TM  2014/542 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

плава 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  универзално средство за чистење  

 

(210) TM  2014/543 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

окер, плава 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за чистење паркет и ламинат  

 

(210) TM  2014/544 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

кафеава, окер 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  мешавина од лековити билки  

кл. 30  чаеви  

 

(210) TM  2014/545 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) светло и темно зелена, црна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  мешавина од лековити билки  

кл. 30  чаеви  

 

(210) TM  2014/546 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  мусли, мешавина од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(210) TM  2014/547 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

бордо, циклама 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  мусли, мешавина од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(210) TM  2014/548 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 
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(740)   

 

(540)  

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

кафена, розева, циклама 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  мусли, мешавина од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(210) TM  2014/549 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

кафена, зелена, окер 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  мусли, мешавина од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(210) TM  2014/550 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, плава, жолта, зелена, окер, 

љубичаста 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант чај од сладок ананас, 

камилица и маточина  

 

(210) TM  2014/551 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) бела, плава, црвена, кафена, жолта, 

окер, розе 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант детски чај од мајчина душица  

 

(210) TM  2014/552 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, плава, црвена, кафена, жолта, 

окер, розе 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант детски чај  

 

(210) TM  2014/553 (220) 14/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

окер 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант детски чај со аронија  

 

(210) TM  2014/554 (220) 15/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ACTIMIST 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински капки за очи, лосиони за 

очи и спрејеви за очи препарати за тоалетен 

прибор, козметички препарати  

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции 

офталмични препарати; стерилни солуции; 

антисептички солуции; капки за оч, спрејови 

за очи, мијачи за очи и масти за очи  

 

(210) TM  2014/555 (220) 15/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија на големо и мло 

и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.3-та Македонска Бригада бр.56, Скопје, 

MK 
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(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, зелена, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи; 

услуги при продажба на мало на: 

прехрамбени производи, пијалоци, храна за 

животни, кондиторија, средства за лична 

хигиена, средства за хигиена во 

домаќинството, козметички средства, детска 

козметика текстил, обувки, спортска опрема, 

предмети од пластика, предмети од стакло, 

предмети од порцелан и керамика, метална 

галантерија, предмети за домаќинство од 

дрво, опрема за домаќинство, школски 

програм, канцелариски материјали, играчки, 

помагала за домаќинство, предмети за 

подарок, авто козметика и помагала  

 

(210) TM  2014/556 (220) 15/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија на големо и мло 

и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.3-та Македонска Бригада бр.56, Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црвена, зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено стакло 

(освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не се 

вклушени во другите клааси  

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

преработки; конзервирно, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз   

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрненеи производи што не се 

опфатени со другите класи; ивотни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 
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безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни соскови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(210) TM  2014/559 (220) 15/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) BCP Ltd 

bul.Botevgradsko shosse No.247, office 2005 

Sofia-1517, BG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шамивчиња натопени со козметички 

лосиони  

кл. 5  храна за бебиња; бебешки хигиенски 

гаќички; пелени  

кл. 32  минерална вода [пијалаци]  

 

(210) TM  2014/560 (220) 15/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги АЛМЕРО доо, увоз-извоз Гостивар 

ул.Ленинградска 37, Гостивар, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) сина, црвена, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, душеци за кревети  

 

(210) TM  2014/574 (220) 22/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SWISSGEAR Sarl (Свиссгеар Сарл) 

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, (Халденштрасе 

5, Баар, Швајцарија), CH 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење на тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слика; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 
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другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 

делови од животинска кожа; торби и куфери; 

чадори, сонцебрани и стапови за одење; 

камшици, узди и сарачки производи  

 

(210) TM  2014/575 (220) 22/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. 

No: 5/1 34349 Gayrettepe, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

LINOXA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/581 (220) 26/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Bulent Tarcan Sok. 

No:5/1, 34349 Gayrettepe, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

OKSAMEN-L 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/582 (220) 26/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Bulent Tarcan Sok. 

No.:5/1, 34349 Gayrettepe, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

OKSAMEN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/596 (220) 28/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) „ВИНО ЖУПА“ АД Александровац 

ул.Крушевачка бр.36, Александровац, RS 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

LA VIVA FRUIT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2014/598 (220) 29/05/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Брансис дооел 

Бул.11 Октомври бр.25, втор кат, Скопје, 

MK 
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(740)   

 

(540)  

 
(591) портокалова, црна, сива и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/609 (220) 03/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Хазби Лика 

ул.113 бр.20, 1200 Тетово, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) зелена, бела и темно сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен; неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од метал  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со камен, мермер, гранит и предмети од 

камен, мермер, гранит  

 

(210) TM  2014/611 (220) 03/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

M&SILLOSI 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и шумарството, 

сурови вештачки смоли, сурови пластични 

материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2014/612 (220) 03/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 
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(540)  

 

FINNESA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и шумарството, 

сурови вештачки смоли, сурови пластични 

материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2014/640 (220) 05/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија и услуги ФИ-СА 

КОМЕРЦ Љупка ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул.Стево Филиповиќ бр.2/3-10, Скопје, MK 

(740) Јовановски Филип  

ул.Стево Филиповиќ бр.2/3-10, Скопје 

(540)  

 
(591) црно, бело, црвено, кафено 

(531)  

(554)  

(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  

 

(210) TM  2014/647 (220) 10/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДРУШТВО ЗА ЕДУКАТИВНИ УСЛУГИ 

НЕВ КРЕАТИОН ТЕХНОЛОЏИ ДОО СКОПЈЕ 

бул.Јане Сандански бр.67/лок.8, 1000 

Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 
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услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/653 (220) 11/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Ријад Османи 

ул.Панче Неделковски 53/7, 1000 Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сина, сива, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуга при продажба на мало и 

големо на хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи и хируршки материјали 

за шиење  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенски нега и нега на убавината на 

луѓето или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и 

шумарството  

 

(210) TM  2014/654 (220) 11/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги АНГЕЛС ЛЈ ДООЕЛ увоз-извоз 

ул.Ратко Митровиќ бр.34, Куманово, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) розе и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  козметички салони; маникирање; 

масажа; салони (козметички салони); салони 

(фризерски салони), услуги на ароматерапија; 

услуги на визажисти; услуги со сауна; услуги 

со солариум  

 

(210) TM  2014/658 (220) 12/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги РЕСОРТ ПРОПЕРТИ МЕНАЏМЕНТ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Тодор Александров бр.119/Б, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) темно сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2014/678 (220) 18/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, Бутел, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) виолетова и зелена 

(531)  

(554)  

(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. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинство, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење 

четки, производи кои се користат за чистење, 

челична волна, сурово и полуобработено 

стакло (освен градежно стакло), стакларија, 

порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се 

опфатени со другите класи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2014/681 (220) 18/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, TR 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

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

црна, кафена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Млеко со вкус на јагода  

 

(210) TM  2014/682 (220) 18/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, TR 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) жолта, бела, портокалова, зелена, 

црвена, црна, кафена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Млеко со вкус на банана  

 

(210) TM  2014/699 (220) 25/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, услуги и 

трговија ЈОФАТЕКС ДООЕЛ Штип 

ул.Гоце Делчев бр.46, 2.000 Штип, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

JOFATEKS 

(591)  

(531)  

(554)  

(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  

кл. 25  облека, палта, костуми, трокотажа, 

дресови, кошули, маици, здолништа, фустани, 

пантолони, униформи, капи  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

текстил и текстилни производи што не се 

опфатени со другите класи, прекривки за 

кревети, прекривки за маси, бали штоф, 

кадифена ткаенина, платно, памучни тканини, 

завеси од текстил или пластика, фанел, 

прекривки за мебел од текстил, трикотажа, 

постелнина, постави, свила, облека, палта, 

костуми, дресови, кожули, маици, здолништа, 

фустани, пантолони, униформи, капи  

 

(210) TM  2014/700 (220) 25/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Втора Македонска Бригада бр.б.б., 

Скопје, Бутел, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2014/701 (220) 25/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) бела, црна, жолта, портокалова, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

кл. 35  рекламирање; презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за 

малопродажба  

 

(210) TM  2014/702 (220) 25/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ОКТА Рафинерија на нафта 

Акционерско друштво - Скопје 

ул. 1 бр.25, Миладиновци, Илинден, MK 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/708 (220) 26/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) YVES SAINT LAURENT Simplified joint-

stock company 

7 avenue George V 75008 Paris, FR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

SAINT LAURENT 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации од кожа, животински 

кожи и имитации од животински кожи; женски 

чанти, торби за преку рамо, поштарски торби 

(messenger bags), големи торби за 

пазарување (tote bags), патни торби, џебни 

паричници, портмонеа, папки за визит-

картички, актовки [плитки], актовки, училишни 

торби, ученички торби, торби за плажа, 

спортски торби, торби за појас, торбички за 

ремен за патување, куфери, ковчези [багаж], 

торби за патување, ранци, торби за 

пазарување, ташнички со затворач, торбички 

(кожени торбички) за патување, несесери, 

торбички за козметика кои се продаваат 

празни, торби за костуми за патување, кожени 

прибори за патување имено координирани 

сетови со патни торби, кутии за клучеви 

(кожни); чадори, чадори за сонце, бастуни; 

оглави за животни, камшици, сарачки 

предмети  

 

(210) TM  2014/709 (220) 26/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) YVES SAINT LAURENT Simplified joint-

stock company 

7 avenue George V 75008 Paris, FR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации од кожа, животински 

кожи и имитации од животински кожи; женски 

чанти, торби за преку рамо, поштарски торби 

(messenger bags), големи торби за 

пазарување (tote bags), патни торби, џебни 

паричници, портмонеа, папки за визит-

картички, актовки [плитки], актовки, училишни 

торби, ученички торби, торби за плажа, 

спортски торби, торби за појас, торбички за 

ремен за патување, куфери, ковчези [багаж], 

торби за патување, ранци, торби за 

пазарување, ташнички со затворач, торбички 

(кожени торбички) за патување, несесери, 

торбички за козметика кои се продаваат 

празни, торби за костуми за патување, кожени 

прибори за патување имено координирани 

сетови со патни торби, кутии за клучеви 

(кожни); чадори, чадори за сонце, бастуни; 

оглави за животни, камшици, сарачки 

предмети  

кл. 25  облека, ремени (облека), ракавици 

(облека), обувки и капи  

 

(210) TM  2014/710 (220) 26/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) YVES SAINT LAURENT Simplified joint-

stock company 

7 avenue George V 75008 Paris, FR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  рамки за очила, очила, очила за сонце, 

затемнети или антирефлектирачки очила, 

заштитни очила, очила; очила за опера; лупи; 

навлаки за очила и садови за леќи; оптички 

апарати и инструменти, леќи за корегирање 

(оптички), стакла за очила, леќи, затемнети 

леќи или филтер леќи, заштитни леќи, леќи за 

зголемување, оптички леќи; апарати за 

снимање, пренос и репродукција на податоци, 

звук или слики; телефони, мобилни телефони, 

паметни телефони (Smartphones), видео 

телефони, таблети, ПДА (PDA) лични 

дигитални асистенти и МРЗ плеери; додатна 

опрема за телефони, мобилни телефони, 

паметни телефони (Smartphones), видео 

телефони, таблети, ПДА (PDA) лични 

дигитални асистенти и МПЗ плеери, имено 

прибор за користење на телефони без раце, 

батерии, корици, кутии, фасцикли, полначи, 

врвки за мобилни телефони, зглобни или 

вратни врвки; електронски рачни единици за 

безжичен пренос на податоци и / или говорни 

сигнали, имено батерии, прибор за коли; 

полначи и држачи за полначи, пар-слушалки, 

стеги / држачи за зацврстување на каиши, 

комплети за слушалки, адаптери, кутии за 

адаптери, стоечки маси (desk stands), држачи 

за апарати (docking station), компјутерски 

кабли, торби и навлаки за преносни 

компјутери, корици, куќишта за батерии; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, компакт дискови, ДВД-ја, USB флеш 

драјвови и други дигитални медиуми за 

снимање; опрема за обработка на податоци, 

компјутери; компјутерски софтвер; механизми 

за апарати со жетони (автомати); регистар-

каси, сметачки машини; апарати за ганење 

пожар; научни апарати и инструменти (кои не 

се за медицинска употреба), наутички, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

како и апарати за мерење тежина, мерење, 
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сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување; 

кутии адаптирани за фотографски и 

кинематографски апарати  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури; 

уметнички дела (од скапоцени метали); накит 

(вклучувајќи и накит за облека) од скапоцени 

метали, од легури и обложен со нив, имено 

прстени, обетки, копчиња за манжетни, 

белегзии, брошови, приврзоци, амајлии, 

синџирчиња и синџирчиња за часовници, 

ѓердани, медали, медаљони; полу-скапоцени 

камења и скапоцени камења; хорологиски и 

хронометриски инструменти, часовници, 

ремчиња за часовници и кутии за рачни 

часовници; приврзоци од скапоцени метали, 

од легури или обложени со нив; кутии за 

рачни часовници (презентации) и кутии за 

часовничарство; кутии за накит и касети за 

чување накит  

кл. 18  кожа и имитации од кожа, животински 

кожи и имитации од животински кожи; женски 

чанти, торби за преку рамо, поштарски торби 

(messenger bags), големи торби за 

пазарување (tote bags), патни торби, џебни 

паричници, портмонеа, папки за визит-

картички, актовки [плитки], актовки, училишни 

торби, ученички торби, торби за плажа, 

спортски торби, торби за појас, торбички за 

ремен за патување, куфери, ковчези [багаж], 

торби за патување, ранци, торби за 

пазарување, ташнички со затворач, торбички 

(кожени торбички) за патување, несесери, 

торбички за козметика кои се продаваат 

празни, торби за костуми за патување, кожени 

прибори за патување имено координирани 

сетови со патни торби, кутии за клучеви 

(кожни); чадори, чадори за сонце, бастуни; 

оглави за животни, камшици, сарачки 

предмети  

кл. 25  облека, ремени (облека), ракавици 

(облека), обувки и капи  

 

(210) TM  2014/721 (220) 27/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION 

300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-

shi, Shizuoka-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

CROSSA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, мотоцикли, сите теренски 

возила и нивни делови и опрема  

 

(210) TM  2014/722 (220) 27/06/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION 

300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-

shi, Shizuoka-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ACROSS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, мотоцикли, сите теренски 

возила и нивни делови и опрема  

 

(210) TM  2014/726 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   139 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CAPELLA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/727 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CETUS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/728 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

GEARTEX 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/729 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

GEOTEX 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/730 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

GLYTEX 

(591)  

(531)  
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  флуиди, хидраулични флуиди  

 

(210) TM  2014/731 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MEROPA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/732 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MOLYTEX 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/733 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MULTIFAK 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/734 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MULTIGEAR 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/735 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 
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6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OMNIS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  адјуванси; адјуванси за употреба со 

земјоделски хемикалии и хербициди; адитиви 

и носачи за употреба со лубриканти, масла, 

мастила, гуми и пластика; продолжувачи и 

омекнувачи за гуми и пластика  

кл. 4  масла за подмачкување; масла за 

импрегнирање, масла против прав; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/736 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PINNACLE 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/737 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

STARPLEX 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/738 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TECHRON 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  адитиви за горива, чистачи за горива, 

систем на гориво и мотори  

кл. 4  горива, бензин и нафтени производи  

 

(210) TM  2014/739 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TECHRON WORKS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  адитиви за горива, чистачи за горива, 

систем на гориво и мотори  

кл. 4  горива, бензин и нафтени производи  

 

(210) TM  2014/740 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TEXAMATIC 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  флуиди; флуиди за менувачи: флуиди 

за автоматски менувачи  

 

(210) TM  2014/741 (220) 01/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TEXTRAN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  флуиди; хидраулични флуиди; флуиди 

за менувачи, флуиди за автоматски менувачи  

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(210) TM  2014/746 (220) 04/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) 1A Pharma GmbH 

Keltenring 1-3 82041 Oberhaching, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

1 A PHARMA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување  

 

(210) TM  2014/747 (220) 04/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) НИКОЛОВСКИ ПЕТАР 

Димитар Влахов 44, 7500 Прилеп, MK 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

 

ZUX 

(591)  
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(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  руди, минерали  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

камења;   

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2014/748 (220) 04/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги СИЛОТЕР ДОО Струмица 

ул.Илинденска 16, Струмица, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, портокалова 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи 

за калење и заварување; хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен, неметални преосни 

конструкции; споменици што не се од метал  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2014/752 (220) 03/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ЕЛЕКТРОЛУКС увоз-извоз ДООЕЛ 

Битола 

ул.ЦАР САМОИЛ 36, П.Фах - 7000 Битола, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црна, сина, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила), 

машински елементи за спојување и пенос 

(освен за копнени возила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и санитарни 

намени  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјалза обука и настава (освен апарати); 

пластични материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски букви; 

клишиња  
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кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено стакло 

(освен стакло што се користи во 

градежништвото) ; стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не се 

вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(210) TM  2014/756 (220) 08/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ЛИОН ДОО  

ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

BISFINO 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи 

и увоз-извоз со кондиторски производи  

 

(210) TM  2014/771 (220) 10/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) UNI-CHARM CORPORATION (Japanese 

corporation) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 

Ehime-ken, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SOFY 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди; 

вклучително фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; хигиенски влошки, 

дневни влошки (хигиенски); менструални 

тампони; хигиенски куси панталони; хигиенски 

куси панталони направени од текстил и што 

не се за една употреба; влажни марамици за 

жени за чистење на гениталната област; 

пелени; бебешки пелени-гаќички; пелени за 

една употреба или пелени од хартија или 

целулоза за бебиња; пелени или пелени од 

хартија или целулоза во вид на гаќички за 

бебиња; пелени за бебиња; гаќички за 

одвикнување од пелени; пелени за 

интонтиненција; пелени за инконтиненција 

или пелени од хартија или целулоза во вид на 

гаќичи; влошки за инконтиненција; дневни 

влошки за инконтиненција; куси панталони за 

инконтиненција; влошки за нега на градите; 

боксерки за инконтинеција; завои за преврски; 

лепливи фластери; абсорбирачки памук; гази 

за преврски; намастена хартија за медициски 

цели; фармацевтски вафери, млеко во прав 
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(млечен шеќер), млеко во прав (за бебиња); 

преврски за очи за медицински цели; завои за 

уши; влажни марамици импрегнирани со 

фармацевтски лосиони  

 

(210) TM  2014/774 (220) 10/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за женска хигиена, како што 

се мини влошки, хигиенски влошки и тампони, 

санитарни куси панталони, интерлабијални 

влошки за женска хигиена, панталони за 

женска хигиена; пелени и влошки за 

инконтиненција, мини влошки за 

инконтиненција и панталони за 

инконтиненција  

 

(210) TM  2014/775 (220) 10/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Трговско друштво на големо и мало 

МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Камник бб, MK 

(740)   

 

(540)  

 

TEN BARRELS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2014/776 (220) 14/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BLUE 3 ICE 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви за една употреба  

 

(210) TM  2014/778 (220) 14/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) темна и светла сина, бела, зелена, 

розева, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пена за миење на рачиња и лице  

 

(210) TM  2014/779 (220) 14/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

 

(591) темна и светла сина, бела, зелена, 

розева, жолта, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  гел за кожа со разладувачки ефект  

 

(210) TM  2014/780 (220) 14/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

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

розева, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пена за миење рачиња и лице  

 

(210) TM  2014/782 (220) 16/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за проектирање, 

инженерингм промет и услуги СТОКУЌА 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Лондонска бр.1, лок.1, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сина и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2014/784 (220) 16/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ARRIS Enterprises, Inc. 
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3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

ARRIS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  сет-топ кутии (set-top boxes), модеми; 

мрежен премин (gateways), вградени 

мултимедијални адаптери за терминал 

(еМТАѕ); опрема за СМТЅ (cable modem 

termination system); видео енкодери и 

декодери; cableCARDs и М-cards; рутери; 

адаптери; далечински управувачи; опрема за 

условен пристап до системи; електронски 

компоненти за SDV (switched digital  video) 

системи; компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерски хардвер и софтвер за мрежно 

работење; опрема за домашна мрежа; 

инструменти и компоненти за електронска и 

оптичка комуникација; дигитални 

видеорекордери и плеери; ДВД плеери; 

медиа плеери; радија; стереа; телевизии; 

ниту еден од погореспоменатите производи 

не е за употреба на или во врска со опрема за 

слики во движење, филм, ТВ и/или видео 

камери и опрема за осветлување  

кл. 38  телекомуникациски услуги за 

промоција, овозможување и дозвола за 

трансфер на податоци, видео и глас од едно 

лице или место на друго; ниту една од 

погореспоменатите услуги не се за употреба 

на или во врска со опрема за слики во 

движење, филм, ТВ и/или видео камери и 

опрема за осветлување  

кл. 42  дизајн на компјутерски софтвер и 

хардвер; инженерство и инженерски услуги; 

истражување, развој и консултации за 

производ во област на телефонија, кабловска 

телевизија, безжична комуникација, 

широкопојасни и оптички фибер мрежи; 

истражување, развој и консултации за 

технологија во областа на телекомуникации; 

ниту една од погореспоменатите услуги не се 

за употреба на или во врска со опрема за 

слики во движење, филм, ТВ и/или видео 

камери и опрема за осветлување  

 

(210) TM  2014/785 (220) 16/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ARRIS Enterprises, Inc. 

3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  сет-топ кутии (set-top boxes), модеми; 

мрежен премин (gateways), вградени 

мултимедијални адаптери за терминал 

(еМТАѕ); опрема за СМТЅ (cable modem 

termination system); видео енкодери и 

декодери; cableCARDs и М-cards; рутери; 

адаптери; далечински управувачи; опрема за 

условен пристап до системи; електронски 

компоненти за SDV (switched digital  video) 

системи; компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерски хардвер и софтвер за мрежно 

работење; опрема за домашна мрежа; 

инструменти и компоненти за електронска и 

оптичка комуникација; дигитални 

видеорекордери и плеери; ДВД плеери; 

медиа плеери; радија; стереа; телевизии; 
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ниту еден од погореспоменатите производи 

не е за употреба на или во врска со опрема за 

слики во движење, филм, ТВ и/или видео 

камери и опрема за осветлување  

кл. 38  телекомуникациски услуги за 

промоција, овозможување и дозвола за 

трансфер на податоци, видео и глас од едно 

лице или место на друго; ниту една од 

погореспоменатите услуги не се за употреба 

на или во врска со опрема за слики во 

движење, филм, ТВ и/или видео камери и 

опрема за осветлување  

кл. 42  дизајн на компјутерски софтвер и 

хардвер; инженерство и инженерски услуги; 

истражување, развој и консултации за 

производ во област на телефонија, кабловска 

телевизија, безжична комуникација, 

широкопојасни и оптички фибер мрежи; 

истражување, развој и консултации за 

технологија во областа на телекомуникации; 

ниту една од погореспоменатите услуги не се 

за употреба на или во врска со опрема за 

слики во движење, филм, ТВ и/или видео 

камери и опрема за осветлување  

 

(210) TM  2014/786 (220) 16/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Qualcomm Incorporated 

5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-

1714, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  интегрирани кола, компјутерски хардвер 

и софтвер за обработка на сигнали во 

апарати за безжична комуникација, модеми, 

потрошувачки електронски уреди, преносни 

медиумски уреди, мобилни гејмерски уреди, 

мобилни телефони, смарт телефони, 

компјутерски таблети, рачни компјутери и 

џебни компјутерски уреди; модеми и 

засилувачи; инструменти за компресија и 

декомпресија на сигнали, гласовни кодери и 

декодери, имено, вокодери (vocoders) и 

софтвер и технички прирачници за гласовна 

компресија и декомпресија кои се продаваат 

како една единица со нив; компјутерски 

хардвер и софтвер за заштита на електронска 

мултимедијална содржина; мобилен 

апликациски софтвер; софтвер како мобилна 

апликација за откривање, организирање, 

споделување, поврзување, играње и пристап 

до видео игри; софтвер кој се презема како 

мобилна апликација за добивање и 

прикажување на статии, видеа и други вести 

поврзани со видео игри; компјутерски 

програми и софтвер за комуникациски уреди; 

компјутерски софтвер и програми што 

овозможуваат на корисниците на 

комуникациски уреди истовремено да 

пристапат до бази на податоци и глобални 

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер 

што овозможува трансфер на податоци 

помеѓу мобилни комуникациски апарати; 

мобилни комуникациски терминали, 

вклучувајќи и гласовни и податочни 

комуникациски уреди што се користат во 

копнени и сателитски комуникациски системи; 

телекомуникациски хардвер и хардвер за 

вмрежување на податоци, имено уреди за 

транспортирање и собирање на гласовни, 

податочни и видео комуникации низ повеќе 

мрежни инфраструктурни и комуникациски 

протоколи; електронски уреди, имено, 

компјутерски хардвер за пристап до глобални 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

компјутерски програми и софтвер; 
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компјутерски монитори, модеми, декодери, 

таблет компјутери, рачни компјутери и 

делови, компоненти и фитинзи за 

горенаведените производи; безжични 

комуникациски апарати, имено, модеми, 

целуларни телефони, мобилни телефони, 

смарт телефони, безжични локални луп (loop) 

телефони и персонални комуникациски 

услужни (РСЅ) мобилни телефони, како и 

составни делови и прирачници со упатства 

што се продаваат како една единица со нив; 

скпопови од кола и трансивери на радио 

фреквенција (RF) и интермедиална 

фреквенција (IF), како и склопови од кола за 

обработка на аналогни и дигитални сигнали 

за безжични комуникациски апарати  

 

(210) TM  2014/787 (220) 16/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/788 (220) 16/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/792 (220) 17/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Креатива Маркетинг Консалтинг 

ДООЕЛ Скопје 

, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на големо и мало на накит, 

бижутерија, очила за сонце часовници, 

акцесорис  



 

 

150 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

 

(210) TM  2014/793 (220) 18/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 11, 1000 Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, светла кафена, жолта и окер 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

препработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца, 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 пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2014/803 (220) 18/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Приватна високо образовна установа 

меѓународен славјански универзитет 

ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН 

ул.Маршал Тито бр.77, Свети Николе, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црвена и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги (високо образование)  

 

(210) TM  2014/804 (220) 18/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство тговија и 

услуги МИКИ ДООЕЛ Свети Николе 

ул.Маршал Тито бр.77-Подружница 

Ресторан МОСКВА Свети Николе, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црвена и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијаалоци  

 

(210) TM  2014/805 (220) 18/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) Друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство трговија 

и услуги МИКИ ДООЕЛ Свети Николе 

ул.Маршал Тито бр.77 - Подружница 

МЛЕКАРА Свети Николе, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела и плава 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од млеко  

 

(210) TM  2014/806 (220) 18/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Република Македонија Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

бул.Гоце Делчев бр.9, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

 

(591) златно-жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава; културни активности  

кл. 42  научни и технолошки ускуги, 

истражување и планирање; проектирање и 

развој  

 

(210) TM  2014/810 (220) 22/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) МОРЕ СЕЛЕКШН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.7, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и санитарни 

намени  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено стакло 

(освен стакло што се користат во 

градежништво); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не се 

вклучени во другите класи  

 

(210) TM  2014/811 (220) 22/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

Скопје, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
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ул.„50 Дивизија“ 6, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставта; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражување; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето или животните  

 

(210) TM  2014/813 (220) 22/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

Скопје, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

ул.„50 Дивизија“ 6, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) сива, црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставта; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражување; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето или животните  

 

(210) TM  2014/819 (220) 24/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Џеладин Кан Шереф 

ул.Никола Малешевски зг.24/3/5, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) с.зелена, т.зелена, кафеава, црна, бела, 

црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  органско ѓубриво  

кл. 35  продажба на големо и мало на 

органско ѓубриво  

 

(210) TM  2014/820 (220) 24/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  
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(731) Друштво за производство трговија и 

услуги и образование МЕЃУНАРОДЕН 

ЦЕНТАР ЗА СЛАВЈАНСКА ПРОСВЕТА увоз-

извоз ДООЕЛ  Свети Николе 

ул.Карпошева бр.76, Свети Николе, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црна и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги  

 

(210) TM  2014/821 (220) 24/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство трговија 

и услуги МИКИ ДООЕЛ Свети Николе 

ул.Маршал Тито бр.77 - Подружница 

МЛЕКАРА Свети Николе, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) зелена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од млеко  

 

(210) TM  2014/822 (220) 24/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) темна и светла сина, бела, крем, жолта, 

окер, портокалова, темна и светла зелена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гриз  

 

(210) TM  2014/823 (220) 24/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  



 

 

154 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

 
(591) жолта, бела, темна и светла зелена, 

кафеава 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  палента  

 

(210) TM  2014/824 (220) 25/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Втора Македонска Бригада б.б., Скопје, 

Бутел, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2014/826 (220) 25/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) GR. SARANTIS ANONYMI 

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & 

PHARMAKEFTIKON EIDON 

AMAROUSIOU HALANDRIOU 26, MAROUSSI 

151 25 , ATHENS, GR 

(740) ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА, 

АДВОКАТ  

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно зелена, светло зелена, темно 

сива и тиркизна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2014/827 (220) 25/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Onur Tokoglu 

Camlik Evleri Sitesi no 24 

Zekeriyakoy/Sariyer/Istanbul 34450, TR 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

GARDEMODA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстл и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за 
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кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; 

вештачко цвеќе  

 

(210) TM  2014/829 (220) 29/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

NAZOPASS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  капки и спреј за нос  

 

(210) TM  2014/830 (220) 29/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

НАЗОПАС 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  капки и спреј за нос  

 

(210) TM  2014/831 (220) 29/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Стојчески Горан 

ул. 101ва бб - с. Вратница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; компјутерски бази на податоци 

(собирање и систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци)  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено пренос на 

податоци; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; адаптација, локализација, 

созадавање на упатства и дистрибуција на 

слободен софтвер, изработка на веб сајтови и 

веб апликации; работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на информативни 

технологии, компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web сајтови, web 

центри, електронска пошта, електронски 
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групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци.  

 

(210) TM  2014/832 (220) 29/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Стојчески Горан 

ул. 101ва бб - с. Вратница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

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

зелена и сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; промоција /продажба за трети лица/, 

поддршка при оп-Нпе продажба за трети 

лица, огласување по пат на електронска 

наредба; спојување, за доброто на другите, 

на различни стоки, овозможувајќи им на 

корисниците полесно да ги видат и купат тие 

стоки; барање спонзорства, бизнис (помош во 

водењето биснис), бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис консултирање (професионално бизнис 

консултирање), бизнис проценки; 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерски 

бази на податоци (собирање информации во 

компјутерски бази на податоци), компјутерско 

рекламирање преку интернет, комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба, 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), маркетинг истражување, 

маркетинг студии, маркетинг решенија 

(производ, цена, место, промо), надворешно 

рекпамирање, односи со јавноста, 

организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, организирање 

трговски саеми за комерцијални и рекламни 

цели, пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено пренос на 

податоци, обезбедување вести и информации 

по пат на глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интеракгивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на глобална 

комуникациска мрежа, видео и мултимедиа; 

обезбедување услуги на скпадирање на 

електронски податоци за трети лица; 

обезбедување мрежен пристап со цел 

размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот; услуги 

на електронски пораки  

 

(210) TM  2014/833 (220) 30/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија, маркетинг и 

услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ Скопје 

ул.Димо Хаџи Димов бр.24, Општина 

Кисела Вода, 1000 Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

DHL 

(591)  
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(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 23  предено и конец за текстил  

 

(210) TM  2014/834 (220) 30/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) - 

(531)  

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; препарати за 

чистење, грижа и разубавување на прибор за 

јадење и садови; сапуни за домашна 

употреба; прашок за миење садови; 

детергенти за миење садови; препарати за 

миење садови; агенси за сушење за машини 

за миење садови, одмастувачи  

 

(210) TM  2014/835 (220) 30/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово 

ул.Благоја Тоска бр.1, Тетово, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела и жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт  

кл. 41  образовни услуги; забава, спортски и 

културни активности  

 

(210) TM  2014/841 (220) 31/07/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 

3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

KUSABI 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фунгициди, хербициди, инсектициди, 

нематициди, подготовка за уништување на 

штетници и плевели, пестициди  

 

(210) TM  2014/842 (220) 01/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SHULTON, INC. 
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One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DIRT DESTROYER 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, имено средства за миење на 

телото и тврд сапун  

 

(210) TM  2014/843 (220) 01/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300) 013134549  01/08/2014  EM 

(731) Blaupunkt Brand Management GmbH 

Willy-Brandt-Platz 2, D-12529 Schonefeld / 

Berlin, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за фотографска 

употреба, развивачи, фиксатори и тонирани 

раствори за фотографска употреба, 

неразвиени филмови, лепаци за индустриска 

употреба, платно за фотографии осетливо на 

светлина, барит хартија, неразвиена 

фотографска хартија, фотографски плочи, 

неразвиени рентген филмови 

  

кл. 7  електрични домашни и кујнски машини и 

апарати, вклучени во класа 7, посебно 

електрични кујнски машини и апарати, 

вклучувајќи дробалки/толчници, машини за 

мешање и месење, преси, преси за овошје, 

соковници (машини), центрифуги за сок; 

електрични домашни и кујнски машини и 

апарати вклучени во класа 7, посебно 

мелници, апарати за сечкање, електрични 

алатки кои работат со мотор, отварачи за 

конзерви, апарати за оштрење ножеви, и 

машини и апарати за подготвување пијалоци 

и/или храна, пумпи за точење на разладени 

пијалоци за користење во комбинација со 

апарати за ладење пијалоци; машини за 

подготовка на пијалоци, електромеханички; 

електрични отстранувачи на отпад, имено 

секачи за отпад и машини за набивање на 

отпад; машини за миење за домашна и 

индустриска употреба, посебно машини за 

миење садови, машини за миење за хотели, 

лаборатории, болници, куќи и лекарски 

операции, машини за миење за медицински 

апарати, машини за миење со опција за 

дезинфекција, машини за миење со опција за 

стерилизирање; електрични машини и 

апарати за третирање веш и облека, вклучени 

во класа 7 за домашна или индустриска 

намена, вклучуваjќи машини за перење, 

центрифугални сушари, машини за перење со 

третман за дезинфекција, машини за перење 

со третман за стерилизација; преси за 

пеглање, машини за пеглање, вклучени во 

класа 7; центрифугални сушари; жешки преси 

за чаршафи; домашна електрична опрема за 

чистење, вклучувајќи електрична опрема за 

чистење прозори, електричн машини за 

полирање чевли и правосмукалки, 

правосмукалки на вода и без вода; делови за 

сите погореспоменати стоки вклучени во 

класа 7, посебно флексибилни црева, цефки, 

филтри за прашина, филтер кеси за прашина, 

сите за правосмукалки; електрични вендинг 

машини за пијалови или храна, автоматски 

вендинг машини, електрични направи за 

пакување со заварување; полири за под; 

електрични мотори, вентилатори (машини за 

вшмукување на воздух), пумпи за машини за 

перење алишта или машини за перење 

садови; машини за молзење млеко, 
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електрични кујнски машини за сечкање, 

мелење, пресување, електрични отварачи за 

конзерви; машински делови вклучени во 

класа 7 за сите гореспоменати стоки  

кл. 11  електрични и/или електронски и/или 

апарати за домашна и кујнска употреба кои 

работат на гориво, и за греење, за 

производство на пареа, готвење, вентилација 

и за обезбедување вода, посебно, печки, 

готвачи, шпорети, за разладување, за 

мрзнење, за печење, за пржење, електрични 

и/или електронски  и/или апарати кои работат 

на гориво за скара, печење, размрзнување и 

апарати за задржување на топлина, 

електричeн прибор за готвење, апарати и 

инсталации за готвење, топли плочи, 

заштитници за печење и готвачи за домашна 

или индустриска кујнска намена, електрични 

апарати за подварување на топол воздух, 

плочи за пржење и плотни, електрични 

готвачи под притисок; електрични апарати за 

пареа, апарати и опрема за греење, греачи за 

вода, рерни за печење, рингли за готвење, 

рингли за шпорет, опрема за индукциско 

готвење; апарати за правење и/или 

точење/распоредување пијалоци и/или 

оброци, потопни греачи, направи за готвење 

на пареа кои се греат на електрична енергија, 

кабинети за храна кои се греат на електрична 

енергија, направи за споро готвење, 

микровални уреди, електрични плочи за 

вафли, готвачи за јајца, електрични фритези; 

електрични направи за правење чај и кафе, 

машини за еспресо кафе, автоматски машини 

за кафе (вклучени во класа 11); апарати за 

разладување, посебно фрижидери, 

замрзнувачи, витрини за разладување, 

апарати за ладење на пијалоци, комбинирани 

фрижидери со замрзнувач, замрзнувачи, 

кутии за мраз, замрзнувачи, направи и 

апарати за сладолед; апарати за правење 

сладолед за јадење; машини за правење 

сладолед; апарати за сушење, посебно 

вклучувајќи машини за сушење веш, машини 

за сушење веш, рачни апарати за сушење, 

фенови за коса, кабинети за сушење веш кои 

работат на електрична енергија; инфрацрвени 

лампи (освен за медицинска употреба); 

перничиња за греење (не за медицинска 

намена), електрични ќебиња (не за 

медицинска намена); воздушни направи за 

вентилација, посебно вентилатори, 

аспиратори за вентилација, филтри за 

аспиратори, опрема за отстранување на 

пареа и аспиратори, апарати и инсталации за 

климатизација, и апарати за подобрување на 

квалитетот на воздухот, навлажнувачи за 

воздух, апарати за дезодоризирање на 

воздухот, апарати за дозирање на мирис, 

освен за лична употреба; филтри (делови од 

домаќински или индустриски инсталации); 

апарати за прочистување на воздухот, 

апарати за снабдување со вода и санитарна 

намена, посебно вклучувајќи делови за 

инсталации за снабдување на пареа, воздух и 

вода; греачи за вода, греачи за складирана 

вода и брзи греачи за вода; кујнски мијалници; 

грејни пумпи; делови за сите погоре 

споменати стоки, вклучени во класа 11; 

механички чепови (диспензери) за точење 

разладени пијалоци за употреба во 

комбинација со апарати за ладење пијалоци; 

електрични уреди за нега на тело, коса и 

убавина, вклучувајќи фенови за сушење коса, 

фенови со топол воздух, апарати за сончање  

 

(210) TM  2014/844 (220) 01/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300) 013134499  01/08/2014  EM 

(731) Blaupunkt Brand Management GmbH 

Willy-Brandt-Platz 2, D-12529 Schonefeld / 

Berlin, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

BLAUPUNKT 

(591)  

(531)  

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за фотографска 

употреба, развивачи, фиксатори и тонирани 

раствори за фотографска употреба, 

неразвиени филмови, лепаци за индустриска 

употреба, платно за фотографии осетливо на 

светлина, барит хартија, неразвиена 

фотографска хартија, фотографски плочи, 

неразвиени рентген филмови  

кл. 7  електрични домашни и кујнски машини и 

апарати, вклучени во класа 7, посебно 

електрични кујнски машини и апарати, 

вклучувајќи дробалки/толчници, машини за 

мешање и месење, преси, преси за овошје, 

соковници (машини), центрифуги за сок; 

електрични домашни и кујнски машини и 

апарати вклучени во класа 7, посебно 

мелници, апарати за сечкање, електрични 

алатки кои работат со мотор, отварачи за 

конзерви, апарати за оштрење ножеви, и 

машини и апарати за подготвување пијалоци 

и/или храна, пумпи за точење на разладени 

пијалоци за користење во комбинација со 

апарати за ладење пијалоци; машини за 

подготовка на пијалоци, електромеханички; 

електрични отстранувачи на отпад, имено 

секачи за отпад и машини за набивање на 

отпад; машини за миење за домашна и 

индустриска употреба, посебно машини за 

миење садови, машини за миење за хотели, 

лаборатории, болници, куќи и лекарски 

операции, машини за миење за медицински 

апарати, машини за миење со опција за 

дезинфекција, машини за миење со опција за 

стерилизирање; електрични машини и 

апарати за третирање веш и облека, вклучени 

во класа 7 за домашна или индустриска 

намена, вклучуваjќи машини за перење, 

центрифугални сушари, машини за перење со 

третман за дезинфекција, машини за перење 

со третман за стерилизација; преси за 

пеглање, машини за пеглање, вклучени во 

класа 7; центрифугални сушари; жешки преси 

за чаршафи; домашна електрична опрема за 

чистење, вклучувајќи електрична опрема за 

чистење прозори, електричн машини за 

полирање чевли и правосмукалки, 

правосмукалки на вода и без вода; делови за 

сите погореспоменати стоки вклучени во 

класа 7, посебно флексибилни црева, цефки, 

филтри за прашина, филтер кеси за прашина, 

сите за правосмукалки; електрични вендинг 

машини за пијалови или храна, автоматски 

вендинг машини, електрични направи за 

пакување со заварување; полири за под; 

електрични мотори, вентилатори (машини за 

вшмукување на воздух), пумпи за машини за 

перење алишта или машини за перење 

садови; машини за молзење млеко, 

електрични кујнски машини за сечкање, 

мелење, пресување, електрични отварачи за 

конзерви; машински делови вклучени во 

класа 7 за сите гореспоменати стоки  

кл. 11  електрични и/или електронски и/или 

апарати за домашна и кујнска употреба кои 

работат на гориво, и за греење, за 

производство на пареа, готвење, вентилација 

и за обезбедување вода, посебно, печки, 

готвачи, шпорети, за разладување, за 

мрзнење, за печење, за пржење, електрични 

и/или електронски  и/или апарати кои работат 

на гориво за скара, печење, размрзнување и 

апарати за задржување на топлина, 

електричeн прибор за готвење, апарати и 

инсталации за готвење, топли плочи, 

заштитници за печење и готвачи за домашна 

или индустриска кујнска намена, електрични 

апарати за подварување на топол воздух, 

плочи за пржење и плотни, електрични 

готвачи под притисок; електрични апарати за 

пареа, апарати и опрема за греење, греачи за 

вода, рерни за печење, рингли за готвење, 

рингли за шпорет, опрема за индукциско 

готвење; апарати за правење и/или 

точење/распоредување пијалоци и/или 

оброци, потопни греачи, направи за готвење 

на пареа кои се греат на електрична енергија, 

кабинети за храна кои се греат на електрична 

енергија, направи за споро готвење, 

микровални уреди, електрични плочи за 

вафли, готвачи за јајца, електрични фритези; 
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електрични направи за правење чај и кафе, 

машини за еспресо кафе, автоматски машини 

за кафе (вклучени во класа 11); апарати за 

разладување, посебно фрижидери, 

замрзнувачи, витрини за разладување, 

апарати за ладење на пијалоци, комбинирани 

фрижидери со замрзнувач, замрзнувачи, 

кутии за мраз, замрзнувачи, направи и 

апарати за сладолед; апарати за правење 

сладолед за јадење; машини за правење 

сладолед; апарати за сушење, посебно 

вклучувајќи машини за сушење веш, машини 

за сушење веш, рачни апарати за сушење, 

фенови за коса, кабинети за сушење веш кои 

работат на електрична енергија; инфрацрвени 

лампи (освен за медицинска употреба); 

перничиња за греење (не за медицинска 

намена), електрични ќебиња (не за 

медицинска намена); воздушни направи за 

вентилација, посебно вентилатори, 

аспиратори за вентилација, филтри за 

аспиратори, опрема за отстранување на 

пареа и аспиратори, апарати и инсталации за 

климатизација, и апарати за подобрување на 

квалитетот на воздухот, навлажнувачи за 

воздух, апарати за дезодоризирање на 

воздухот, апарати за дозирање на мирис, 

освен за лична употреба; филтри (делови од 

домаќински или индустриски инсталации); 

апарати за прочистување на воздухот, 

апарати за снабдување со вода и санитарна 

намена, посебно вклучувајќи делови за 

инсталации за снабдување на пареа, воздух и 

вода; греачи за вода, греачи за складирана 

вода и брзи греачи за вода; кујнски мијалници; 

грејни пумпи; делови за сите погоре 

споменати стоки, вклучени во класа 11; 

механички чепови (диспензери) за точење 

разладени пијалоци за употреба во 

комбинација со апарати за ладење пијалоци; 

електрични уреди за нега на тело, коса и 

убавина, вклучувајќи фенови за сушење коса, 

фенови со топол воздух, апарати за сончање  

 

(210) TM  2014/845 (220) 04/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија и маркетинг 

услуги КОНЦЕПТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул.Иво Лола Рибар бр.98, 1000 Скопје, MK 

(740) Шујица Ивана  

ул.Ангел Димовски бр.8/1-20, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготовка и служење храна 

и пијалоци; бифеа; снек-барови; услуги во 

барови; кантини; кафетерии; ресторани; 

ресторани со самопослужување и кетеринг 

услуги  

 

(210) TM  2014/846 (220) 04/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, 135-723, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за пневматски 

пумпи; капаци за гуми; гуми за мотоцикли; 

лепливи гумени парчиња за поправка на 

внатрешни гуми; внатрешни гуми за 

велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; 

внатрешни гуми за пневматски гуми; 

внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за 

багаж на возила; пневматски гуми; опрема за 

поправка на внатрешни цевки; бандажи за 

тркала за возила; покривки на седла за 

велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; 

сигурносни појаси за седишта за возила; 

сопирачки сегменти за возила; амортизери за 

возила; носачи за скии за автомобили; шилци 

за тркала; столпчиња за гуми; гуми за тркала 

за возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за мотоцикли; вентили за гуми 

за возила, гуми за тркала за возила  

 

(210) TM  2014/847 (220) 04/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, 135-723, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за пневматски 

пумпи; капаци за гуми; гуми за мотоцикли; 

лепливи гумени парчиња за поправка на 

внатрешни гуми; внатрешни гуми за 

велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; 

внатрешни гуми за пневматски гуми; 

внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за 

багаж на возила; пневматски гуми; опрема за 

поправка на внатрешни цевки; бандажи за 

тркала за возила; покривки на седла за 

велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; 

сигурносни појаси за седишта за возила; 

сопирачки сегменти за возила; амортизери за 

возила; носачи за скии за автомобили; шилци 

за тркала; столпчиња за гуми; гуми за тркала 

за возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за мотоцикли; вентили за гуми 

за возила, гуми за тркала за возила  

 

(210) TM  2014/848 (220) 04/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, 135-723, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за пневматски 

пумпи; капаци за гуми; гуми за мотоцикли; 

лепливи гумени парчиња за поправка на 

внатрешни гуми; внатрешни гуми за 

велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; 

внатрешни гуми за пневматски гуми; 
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внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за 

багаж на возила; пневматски гуми; опрема за 

поправка на внатрешни цевки; бандажи за 

тркала за возила; покривки на седла за 

велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; 

сигурносни појаси за седишта за возила; 

сопирачки сегменти за возила; амортизери за 

возила; носачи за скии за автомобили; шилци 

за тркала; столпчиња за гуми; гуми за тркала 

за возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за мотоцикли; вентили за гуми 

за возила, гуми за тркала за возила  

 

(210) TM  2014/849 (220) 04/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, 135-723, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за пневматски 

пумпи; капаци за гуми; гуми за мотоцикли; 

лепливи гумени парчиња за поправка на 

внатрешни гуми; внатрешни гуми за 

велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; 

внатрешни гуми за пневматски гуми; 

внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за 

багаж на возила; пневматски гуми; опрема за 

поправка на внатрешни цевки; бандажи за 

тркала за возила; покривки на седла за 

велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; 

сигурносни појаси за седишта за возила; 

сопирачки сегменти за возила; амортизери за 

возила; носачи за скии за автомобили; шилци 

за тркала; столпчиња за гуми; гуми за тркала 

за возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за мотоцикли; вентили за гуми 

за возила, гуми за тркала за возила  

 

(210) TM  2014/850 (220) 04/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, 135-723, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за пневматски 

пумпи; капаци за гуми; гуми за мотоцикли; 

лепливи гумени парчиња за поправка на 

внатрешни гуми; внатрешни гуми за 

велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; 

внатрешни гуми за пневматски гуми; 

внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за 

багаж на возила; пневматски гуми; опрема за 

поправка на внатрешни цевки; бандажи за 

тркала за возила; покривки на седла за 

велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; 

сигурносни појаси за седишта за возила; 

сопирачки сегменти за возила; амортизери за 
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возила; носачи за скии за автомобили; шилци 

за тркала; столпчиња за гуми; гуми за тркала 

за возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за мотоцикли; вентили за гуми 

за возила, гуми за тркала за возила  

 

(210) TM  2014/851 (220) 04/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

CADILLAC CT5 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/852 (220) 04/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

CADILLAC CT6 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/853 (220) 06/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Лидија Балтовска 

ул.Франклин Рузвелт 22, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

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. 31  зрнести, земјоделски, градинарски и 

шумски производи и кои не се опфатени со 

другите класи, животни (живи), свежо овошје 

и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, 

храна за животни, пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни напитоци, напитоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на напитоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  
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(210) TM  2014/854 (220) 06/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, розе, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2014/855 (220) 06/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги БИРН-2002 увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп 

ул.Браќа Шемкоски бр.4, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфемерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

увоз-извоз и продажба на големо и мало со 

парфимерија, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса  

 

(210) TM  2014/856 (220) 07/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ДУЕТ 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(210) TM  2014/857 (220) 07/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија, услуги и 

производство ФЕРТИЛИТИ ГРУП ДОО 

Скопје 

Бул.Борис Трајковски бр.46, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) црна, бела, портокалова, светло и темно 

сина, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

увоз-извоз во врска со: козметички производи, 

фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции (што се користат во 

медицината), храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, кои се користат при 

вршење на медицински услуги, посредување 

помеѓу трети лица и банки за земање и 

чување на матични клетки  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; бактериолошки истражувања, 

биолошки истражувања, хемиски анализи, 

хемиски истражувања  

кл. 44  медицински услуги, болници, болници 

за закрепнување, здравствена заштита, 

клиники (медицински клиники), медицинска 

помош, помош при породување (акушерство), 

услуги на вештачко оплодување, услуги на 

инвитро оплодување  

 

(210) TM  2014/858 (220) 08/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за промет, услуги и 

проектирање ПАКЕТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Костурски Херои 17-21, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

алкохол од јаболка, алкохол од ориз, 

алкохолни екстракти, алкохолни есенции, 

алкохолни пијалаци, алкохолни пијалаци, 

освен пиво, анасон (ликер), анасонка (ликер), 

аперативи, арак (ракија од ориз), битерс 

(ликери), вино, виски, вишновка, водка, 

дестилирани пијалоци, дигестиви (ликери и 

жестоки алкохолни пијалоци), коктели, 

крушовица (ракија од круши), куркао (ликер со 

вкус на кора од портокал), ликери, ликери од 

пеперминт, медовина (пијалак од вода и мед), 

овошје (алкохолни пијалоци што содржат 

овошје), овошни екстракти, алкохолни, ориз 

(алкохол од ориз), пијалаци (алкохолни 

пијалаци), освен пиво, пијалаци (дестилирани 

пијалаци), пијалаци што содржат овошје 

(алкохолни пијалаци што содржат овошје), 

пикет (пијалак од каша на цедено овошје или 

зеленчук), ракија, рум, саке (јапонски пијалак 

од ориз), џин 

  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето, 

управување со работата; канцелариски 

работи; малопродажба (презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за 

малопродажба); комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми), за малопродажба, презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба, изложби (организирање 

изложби) за комерцијалини или рекламни 

цели, изнајмување автомати (за цигари или 

пијалаци), презентација на стоки преку 
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комуникациски медиуми, за малопродажба, 

промовирање на продажбата за трети лица, 

услуги за набавки за трети лица (купување 

производи и услуги за други фирми)  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока;  организирање патувања; 

стоки (испорачување стоки), стоки 

(склаадирање стоки), испорачување стоки, 

транспортирање стоки  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување; служење 

храна и пијалаци  

 

(210) TM  2014/859 (220) 08/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) HONDA MOTOR CO., LTD. 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-8556, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HR-V 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, автомобили, мотоцикли; и 

делови и опрема за претходно споменатите 

производи  

 

(210) TM  2014/861 (220) 08/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Intel Corporation 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

INTEL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  безбедносни услуги, безбедносни 

услуги за заштита на имот и лица; лични и 

социјални услуги извршени од страна на 

други за да се задоволат потребите на 

поединци; безбедносни консултантски 

услгуги; следење на системите за безбедност; 

безбедносни услуги за јавни настани; 

безбедносни услуги за згради; безбедносна 

проценка на ризици; отварање на 

безбедносни брави; безбедносни инспекциски 

услуги за другите; советодавни услуги во 

врска со безбедноста; следење на 

безбедносни аларми и аларми против 

провалници; услуги за безбедност, 

спасување, обезбедување и спроведување; 

дозвола за пристап за изработка на лични 

карти  

 

(210) TM  2014/862 (220) 11/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП 

ул.Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

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

и сива 

(531)  
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработка од тутун - особено 

цигари, производи за пушачите, кибрит  

 

(210) TM  2014/863 (220) 11/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Sensormatic Electronics, LLC 

4700 Exchange Court, Suite 300, Boca Raton, 

Florida 33431, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук и слика (вклучително 

апарати со намена за процесирање, 

комуникација и копирање на податоци и 

компјутерски периферен хардвер); магнетни 

оптички носачи на податоци и компјутерски 

програми и компјутерски софтвер снимен на 

нив; електронски публикации што можат да се 

превземат преку компјутерски мрежи и снимат 

на магнетни и оптички медии; тастатури; 

картички  со магнетни/оптички читачи; антени, 

сателитски антени, засилувачи и делови за 

истите; камери, додатоци за камери, IP видео 

енкодери, мрежни видео рекордери, системи 

за видео менаџмент, решенија за хибридни 

видео снимања, решенија за складирање, 

решенија за матрични свичери, квадови и 

мултиплексори, и монитори; хардвер и 

софтвер за контрола на пристап, управување 

со настани, телевизија од затворен круг 

(closed circuit television), видео камери/куполи, 

дигитален видео надзор, дигитално видео 

снимање и менаџмент, систем за управување 

и следење на имот, видео анализатори, 

мониторинг на место на продажба и 

интегрирани електронски безбедносни 

системи  

 

(210) TM  2014/864 (220) 11/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Винарска Визба ''Имако Вино'' Дооел 

ул.''Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5, 2000 

Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

BOHEMIAN BROTHERHOOD 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје  

кл. 33  алкохолни пијалаци; ракија, бренди, 

дестилирани пијалаци  

кл. 35  рекламирање; увоз-извоз и продажба 

на големо и мало на алкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2014/865 (220) 11/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Винарска ''Визба Имако Вино'' Дооел 

ул.''Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5, 2000 

Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

MERAKLISKA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   169 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

кл. 32  пијалаци од овошје  

кл. 33  алкохолни пијалаци; ракија, бренди, 

дестилирани пијалаци  

кл. 35  рекламирање; увоз-извоз и продажба 

на големо и мало на алкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2014/866 (220) 11/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Винарска Визба ''Имако Вино'' Дооел 

ул. ''Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5, 

2000 Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

VINOVICA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје  

кл. 33  алкохолни пијалаци; ракија, бренди, 

дестилирани пијалаци  

кл. 35  рекламирање; увоз-извоз и продажба 

на големо и мало на алкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2014/867 (220) 11/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Винарска Визба ''Имако Вино'' Дооел 

ул. ''Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5, 

2000 Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ODLEZANA RAKIJA ANTIKA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци; ракија, бренди, 

дестилирани пијалаци  

кл. 35  рекламирање; увоз-извоз и продажба 

на големо имало на алкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2014/868 (220) 12/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ  

увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) розева, кафеава, бела, златна, зелена, 

црна, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(210) TM  2014/869 (220) 12/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1, 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  
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(591) зелена, кафеава, бела, златна, крем и 

сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(210) TM  2014/871 (220) 14/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АНДРИЈАНА АЛАЧКА 

Бул.Илинден бр.89/29, 1000 Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

телевизиска кулинарска емисија  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/872 (220) 14/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

88-98 Wingfoot Way, Birmingham, B24 9HY, 

GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

SPORTMAX RACESMART 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2014/873 (220) 14/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

88-98 Wingfoot Way, Birmingham, B24 9HY, 

GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

TRAILMAX TRAILSMART 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2014/874 (220) 15/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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ЗИНАТ 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2014/875 (220) 15/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ЗЕФИКС 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2014/876 (220) 15/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

АУГМЕНТИН 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2014/877 (220) 15/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AQUAFRESH 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, етерични масла, 

козметика, лосиони за коса; препарати за нега 

на забите; не-медицински тоалетни 

препарати; препарати за нега на забите, 

препарати за испирање на устата и 

освежувачи на здивот; препарати за орална 

нега, дентални гелови, препарати за белење, 

препарати за полирање на забите, препарати 

и акцелератори за белење на забите, 

препарати за отстранување козметички дамки  

 

(210) TM  2014/879 (220) 18/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine 

California 92612, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591)  
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(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено, хард диск драјвери (HDD), дигитални 

диск драјвери, мултимедијални читачи, 

полупроводнички дискови (SSD), празни 

дигитални медии за складирање на податоци, 

хибридни драјвери и сметачки периферни 

единици; уреди за складирање на податоци 

на компјутери, имено, опрема за компјутерска 

меморија и хард драјвери за компјутери; 

дигитални електронски уреди за 

организирање, прием, пуштање во работа, 

пренос, управување, чување, обезбедување, 

кодирање, централизирање, бекапување 

(правење на резервни копии), трансфер, 

прилагодување, навигација, прифаќање, 

прегледување, пристап, делење, проток 

(streaming), синхронизирање, измена 

(модификување), прикажување, испраќање и 

превземање на текстуални содржини, 

податоци, слики, аудио и видео содржини, 

информации, или медијски содржини кои се 

сочувани на, кои протекуваат кроз, се 

хостираат на или ја продолжуваат работата 

по пат на уреди за складирање на податоци, 

хард драјвери, диск драјвери, 

полупроводнички дискови, мултимедијални 

читачи, Интернет сервери и поп пат на "cloud" 

сервиси; преносливи хард драјвери базирани 

на компјутерски систем за бекапување; 

компјутерски приклучни станици складирање 

на податоци, имено, адаптери кои 

овозможуваат на податоците содржани на 

преносните драјвери или USB уредите за 

складирање на податоци, да поврзани со 

адаптерот бидат делени или пристапни; 

компјутерски хардвер за испраќање, 

складирање, враќање, превземање, пренос и 

испорачување на дигитални содржини; 

компјутерски софтвер за употреба во 

синхронизација, бекапување, пуштање во 

работа, кодирање и дешифрирање на 

дигитални датотеки, вклучувајќи аудио, видео, 

текстуални, бинарни содржини, слики, 

графички и мултимедијални содржини; уреди 

за складирање на податоци на компјутерските 

мрежи, имено, складирање и бекапување на 

електронски податоци локално или преку 

телекомуникациона мрежа; софтвери за 

компјутерски мрежи, имено, софтвер за 

поставување и конфигурирање на управувано 

складирање и услуги на online бекапување 

преку одалечени мрежи; уреди за 

компјутерско складирање на податоци, имено, 

уреди за складирање приклучени на мрежа за 

делење на датотеки и бекапување на "cloud"; 

компјутерски софтвер и хардвер за 

синхронизација и поврзување на локално 

мрежно складирање и глобалните 

компјутерски мрежи за испраќање, 

складирање, враќање, превземање, пренос и 

испорачување на дигитални содржини, за 

чување и управување со податоци на 

локалните и сервер датотеки кои се наоѓаат 

на Интернет, за обработка на складираните 

податоци користејќи полупроводничка 

меморија, имено, хард драјвери комбинирани 

со полупроводничка меморија; компјутерски 

фирмвер за складирање на податоци, 

враќање на податоци, пристап до податоците, 

бекапување на податоци, репликација 

(копирање) на податоци, достапност на 

податоци, обнова (добивање назад) на 

податоци, превод на податоци и конверзија на 

податоци; софтвер за управување со 

складирање на податоци; заштитни футроли 

за екстерни хард драјвери  

кл. 42  давање на привремена употреба 

online, на компјутерски софтвер кој не е 

можно да се превземе, за употреба при 

чување и управување со компјутерски 

податоци за други; услуги на бекапување на 

компјутерски податоци од хард драјв и за 

уреди за складирање на компјутерски 

податоци; компјутерски услуги, имено, услуги 

на обнова (повторно враќање) на податоци и 

услуги на синхронизација на податоци; 

давање на привремена употреба на online  

софтверско cloud компјутерство кое не е 
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можно да се превземе, за употреба во 

управување со бази на податоци и за 

употреба во електронско складирање на 

податоци; давање на компјутерски софтвер 

кој не е можно да се превземе, вклучително и 

фирмвер и мобилни апликации да врши 

трансфер, проток, преглед и работа со 

текстуални содржини, податоци, аудио и 

видео датотеки, дигитални слики и 

мултимедијални содржини, со уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, диск 

драјвери, полупроводнички драјвери, 

мултимедијални читачи и компјутерски 

периферни уреди, на телевизори, видео 

монитори, проектори, компјутери и мобилни 

уреди, имено таблет компјутери и лаптопи; 

компјутерски услуги, имено, услуги на cloud  

хостинг провајдер; давање на услуги 

"софтвер како услуга" (ЅААЅ) за далечинско 

управување со податоци, овозможување на 

веб пристап преку апликации и/или услуги 

преку веб оперативни системи или интерфејс 

портали преку мрежи, вклучувајќи али не 

ограничувајќи се на Интернет; компјутерско и 

електронско складирање на податоци; дизајн, 

развој, апдејтување (ажурирање) и 

одржување на компјутерски софтвер, 

фирмвер, мобилни апликации, уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, диск 

драјвери, полупроводнички драјвери, 

мултимедијални читачи и компјутерски 

периферни единици.  

 

(210) TM  2014/880 (220) 19/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

НЕУРОВИТ 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/881 (220) 21/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

HOLESTOP 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарти за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/883 (220) 21/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Атанасов Миле 

ул."Солидарност" бр.32, 2000 Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

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

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони, пеперминт бонбони, пастили  

 

(210) TM  2014/886 (220) 21/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДПУТ ЕМИ Славко Вељаноски увоз-

извоз ДОО - Кичево 

ул.Булевар Ослободување бр.бб Кичево, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) жолта, црвена, црна, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  лотарии (организирање лотарии), игри 

на среќа, игри за пари, забавни игри  

 

(210) TM  2014/887 (220) 22/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Заштитно трговско друштво за 

производство трговија и услуги 

УНИПЛАСТ БК увоз-извоз ДОО Струга 

ул. Партизанска ББ, 6330 Струга, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 

(591) црна, оранж, окер, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  инсталации за дистрибуција на вода, 

резервоари, резервоари со вода под притисок  

кл. 12  бродови, јарболи за бродови, кормила, 

елиси за бродови, весла, весла за кајаци, 

големи моторни чамци, јахти,возила што се 

движат во вода, хидроглисери, чамци  

кл. 19  базени, пливачки базени (конструции 

што не се од метал), градби што не се од 

метал, капаци за шахти што не се од метал, 

телефонски говорници што не се од метал  

 

(210) TM  2014/888 (220) 22/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) STARTEX BULGARIA EOOD 

28, "Lomsko Shose" Blvd., 1220 Sofia, BG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, бела и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарти за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди -  

абразивни средства за забарството, 

акарициди, аконитин, алгициди,  

алдехиди за фармацевтска употреба  

алкални јодиди за фармацевтска употреба  

алкалоиди за медицинска употреба  

алкохол за фармацевтска употреба  

алуминиум ацетат за фармацевтска употреба  

амалгами (забни амалгами) 

аминокиселини за ветеринарна употреба  

аминокиселини за медицинска употреба  

аналгетици  

анасон за медицинска употреба  

анестетици  

антелминтици 

антибиотици  

антипиретици  

антиревматски белегзии  

антиревматски прстени  

антисептици  

антисептички памук 

антихелминтици  

апсорбирачки памук  

апсорбирачки полнетици  

асептичен памук  

ацетати за фармацевтска употреба  

бадемово млеко за фармацевтска употреба  

бактериолошки култури (бујон за 

бактериолошки култури) 

бактериолошки препарати за медицинска и 

ветеринарна употреба  

бактериски отрови  

бактериски препарати за медицинска и 

ветеринарна употреба  

балзами за медицинска употреба  

балзамски препарати за медицинска употреба  

балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за 

медицинска употреба  

бањи (кислородни бањи)  

бањи (соли за бањи) со минерална вода  

бањи (терапевтски препарати за бањи)  

белегзии за медицинска употреба  

белтачини (млеко со белтачини)  

бизмутски препарати за фармацевтска 

употреба  

билки (лековити билки)  

билни чаеви за медицинска употреба  

биолошки препарати за ветеринарна 

употреба  

биолошки препарати за медицинска употреба  

биоциди  

бонбони за медицинска употреба  

брашно за фармацевтска употреба  

бременост (хемиски производи за 

дијагностицирање бременост)  

брилијантин за медицинска употреба  

бром за фармацевтска употреба  

бронходилаторски производи  

бујон за бактериолошки култури  

вагинални исплакнувачи  

вакцини вар (производи од вар) за 

фармацевтска употреба  

вата за медицинска употреба  

везиканти [кожни бојни отрови]  

ветеринарни препарати  

вештачки вилици (лепила за вештачки 

вилици)  

вински камен за фармацевтска употреба  

витамински производи  

влошки за болни меури на нозете  

влошки за дојки  

влошки на гаќи [хигиенски производи]  

вода (морска вода) за медицински бањи  

вода (оловна вода)  

води (минерални води) за медицинска 

употреба  

восок (моделирачки восок) за стоматолози  

гасови за медицинска употреба  

гаќи (хигиенски гаќи)  

гаќи за менструација  

гвајакол за фармацевтска употреба  

гентијана за фармацевтска употреба  

гермициди  

главоболки (средства против главоболки)  
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гликоза за медицинска употреба  

глицерин за медицинска употреба  

глицерофосфати  

глувци (производи за уништување глувци)  

гниење на дрво (средства против гниење на 

дрвото)  

гума за забарство  

гума за медицинска употреба  

гуми за џвакање за медицинска употреба  

дезинфекциони пастили  

дезинфекциони производи за медицинска 

употреба дезинфекциони средства за хемиски 

тоалети  

дезинфекциони средства за хигиенска 

употреба  

дезинфекциони стапчиња  

дезодоранси за облека и текстил  

дезодорирачки средства што не се за лична 

употреба  

детергенти за медицинска употреба  

дигестиви за фармацевтска употреба  

дигиталин  

диететски пијалаци за медицинска употреба  

диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба диететски супстанции 

за медицинска употреба  

дијабетичари (леб за дијабетичари)  

дијагностицирање бременост (хемиски 

производи за дијагностицирање бременост)  

дијастаза за медицинска употреба  

додатоци за крма за медицинска употреба  

дојки (влошки за дојки)  

дрвен јаглен за фармацевтска употреба  

екстракти на тутунот [инсектициди]  

екстрати за фармацевтска употреба  

електроди (хемиски спроводници за 

електрокардиографски електроди)  

еликсири [фармацевтски препарати]  

ензими за ветеринарна употреба  

ензими за медицинска употреба  

ензимски препарати за ветеринарна употреба  

ензимски препарати за медицинска употреба  

естери за фармацевтска употреба  

етери за фармацевтска употреба  

еукалиптол за фармацевтска употреба  

еукалиптус за фармацевтска употреба  

желатин за медицинска употреба  

желе (нафтено желе) за медицинска употреба  

житен плевел (производи за отстранување 

житен плевел)  

забарство (абразивни средства за 

забарството)  

забен кит  

забен лак  

забен цемент  

забни амалгами  

завои (хигиенски завои)  

завои (хируршки завои)  

завои за менструација  

завои за преврзување  

завои, медицински  

запек (лекови против запек)  

злато (забни амалгами од злато)  

изгореници (производи за лекување 

изгореници)  

изотопи за медицинска употреба  

импланти (хируршки импланти) [живи ткива]  

инсекти (средства за одбивање инсекти)  

инсекти (темјан за одбивање инсекти)  

инсектициди  

инфузии (медицински инфузии)  

ирска мов за медицинска употреба  

јалап [пургативно средство]  

јод за фармацевтска употреба  

јодиди за фармацевтска употреба  

јодна тинктура  

јодоформ  

кал (лековита кал)  

кал за бањи  

калиумови соли за медицинска употреба  

каломел  

камфор за медицинска употреба  

камфорно масло за медицинска употреба  

кантарид (прашок од кантарид)  

капсули за лекови  

капсули за фармацевтска употреба 

карбонил [против паразити]  

каустични моливи  

каустични средства за фармацевтска 

употреба  

квасец за фармацевтска употреба  

квасија за медицинска употреба  
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кебрачо дрво за медицинска употреба  

кедрово дрво за одбивање инсекти  

кинин за медицинска употреба  

кининова кора за медицинска употреба  

кинолин за медицинска употреба  

киселини за фармацевтска употреба  

кислород за медицинска употреба  

кислородни бањи  

кит (забен кит)  

кокаин  

колани за врат за животни против паразити  

колодион за фармацевтска употреба  

компреси  

контактни леќи (препарати за чистење 

контактни леќи)  

контактни леќи (раствори за контактни леќи)  

контрацепција (хемиски производи за 

контрацепција)  

коњски муви (масла против коњски муви)  

копита (цемент за животински копита)  

кора за фармацевтска употреба  

кора од ангостура за медицинска употреба  

кора од кондуранго за медицинска употреба  

кора од кротон  

кора од ризофора за фармацевтска употреба  

кора од џанка за фармацевтска употреба  

корени од рабарбара за фармацевтска 

употреба  

корења (лековити корења)  

коскен цемент за хируршка и ортопедска 

употреба  

крв за медицинска употреба  

крвна плазма  

крем од вински камен за фармацевтска 

употреба  

креозот за фармацевтска употреба  

кристализиран шеќер за медицинска употреба  

крма (додатоци за крма) за медицинска 

употреба  

култури на микроорганизми за медицинска и 

ветеринарна употреба  

кураре  

кутии за прва помош, полни  

кучиња (средства за одбивање на кучињата)  

лак (забен лак)  

лаксативи [средства за прочистување]  

лактоза  

леб за дијабетичари  

легури на благородни метали за забарството  

лекови за ветеринарна употреба  

лекови за забарство  

лекови за луѓе  

лекови за плускавици  

лекови за смирување на нервите  

лекови против потење  

лекови против потење на стапалата  

лековити билки  

лековити корења  

ленено брашно за фармацевтска употреба  

ленено семе за фармацевтска употреба  

ленти (лепливи ленти) за медицинска 

употреба  

лепила за вештачки вилици  

лепила за фаќање муви  

леплива хартија за фаќање муви  

лепливи ленти за медицинска употреба  

лепливи фластери  

лецитин за медицинска употреба  

лосиони (шамичиња натопени со 

фармацевтски лосиони)  

лосиони за ветеринарна употреба  

лосиони за кучиња  

лосиони за фармацевтска употреба  

лупулин за фармацевтска употреба  

магнезиум за фармацевтска употреба  

масла за масажи  

масла за медицинска употреба  

масла против коњски муви  

масло (рибино масло)  

масло од копар за медицинска употреба  

масло од синап за медицинска употреба  

масло од терпентин за фармацевтска 

употреба  

масти за ветеринарна употреба  

масти за медицинска употреба  

материјал за пополнување на заби  

материјали за забни отпечатоци  

матична млеч [за медицинска употреба]  

мевлем за измрзнатини за фармацевтска 

употреба  

медиум за бактериолошки култури  

медицинска газа за завои  
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медицинска маст за фармацевтска употреба  

медицински алкохол  

медицински гипс  

медицински инфузии  

медицински кинап  

медицински масти од жива  

медицински масти против изгореници од 

сонце  

медицински напивки  

медицински производи за бањи  

медицински производи за растење на косата  

медицински чај  

мелисова водичка за фармацевтска употреба  

менструација (гаќи за менструација)  

менструација (завои за менструација)  

менструација (тампони за менструација)  

ментол  

микроорганизми (култури на микроорганизми) 

за медицинска и ветеринарна употреба  

микроорганизми (хранливи супстанции за 

микроорганизми)  

минерални води (соли на минерални води)  

минерални води за медицинска употреба  

минерални додатоци на храната  

миризлива бонбона против непријатен мирис 

во устата, за фармацевтска употреба  

миризливи соли  

млеко (бадемово млеко) за фармацевтска 

употреба  

млеко од слад за медицинска употреба  

млеко со белтачини  

млечен шеќер [лактоза]  

млечна маст  

млечни ферменти за фармацевтска употреба  

млечно брашно за бебиња  

мов (ирска мов) за медицинска употреба  

моделирачки восок за стоматолози  

молескин за медицинска употреба  

моливи за брадавици  

моливи против главоболки  

молци (хартија против молци)  

морска вода за медицински бањи  

мочка и измет (хигиенски гаќи за впивање на 

мочката и изметот)  

муви (лепила за фаќање муви)  

мувла (хемиски препарати против мувла)  

нане за фармацевтска употреба  

напивки (медицински напивки)  

наркотици  

наркотици за медицинска употреба  

натриумови соли за медицинска употреба  

нафтено желе за медицинска употреба  

нега на кожата (фармацевтски производи за 

нега на кожата)  

незадржување на мочката и изметот (пелени 

при незадржување на мочката и изметот)  

никнување на заби (производи за олеснување 

на никнувањето на заби)  

нозе (влошки за болни меури на нозете)  

облека (дезодоранси за облека и текстил)  

оловна вода  

опивки  

опиум  

оплодување (сперма за вештачко 

оплодување)  

опотераписки производи  

органотераписки производи  

остатоци од преработката на жита за 

медицинска употреба  

отров за стаорци  

отрови  

памук за медицинска употреба  

паразити (колани за врат за животни против 

паразити)  

пастили (дезинфекциони пастили)  

пастили на амонијакови соли  

пектин за фармацевтска употреба  

пелени при незадржување на мочката и 

изметот  

пепсини за фармацевтска употреба  

пептони за фармацевтска употреба  

пестициди  

пијавици за медицинска употреба  

плазма (крвна плазма)  

плускавци (производи против плускавци)  

повои за рамо за хируршка употреба  

појаси за хигиенски влошки  

помошни средства за медицинска употреба  

порцелан за забни протези  

потење на стапала та (лекови против потење 

на стапалата)  

почва (производи за стерилизација на 
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почвата)  

прав од кантарид  

прашок од пиретрум  

првут (фармацевтски производи против првут)  

преврски за очи за медицинска употреба  

препарати за дијагностицирање за 

медицинска употреба  

препарати за чистење контактни леќи  

препарати против паразити  

прехранбени производи (диететски 

прехранбени производи) за медицинска 

употреба  

прехранбени производи со белтачини за 

медицинска употреба  

прирачна аптека  

производи за запирање на крварење  

производи за измрзнатини  

производи за истребување голич  

производи за миење кучиња  

производи за освежување на воздухот  

производи за прочистување на воздухот  

производи за растење на косата (медицински 

производи за растење на косата)  

производи за стерилизација  

производи за стерилизација на почва  

производи за уништување на штеточинки  

производи против изгореници од сончање за 

фармацевтска употреба  

производи против урина  

производи со белтачини за медицинска 

употреба  

прочистувачи  

прстени (антиревматски прстени)  

прстени за плускавци на стапалата  

пургативи  

пушење (треви за пушење) за медицинска 

употреба  

радиоактивни супстанции за медицинска 

употреба  

радиум за медицинска употреба  

рани (сунѓери за рани)  

раствори за контактни леќи  

раствори за отстранување на фластери  

растенија (производи за уништување на 

штетни растенија)  

растителни влакна за јадење, нехранливи  

реагенси (хемиски реагенси) за медицинска 

или ветеринарна употреба  

рибино брашно за фармацевтска употреба  

рибино масло  

рицинусово масло за медицинска употреба  

рокче за фармацевтска употреба  

сафарина [за медицинска употреба]  

седативи  

седимент (лековит седимент) [кал]  

серотерапевтски лекови  

серуми  

сикативи [агенси за сушење] за медицинска 

употреба  

синап (топли облоги со синап)  

синап (хартија за облоги од синап)  

синап за фармацевтска употреба  

сирупи за фармацевтска употреба  

скроб за диететска или фармацевтска 

употреба  

слабеење (медицински препарати за 

слабеење)  

слад за фармацевтска употреба  

сладунец за фармацевтска употреба  

смола гамбоџа за медицинска употреба  

сода бикарбона за фармацевтска употреба  

соли за бањи за медицинска употреба  

соли за бањи со минерална вода  

соли за медицинска употреба  

соли на минерални води  

сперма за вештачко оплодување  

спроводници (хемиски спроводници) за 

електрокардиографски електроди  

средства за закрепнување [лекови]  

средства за истребување ларви  

средства за миење добиток  

средства за миење животни  

средства за намалување на апетитот за 

медицинска употреба 

средства за одбивање инсекти  

средства за одбивање на кучињата  

средства за плакнење уста за медицинска 

употреба  

средства за прочистување  

средства за смирување  

средства за уништување муви  

средства за уништување паразити  
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средства за успивање  

средства против криптогами  

средства против молци  

средства против хемороиди  

средство за миење на очите  

стапчиња (дезинфекциони стапчиња)  

стапчиња (сулфурни стапчиња) [средства за 

дезинфекција]  

стапчиња од сладунец за фармацевтска 

употреба  

стероиди  

стрихнин  

субнитрат на бизмут за фармацевтска 

употреба  

сулфонамиди [лекови]  

сулфурен прав за фармацевтска употреба  

сулфурни стапчиња [средства за 

дезинфекција]  

сунѓери за рани  

супстанции за радиолошки контраст за 

медицинска употреба  

таблети за фармацевтска употреба  

таблетки за лижење за фармацевтска 

употреба  

тампони за менструација  

танинска киселина за фармацевтска употреба  

текстил (дезодоранси за облека и текстил)  

темјан за одбивање инсекти  

термални води  

терпентин за фармацевтска употреба  

тимол за фармацевтска употреба  

тинктури за медицинска употреба  

топли облоги  

топли облоги со синап  

траги од елементи (производи од траги од 

елементи) за луѓе и животни  

треви за пушење за медицинска употреба  

тупфер за медицинска употреба  

тутун (цигари без тутун) за медицинска 

употреба  

фармацевтски производи  

фармацевтски производи против првут  

фенол за фармацевтска употреба  

ферменти (млечни ферменти) за 

фармацевтска употреба  

ферменти за фармацевтска употреба  

филоксера (хемиски производи за обработка 

на филоксера)  

фластери (лепливи фластери)  

фластери за медицинска употреба  

формалдехид за фармацевтска употреба  

фосфати за фармацевтска употреба  

фунгициди  

хартија за облоги од синап  

хартија против молци  

хематоген  

хемиски препарати за ветеринарна употреба  

хемиски препарати за медицинска употреба  

хемиски препарати за фармацевтска 

употреба  

хемиски реагенси за медицинска или 

ветеринарна употреба  

хемиски спроводници за 

електрокардиографски електроди  

хемиски средства против болести на винова 

лоза  

хемиско-фармацевтски производи  

хемоглобин  

хемороиди (средства против хемороиди)  

хемостатски моливи  

хербициди  

хигиенски влошки  

хигиенски гаќи  

хигиенски гаќи за впивање на мочката и 

изметот  

хигиенски завои  

хигиенски шамичиња  

хидрастин  

хидрастинин  

хидриран хлорал за фармацевтска употреба  

хидроген пероксид за медицинска употреба  

хируршки завои  

хируршки импланти [живи ткива]  

хируршки шамичиња  

хлороформ  

хмељ (екстракти на хмељот) за фармацевтска 

употреба  

хормони за медицинска употреба  

храна за бебиња  

хранливи додатоци за медицинска употреба  

хранливи супстанции за микроорганизми  

целулозни естери за фармацевтска употреба  
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целулозни етери за фармацевтска употреба  

цемент за животински копита  

цигари без тутун за медицинска употреба  

чај за слабеење за медицинска употреба  

чај против астма  

чепчиња  

шамичиња (хигиенски шамичиња)  

шамичиња (хируршки шамичиња)  

шамичиња натопени со фармацевтски 

лосиони  

шеќер за медицинска употреба  

штетни растенија (производи за уништување 

штетни растенија)  

штетници (препарати за уништување 

штетници)  

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 - 

алгинати за храна [соли на органска киселина]  

бадеми, мелени  

белки од јајца  

белтачини за исхрана  

бистри супи [бујони]  

бујон (состојки за правење бујон)  

гнезда од птици за јадење  

грав, конзервиран  

грашок, конзервиран  

дагњи [вид школки] што не се живи  

дивеч што не е жив  

доматен сок за готвење  

доматно пире  

екстракти од алги за исхрана  

екстракти од месо  

желатин за исхрана  

желеа за исхрана  

желеа од месо  

живина што не е жива  

животинска коскена срж за исхрана  

жолчки од јајца  

замрзнато овошје  

зеленчук (салати од зеленчук)  

зеленчук (состојки за правење супа од 

зеленчук)  

зеленчук во конзерви  

зеленчук, варен  

зеленчук, конзервиран  

зеленчук, сушен  

инчуни  

јајца во прав  

јајца од полжави за исхрана  

јајца*  

јастози (морски јастози), што не се живи  

јастози, што не се живи  

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], 

подготвени  

јогурт  

кавијар  

казеин за исхрана  

какао (путер од какао)  

кандирано овошје  

каши (овошни каши)  

кефир [пијалок од млеко]  

кикиритки (путер од кикиритки)  

кикиритки, преработени  

кисела зелка [расол]  

кожурки од свилена буба, како храна за луѓе  

кокосов орев (маст од кокосов орев)  

кокосов орев (путер од кокосов орев)  

кокосов орев, сушен  

колаген за исхрана  

колбаси  

колбаси во тесто  

компири (снегулки од компири)  

компири (чипс од компири)  

компот од боровинки  

концентрати за супи [бујони]  

кори од овошје  

корнишони  

коскена срж (животинска коскена срж) за 

исхрана  

краби, што не се живи  

крвавица [сувомеснат производ]  

крем (шлаг крем)  

крем-путер  

крокети  

кромид, конзервиран  

кумис [пијалок од млеко]  

леќа, конзервирана  

лој за исхрана  

лосос  
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мали парчиња храна од овошје  

маргарин  

мармалад  

масла за јадење  

маслинки, конзервирани  

маслиново масло за исхрана  

масло од кокосов орев  

масло од коски, за јадење  

масло од орев од палма за исхрана  

масло од палма за исхрана  

масло од пченка  

масло од репка за исхрана  

масло од сончоглед за исхрана  

масло од сусам  

масни супстанции за производство на масти 

за исхрана  

маст од кокосов орев  

масти за јадење  

мекици од компири  

месо  

месо (засолено месо)  

месо во конзерви  

месо, конзервирано  

млеко  

млеко од соја [замена за млеко]  

млечни пијалаци во кои преовладува млеко  

морски алги (пржени морски алги)  

морски јастози што не се живи  

морски краставици што не се живи  

морски ракови [шримп] што не се живи  

морски ракови што не се живи  

овошје (кандирано овошје)  

овошје (кори од овошје)  

овошје (мали парчиња храна од овошје)  

овошје (чипс од овошје)  

овошје во конзерви  

овошје конзервирано во алкохол  

овошје, варено  

овошје, конзервирано  

овошни желеа  

овошни каши  

овошни салати  

остриги, што не се живи  

павлака [млечни производи]  

паштета од џигер  

пектин за исхрана  

печурки, конзервирани  

пире од јаболка  

подготвени производи од месо  

полен, подготвен за исхрана  

полжави (јајца од полжави) за исхрана  

посолени риби  

посолено месо  

пржени морски алги  

производи за исхрана направени од риба  

производи од млеко  

протеини за исхрана  

путер  

путер од какао  

путер од кикиритки  

путер од кокосов орев  

пченка (масло од пченка)  

раковидни животни, што не се живи  

репка (масло од репка), за исхрана  

риба (производи за исхрана направени од 

риба)  

риба (филети од риба)  

риби (посолени риби)  

риби во конзерви  

риби што не се живи  

риби, конзервирани  

рибино масло за исхрана, за луѓе  

салати (овошни салати)  

салати од зеленчук  

сардини  

свинска маст за исхрана  

свинско месо  

сирење  

сириште  

сланина  

смеси со маст за мачкање на леб  

снегулки од компири  

соја, конзервирана, за исхрана  

сокови од зеленчук за готвење  

состојки за правење супа од зеленчук  

суво грозје  

супа (состојки за правење супа)  

супи  

супи (концентрати за супи) [бујони]  

сурутка  

тартуфи, конзервирани  

тахини [тесто од сусамово семе]  
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тофу [сирење од соја]  

туна  

туршија  

туршија, лута и многу зачинета  

урда  

урми  

ферментирана зеленчукова храна [кимши]  

филети од риба  

харинги  

хумус [мелена леблебија со сусамово масло, 

лимон и лук]  

чипс од компири  

чипс од овошје  

чкембе  

џем од ѓумбир  

џемови  

џигер  

школки [што не се живи]  

школки и ракови што не се живи  

шлаг крем  

шунка  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки; мед, 

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

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз - 

алва  

алги [додатоци во исхраната]  

анасон  

анасоново семе  

ароматични градинарски тревки, 

конзервирани  

ароматични подготовки за исхрана  

ароми за колач, со исклучок на есенцијални 

масла  

ароми за пијалаци, со исклучок на 

есенцијални масла  

ароми на кафе [ароми]  

ароми, со исклучок на есенцијални масла  

бадеми (пире од бадеми)  

бадемови слатки [тестенини]  

бакардан  

бибер  

биена павлака (средства за стврднување 

биена павлака)  

бикарбонат на сода за готвење [сода 

бикарбона]  

бисквити  

бисквити петит-бер  

божикни елки (слатки за украсување божикни 

елки)  

бонбони  

бонбони (пеперминт бонбони)  

брашно за исхрана*  

брашно од грав  

брашно од јачмен  

брашно од компири за исхрана  

брашно од синап  

брашно од соја  

брашно од тапиока за исхрана  

ванила [арома]  

ванила [замена за ванила]  

варена пченка  

вафли  

вермичели [вид тенки, долги тестенини]  

вода (морска вода) за готвење  

врзивни средства за колбаси  

гликоза за исхрана  

глутен за исхрана  

гриз  

гуми за жвакање што не се за медицинска 

употреба  

двопек  

десерт со мраз, овошен сок и шеќер  

додатоци на јадења  

доматен сос  

ѓумбир (леб со ѓумбир)  

ѓумбир [мирудија]  

екстракти од слад за исхрана  

есенции за исхрана, со исклучок на етерични 

есенции и есенцијални масла  

желеа (овошни желеа) [слаткарски производи]  

жита (мали парчиња храна од жита)  

замена за кафе  

замени за кафе (растителни подготовки како 

замени за кафе)  

замрзнат јогурт [вид сладолед]  

засладувачи (природни засладувачи)  

зачини  

земички  

златен сируп [сируп од меласа]  

излупено жито за исхрана  
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исхрана (есенции за исхрана), со исклучок на 

етерични есенции и есенцијални масла  

јачмен (дробен јачмен)  

јачмен (лупен јачмен)  

јогурт (замрзнат јогурт) [вид сладолед]  

какао  

какао (пијалаци што се на основа на какао)  

капар [мирудија]  

карамели [бонбони]  

каранфилче [мирудија]  

кари [мирудија]  

кафе  

кафе (замена за кафе)  

кафе (непржено кафе)  

кафе (пијалаци што се на основа на кафе)  

каша од брашно, со млеко, за исхрана  

квасец *  

квасец во форма на таблета што не е за 

медицинска употреба  

квасец за тесто  

кечап [сос]  

колач  

колач (ароми за колач, со исклучок на 

есенцијални масла)  

колач (прашок за колач)  

колач (тесто за колач)  

колач (украси за колач) што се за јадење  

колач (украси за колач) што се за јадење  

колач од ориз  

колачиња  

колачиња од слад  

конзервирање храна (сол за конзервирање 

храна)  

крекери  

крем пудинг  

кристализиран шеќер за исхрана  

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]  

кускус [гриз-јадење од Северна Африка]  

леб  

леб без квасец  

леб со ѓумбир  

лебни трошки [презла]  

леден чај  

ликорис [слаткарски производи]  

лупен јачмен  

лупен овес  

маја [квасец]  

мајонез  

макарони  

мали кифли [печива]  

мали парчиња храна од жита  

мали парчиња храна од ориз  

малтоза  

марципан  

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  

мед  

меласа за исхрана  

мелничарски производи  

месо (пити со месо)  

месо (сафт од печено месо)  

мирудии  

мирудии за смекнување месо, за употреба во 

домаќинствата  

мирудија направена од пименто  

морска вода за готвење  

мраз за освежување  

мраз, природен и вештачки  

мусли  

мушкатов орев  

нане за слаткарски производи  

овес (дробен овес)  

овес (лупен овес)  

овесни снегулки  

овесно брашно  

овошни желеа [слаткарски производи]  

ориз  

ориз (колач од ориз)  

ориз (мали парчиња храна од ориз)  

оцет  

палачинки  

панцероти  

пастили [слаткарски производи]  

пеперминт бонбони  

пивски оцет  

пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на 

есенцијални масла)  

пијалаци од какао со млеко  

пијалаци од кафе со млеко  

пијалаци што се на основа на какао  

пијалаци што се на основа на кафе  
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пијалаци што се на основа на чај  

пијалаци што се на основа на чоколадо  

пипер [мирудии]  

пире од бадеми  

пити  

пити со јајца, сирење и сланина  

пити со месо  

пици  

подготовки од жита  

пралини  

прашок за колач  

прашок за печење  

прашоци за сладоледи  

преливи за салати  

производи од какао  

производи од тесто  

пролетни ролати  

прополис за исхрана на луѓето  

пудинзи  

пуканки  

пченично брашно  

пченка, мелена  

пченка, печена  

пченкарни снегулки  

пченкарно брашно  

равиоли  

растителни подготовки како замени за кафе  

резанки од тесто  

релиш сосови [додатоци за исхрана]  

саго [нишесте од сагова палма]  

салати (преливи за салати)  

сафт од печено месо  

сендвичи  

сенф  

скроб за храна  

слад за човечка исхрана  

сладолед  

сладолед (прашок за сладолед)  

сладолед (средства за спојување смеси за 

сладоледи)  

слаткарски производи  

слаткарски производи од кикиритки  

слатки  

слатки за украсување божикни елки  

слатки од бадем  

снегулки (овесни снегулки)  

снегулки (пченкарни снегулки)  

сода бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]  

соја (тесто од соја) [производи за исхрана]  

соја-сос  

сол за готвење  

сол за конзервирање храна  

сол од целер  

сорбет [ладен овошен десерт]  

сос (доматен сос)  

сосови [додатоци на храна]  

состојки за згуснување при готвење  

средства за спојување смеси за сладоледи  

средства за стврднување биена павлака  

стапчиња од ликорис [слаткарски производи]  

суши [јапонско јадење]  

табуле [вид ориентално јадење од пченица]  

такос [мексиканско јадење]  

тапиока  

тестенини  

тестенини за исхрана  

тесто за колач  

тесто од соја [производи за исхрана]  

торти  

тортиљи  

фиде [тестенини]  

фондани [слаткарски производи]  

храна од овес  

цикорија [замена за кафе]  

цимет [мирудија]  

чаеви, немедицински  

чај  

чај (леден чај)  

чај (пијалаци што се на основа на чај)  

чајни колачиња  

чипс [производи од житарици]  

чоколадни пијалаци со млеко  

чоколадо  

чоколадо (пијалаци што се на основа на 

чоколадо)  

шатни [туршија од овошје, лути индиски 

мирудии и шеќер]  

шафран [мирудии]  

шербети [прашок за освежителен пијалак]  

шеќер *  

шоу-шоу [мирудија]  
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шпагети  

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 - 

аперитиви, безалкохолни 

бадеми (млеко од бадеми) [пијалак]  

бадемов пијалак  

безалкохолни овошни екстракти  

безалкохолни овошни пијалаци  

безалкохолни пијалаци  

безалкохолни пијалаци на база на мед  

вода (минерална вода)  

вода на литиум оксид  

води за маса  

води за пиење [пијалаци]  

газирана вода  

газирана вода (средства за правење газирана 

вода)  

екстракти за правење пијалаци  

изотонични пијалаци  

квас [безалкохолни пијалаци]  

кикиритки (млеко со кикиритки) [безалкохолен 

пијалак]  

коктели, безалкохолни  

ликери (средства за правење ликери)  

лимонади  

минерална вода  

минерална вода (средства за правење 

минерална вода)  

минерална вода [пијалаци]  

млеко од бадеми [пијалак]  

млеко со кикиритки [безалкохолен пијалак]  

овошни екстракти (безалкохолни овошни 

екстракти)  

овошни пијалаци (безалкохолни овошни 

пијалаци)  

овошни сирупи, безалкохолни  

овошни сокови  

освежителен пијалак од корен на сапарина 

[безалкохолен пијалак]  

пастили за пенливи пијалаци  

пенливи пијалаци (пастили за пенливи 

пијалаци)  

пенливи пијалаци (прашок за пенливи 

пијалаци)  

пиво  

пиво од ѓумбир  

пиво од слад  

пијалаци (безалкохолни пијалаци)  

пијалаци (безалкохолни пијалаци) со мед  

пијалаци (средства за правење пијалаци)  

пијалаци на база на мед (безалкохолни 

пијалаци на база на мед)  

пијалаци од сурутка  

прашок за пенливи пијалаци  

сируп за лимонади  

сируп за пијалаци  

сирупи (овошни сирупи), безалкохолни  

сода вода  

сок од домати [пијалаци]  

сок од зеленчук [пијалаци]  

сок од јаболка, безалкохолен  

сокови (овошни сокови)  

сурутка (пијалаци од сурутка)  

хмел (екстракти од хмел) за правење пиво  

шербет [пијалаци]  

шира  

шира од пиво  

шира од слад  

шира, непревриена  

 

(210) TM  2014/895 (220) 20/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно плава, сива 
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(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за раце  

 

(210) TM  2014/896 (220) 20/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно зелена, жолто 

златна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за раце  

 

(210) TM  2014/897 (220) 26/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  

-  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) портокалова, кафеава, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца  

кл. 30  брашно и произвди од жита, леб, 

производи од тесто  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/898 (220) 26/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  

-  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) портокалова, кафеава и жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца  

кл. 30  брашно и произвди од жита, леб, 

производи од тесто  
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кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/901 (220) 26/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  

-  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) темно зелена, темно и светло кафеава, 

портокалова, крем 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца  

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/902 (220) 26/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  

-  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) портокалова, кафеава, жолта 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца  

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/903 (220) 26/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. - Скопје 

ул.Индустриска бр.4, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на: ташни, куфери, ранци, несесери, 

паричници, ремени, ракавици, ексклузивни 

комплети од паричници, пенкала и привезоци 

и друга галантерија изработени од кожа, 

текстил, рипс, пластика, метал и други 

соодветни материјали  

 

(210) TM  2014/904 (220) 26/08/2014 
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(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Елит Травел Доо Скопје 

Бул.Видое Смилевски Бато 42/53, 1000 

Скопје, MK 

(740) Елит Травел  

Вељко Влаховиќ 22А локал7, 1000 Скопје 

(540)  

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

и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања  

кл. 43  привремено сместување  

 

(210) TM  2014/905 (220) 26/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 

Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 

Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, MY 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи кои се користат во 

индустријата, земјоделството, градинарството 

и шумарството; хемиски супстанции, хемиски 

материјали, хемиски препарати и природни 

елементи; адитиви за моторни горива; 

хидраулични масла; течности за 

пренесување; течности за батерии; течности 

за сопирање; течности за пренос на топлина; 

течности кои се употребуваат при обработка 

на метал; течности за заштита од дупчење; 

течности за олеснување при дупчење; 

течности за сопирачки и квачило; течности за 

машини за електрично празнење; течности за 

апсорбирање на удари; течности против 

рѓосување; средства против зовривање за 

разладувачи на мотори; не- сврзувачки 

соединенија; одмастувачи; растопувачи; 

декарбонизирачи; сурфактанти; активирани 

јаглеродни атоми; хемиски абсорбери; 

дефлокулантни агенси за нафта и сурова 

нафта; распрснувачи на нафта; хемикалии за 

сепарација на нафта; вештачки ѓубрива; 

ѓубрива; уреа смоли; метанол; оксогас; 

јаглерод моноксид; сулфур; етан; пропан; 

бутан; етилен; етилен гликол; етаноламин; 

гликол, нонилфенол етоксилат; полиетилен 

гликол; масен алкохол етоксилат; бутил 

гликол етер; амин мешавина; бутил гликол 

етер растворувач; бутил ацетат; бутанол; 

изобутанол; параксилен; етер; метил 

терциален бутил етер; полиетилен; пропилен  

кл. 4  индустриски масла и масти; 

автомобилски масла и масла за 

подмачкување; горива, нафта; нафтени 

производи; моторни масла; масла за менувач; 

масла за лагери; масла за турбина; масла за 

компресор; масла за електрична изолација; 

масла за ослободување мувла; масла за 

брусење; минерални масла; масла за 

подмачкување кои се хидраулични масла; 

графит како лубрикант; масти за отворен 

менувач; лубриканти за отворен менувач, 

масла за дупчалки; лубриканти за компресор; 

лубриканти за цилиндар; масти за 

подмачкување; масла за подмачкување; 

гасови во цврста состојба; течен гас; нафта; 

подобрувачи; бензин; керозин; дизел горива; 

восочни остатоци; гасни масла; масла за 

гориво; масла за греење; гасно гориво; 



 

 

190 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

парафин; кокс; тешки масла; бензен; базни 

масла  

 

(210) TM  2014/906 (220) 26/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 

Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 

Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, MY 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи кои се користат во 

индустријата, земјоделството, градинарството 

и шумарството; хемиски супстанции, хемиски 

материјали, хемиски препарати и природни 

елементи; адитиви за моторни горива; 

хидраулични масла; течности за 

пренесување; течности за батерии; течности 

за сопирање; течности за пренос на топлина; 

течности кои се употребуваат при обработка 

на метал; течности за заштита од дупчење; 

течности за олеснување при дупчење; 

течности за сопирачки и квачило; течности за 

машини за електрично празнење; течности за 

апсорбирање на удари; течности против 

рѓосување; средства против зовривање за 

разладувачи на мотори; не- сврзувачки 

соединенија; одмастувачи; растопувачи; 

декарбонизирачи; сурфактанти; активирани 

јаглеродни атоми; хемиски абсорбери; 

дефлокулантни агенси за нафта и сурова 

нафта; распрснувачи на нафта; хемикалии за 

сепарација на нафта; вештачки ѓубрива; 

ѓубрива; уреа смоли; метанол; оксогас; 

јаглерод моноксид; сулфур; етан; пропан; 

бутан; етилен; етилен гликол; етаноламин; 

гликол, нонилфенол етоксилат; полиетилен 

гликол; масен алкохол етоксилат; бутил 

гликол етер; амин мешавина; бутил гликол 

етер растворувач; бутил ацетат; бутанол; 

изобутанол; параксилен; етер; метил 

терциален бутил етер; полиетилен; пропилен  

кл. 4  индустриски масла и масти; 

автомобилски масла и масла за 

подмачкување; горива, нафта; нафтени 

производи; моторни масла; масла за менувач; 

масла за лагери; масла за турбина; масла за 

компресор; масла за електрична изолација; 

масла за ослободување мувла; масла за 

брусење; минерални масла; масла за 

подмачкување кои се хидраулични масла; 

графит како лубрикант; масти за отворен 

менувач; лубриканти за отворен менувач, 

масла за дупчалки; лубриканти за компресор; 

лубриканти за цилиндар; масти за 

подмачкување; масла за подмачкување; 

гасови во цврста состојба; течен гас; нафта; 

подобрувачи; бензин; керозин; дизел горива; 

восочни остатоци; гасни масла; масла за 

гориво; масла за греење; гасно гориво; 

парафин; кокс; тешки масла; бензен; базни 

масла  

 

(210) TM  2014/910 (220) 27/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, касети, 

држачи, и кертриџи, сите специјално 

дизајнирани за и што содржат жилети, делови 

и опрема за сите горенаведени производи  

 

(210) TM  2014/912 (220) 27/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги ЈАКАМОЗ ДООЕЛ увоз-извоз  

Скопје 

ул. 1 бр 82 Долно Лисиче, Аеродром, 1000 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црвена, зелена, сива, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бироа за 

сместување (хотели, агенции), пансиони 

(интернати), бифеа (снек-барови), кафетерии 

(еспрес ресторани), кантини, служење храна и 

пијалаци, летувалишта, резервирање хотели, 

хотели, мотели, ресторани, ресторани со 

самопослужување  

 

(210) TM  2014/913 (220) 27/08/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги ЈАКАМОЗ ДООЕЛ увоз-извоз  

Скопје 

ул. 1 бр 82 Долно Лисиче, Аеродром, 1000 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

NEVALE 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бироа за 

сместување (хотели, агенции), пансиони 

(интернати), бифеа (снек-барови), кафетерии 

(еспрес ресторани), кантини, служење храна и 

пијалаци, летувалишта, резервирање хотели, 

хотели, мотели, ресторани, ресторани со 

самопослужување  

 

(210) TM  2014/915 (220) 01/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Адвокатско друштво 

СОФРОНИЕВСКА и ПОЛЕНАК Скопје 

ул.8-ма Ударна бригада бр.20А, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  



 

 

192 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

 
(591) сива, бела, сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 

што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/918 (220) 02/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Акционерско друштво за 

производство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица 

Стадион бб, 2400 Струмица, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, сина, бела и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, сода-вода  

 

(210) TM  2014/920 (220) 02/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ДИОГЕН Ко ДОО  

ул.Штипски пат бб, 2300 Кочани, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

DIOGEN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби 

(кои не се вклучени во другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

пластични материјали); сурови текстилни 

влакнести материјали  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси; крпи, постави, вискозни 

постави, материјали за постава за текстилна 

индустрија; двострани ленти; ткаенини; ленти 

за панделки, гајтани, врвки, врски за рабови; 

украсни ленти, сатенски панделки, апликации 

за текстил; текстилни етикети  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; увоз/извоз и услуги 

при продажба на големо и мало со производи 

од текстилната и шивачката индустрија  

 

(210) TM  2014/921 (220) 02/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) "St. Papaioannou Societe Anonyme 

Industrial and Commercial company of 

children clothes and Relevant products" with 

distinctive title "Lapin House" 

Styl Gonata 4, 12133 Peristeri, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  трикотажа за деца, облека и обувки од 

сите видови за деца и бебиња, бањарки, 

појаси, обувки за на плажа, сандали, ракавици 

(облека), марамчиња, шалови, водоотпорна 

облека, елеци  

кл. 35  малопродажба на облека, обувки, капи, 

секојдневна гардероба и модни додатоци, 

колекција, за други, на различна облека, 

обувки, капи, секојдневна гардероба и модни 

додатоци, овозможување на купувачите да 

разгледуваат и купуваат облека, обувки, капи, 

секојдневна гардероба и модни додатоци 

соодветно од каталог за облека и додатоци за 

облека со нарачка преку пошта; услуги за 

продажба на мало преку интернет поврзани 

со облека, обувки, капи, секодневна 

гардероба и модни додатоци  

 

(210) TM  2014/922 (220) 03/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

IBU - 1 A PHARMA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2014/923 (220) 03/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

LEVOCARB - 1 A PHARMA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2014/924 (220) 03/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ASS+C - 1  A PHARMA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2014/925 (220) 03/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) NOVARTIS AG 



 

 

194 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

PEN MEGA - 1 A PHARMA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2014/926 (220) 03/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) McDonald's Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) жолта, црвена, бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на давање храна и пијалоци; 

ресторани; кафетерии; снек барови; кафе 

барови; ресторани за брза храна (fast food); 

услуги на доставување на храна; 

подготвување на храна за надвор (за 

носење); подготвување храна, пијлоци и 

напитоци за конзумација надвор (take away)  

 

(210) TM  2014/927 (220) 04/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Иван Ѓорѓиев 

ул."Гоце Делчев" бр.12, Ново Село, 

Струмица, MK 

(740)   

 

(540)  

 

ГЛУКОНОРМИН 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/928 (220) 04/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија на големо и мало 

и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

бул.3-та Македонска Бригада бр.56, Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, зелена, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

услуги при продажба на мало на: 

прехрамбени производи, пијалоци, храна за 

животни, кондиторија, средства за лична 

хигиена, средства за хигиена во домаќинство, 

козметички средства, детска козметика, 

текстил, обувки, спортска опрема, предмети 

од пластика, предмети од стакло, предмети 

од порцелан и керамика, метална 

галантерија, предмети за домаќинство од 

дрво, опрема за домаќинство, школски 

програм, канцелариски материјали, играчки, 

помагала за домаќинство, предмети за 

подарок, авто козметика и помагала  

 

(210) TM  2014/930 (220) 05/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги ЕЛЕНА ЛУКА експорт-импорт 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.130, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 

делови од животинска кожа; торби и куфери; 

чадори, сонцебрани и стапови за одење; 

камшици, узди и сарачки производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтаи; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; 

вештачко цвеќе  

 

(210) TM  2014/931 (220) 05/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam  Marg, Lower Parel, 400013 

Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

XELCIP 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати, лекови (за фармацевтска намена), 

витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати за 

медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/932 (220) 05/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  
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SCHOLL FRESH STEP 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

субстанции за перење; чистачки, рибачки и 

абразивни препарати; сапуни, парфеми, 

есенцијални масла, козметика, лосиони за 

коса; пасти за заби, помади, препарати за 

нега на стапала, тело и кожа и за декорација; 

креми, гелови, лосиони, масла, балсами, 

пудри, талкум пудри и спрејови за нега, 

чистење, ублажување, ревитализација и 

релаксација на стапала, тело и кожа; 

немедицински соли, масла и сунѓери за 

бањање; немедицински препарати за 

купатило; дезодоранси; анти-дезодоранси, 

миризливи креми, гелови, лосиони, пудри, 

талк пудри и спрејеви  

кл. 5  фармацевтски, медицински, 

ветеринарни и санитарни препарати и 

производи; фармацевтски лекарства; 

медицински препарати за нега на стапала, 

тело и кожа; медицински креми, гелови, 

лосиони, масла, пудри, талк пудри, спрејеви, 

талкови, балсами; медицински течности за 

масажа; препарати против потење, 

дезодоранси; медицински и терапевтски 

адитиви за бања, особено во форма на 

таблети, соли, масла и сунѓери; медицински 

препарати за купатило  

 

(210) TM  2014/933 (220) 05/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam  Marg, Lower Parel, 400013 

Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

DUOHAL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати, лекови (за фармацевтска намена), 

витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати за 

медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

кл. 10  медицински направи за лекување на 

респираторни заболувања  

 

(210) TM  2014/935 (220) 09/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) DENSO CORPORATION Japanese 

corporation 

1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JP 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  свеќици; свеќици за мотори; свеќици за 

мотори за возила со две и возила со четири 
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тркала; свеќици за мотори со внатрешно 

согорување за градежна машинерија и друга 

индустриска машинерија; свеќици за мотори 

со внатрешно согорување  

 

(210) TM  2014/936 (220) 09/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) DENSO CORPORATION Japanese 

corporation 

1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JP 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  свеќици; свеќици за мотори; свеќици за 

мотори за возила со две и возила со четири 

тркала; свеќици за мотори со внатрешно 

согорување за градежна машинерија и друга 

индустриска машинерија; свеќици за мотори 

со внатрешно согорување  

 

(210) TM  2014/937 (220) 10/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за едукација СТ. ГЕОРГЕС 

ДООЕЛ Скопје 

Булевар Јане Сандански бр.3/2-5, Скопје, 

Аеродром, MK 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат  

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, црна и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настаата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2014/938 (220) 10/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за едукација СТ. ГЕОРГЕС 

ДООЕЛ Скопје 

Булевар Јане Сандански бр.3/2-5, Скопје, 

Аеродром, MK 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат  

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, црна и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настаата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2014/939 (220) 10/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US 
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(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, плава, сребрена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(210) TM  2014/941 (220) 11/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Мире Јанев 

ул.Антон Попов бр.149 б, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена, сива и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2014/942 (220) 11/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Menarini International Operations 

Luxembourg S.A. 

1, Avenue De La Gare, L-1611 Luxembourg, 

LU 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DEXALGIN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(210) TM  2014/943 (220) 11/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

ALL STAR 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински направи, имено пенкала за 

инсулин  

 

(210) TM  2014/948 (220) 11/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Друштво за трговија, маркетинг и 

услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ Скопје  

со седиште на ул.Димо Хаџи Динов бр.24, 

Општина Кисела Вода, 1000 Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

VITAMINKA 
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(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/958 (220) 12/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ANTIPERUTIN JAKA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететески 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/959 (220) 12/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CARDIO PROTECT JAKA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1002 (220) 19/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Monster Energy Company, a Delaware 

corporation 

1 Monster way Corona, California 92879, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

RIPPER 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната во течна форма  

кл. 32  безалкохолни пијалоци  
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(210) TM  2014/1005 (220) 22/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 

1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

FUROMID 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/1006 (220) 22/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) NEXEN TIRE CORPORATION 

355, Chungryeol-ro, Yangsan-si, 

Gyeongsangnam-do, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

WINGUARD SNOW'G 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми, внатрешни цевки и клапни за кал 

за возила  

 

(210) TM  2014/1012 (220) 24/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Златара ЕНСАР Ниметула Едуш Кадри 

Скопје 

ул.Белградска бр.95, Скопје-Чаир, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит,  скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

златни нишки (накит), злато, сурово или 

ковано, сребро суроо или ковано  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; услуги при увоз-

извоз и производство и продажба на големо и 

мало со: скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

златни нишки (накит), злато, сурово или 

ковано, сребро, сурово или ковано  

 

(210) TM  2014/1014 (220) 25/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

COMPLETE DEFENSE 

(591)  

(531)  
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за бричење, имено, креми за 

бричење, гелови за бричење, лосиони за 

бричење, и пена за бричење  

 

(210) TM  2014/1015 (220) 25/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Kabushiki Kaisha Miyake Design 

Jimusho (also trading as Miyake Design 

Studio) 

1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни и детергенти; пасти за заби; 

пудри за шминкање; тоалетна  вода; 

козметички креми; боја за образи; козметички 

руж; козметички производи за нега на коса; 

течни парфеми; парфеми; козметички креми 

за чистење; студени креми; козметички 

лосиони; козметички производи за кожа; 

козметички производи за капење; лосиони за 

коса; козметички производи за очи; 

козметички производи за веѓи; талк пудри за 

тоалетна употреба; депилатори; козметички 

дезодоранси за тело; парфимерија; мириси и 

миризливи стапчиња; абразивна хартија; 

абразивен материјал, абразивен песок; 

вештачки камен за пети; хартија за полирање; 

материјал за полирање; вештачки нокти; 

вештачки трепки  

 

(210) TM  2014/1016 (220) 25/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Kabushiki Kaisha Miyake Design 

Jimusho (also trading as Miyake Design 

Studio) 

1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни и детергенти; пасти за заби; 

пудри за шминкање; тоалетна  вода; 

козметички креми; боја за образи; козметички 

руж; козметички производи за нега на коса; 

течни парфеми; парфеми; козметички креми 

за чистење; студени креми; козметички 

лосиони; козметички производи за кожа; 

козметички производи за капење; лосиони за 

коса; козметички производи за очи; 

козметички производи за веѓи; талк пудри за 

тоалетна употреба; депилатори; козметички 

дезодоранси за тело; парфимерија; мириси и 

миризливи стапчиња; абразивна хартија; 

абразивен материјал, абразивен песок; 

вештачки камен за пети; хартија за полирање; 

материјал за полирање; вештачки нокти; 

вештачки трепки  

 

(210) TM  2014/1017 (220) 25/09/2014 

(442) 31/12/2014 
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(300)  

(731) Kabushiki Kaisha Miyake Design 

Jimusho (also trading as Miyake Design 

Studio) 

1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) црна и бела 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни и детергенти; пасти за заби; 

пудри за шминкање; тоалетна  вода; 

козметички креми; боја за образи; козметички 

руж; козметички производи за нега на коса; 

течни парфеми; парфеми; козметички креми 

за чистење; студени креми; козметички 

лосиони; козметички производи за  кожа; 

козметички производи за капење; лосиони за 

коса; козметички производи за очи; 

козметички производи за веѓи; талк пудри за 

тоалетна употреба; депилатори; козметички 

дезодоранси за тело; парфимерија; мириси и 

миризливи стапчиња; абразивна хартија; 

абразивен материјал, абразивен песок; 

вештачки камен за пети; хартија за полирање; 

материјал за полирање; вештачки нокти; 

вештачки трепки  

 

(210) TM  2014/1018 (220) 25/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

sefsidal-sanovel 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за употреба 

во медицина и ветеринарство, храна за 

бебиња; диететски додатоци за луѓе и 

животни; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

восок; средствa за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2014/1019 (220) 25/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

matofin-sanovel 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 
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медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за употреба 

во медицина и ветеринарство, храна за 

бебиња; диететски додатоци за луѓе и 

животни; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2014/1020 (220) 25/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

medovir-sanovel 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за употреба 

во медицина и ветеринарство, храна за 

бебиња; диететски додатоци за луѓе и 

животни; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2014/1021 (220) 25/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

pidrex-sanovel 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за употреба 

во медицина и ветеринарство, храна за 

бебиња; диететски додатоци за луѓе и 

животни; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2014/1022 (220) 25/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

myrey-sanovel 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за употреба 

во медицина и ветеринарство, храна за 

бебиња; диететски додатоци за луѓе и 

животни; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2014/1025 (220) 26/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Manufacture et fabrique de montres et 

chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A. 

Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle, CH 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) бела и црна 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производи изработени од нив или преслечени 

со нив, кои не се опфатени со другите класи; 

накит, скапоцени камења; часовници и 

хронометриски инструменти  

 

(210) TM  2014/1026 (220) 26/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) ЈОСИБА-ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Костурска бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, бела, портокалова 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  облека за заштита од несреќни случаи, 

радијација и оган, облека за заштита од оган, 

облека од азбест за заштита од пожар, 

заштитни маски, заштитни маски за лице, 

работнички заштитни маски за лице, заштитни 

појаси што не се за седишта на автомобили 

или спортска опрема, заштитни ракавици за 

несреќни случаи, заштитни чевли, обувки за 

заштита од несреќни случаи, радијација и 

оган, заштитни уреди за лична употреба 

против незгоди, заштитни церади, заштитни 

ткаенини, заштитни шлемови, заштитници за 

заби, заштитници од искрење, штитнци за 

раце, штитници за нозе, заштитни очила, 

очила против заслепување, појаси (заштитни 

појаси) што не се за седишта на автомобили 

или спортска опрема, сигурносни спојници, 

штитници од азбест за пожарникари, 

штитници од нагло зголемување на волтажа, 

штитници против ослепување, шлемови 

(заштитни шлемови), заштитни капи, 

заштитни антифони и тампони за уши, 

заштитни респираторни маски, филтри за 

респиратотни маски  

кл. 25  облека, обувки и капи, водоотпорна 

облека, горна облека (наметки), готова облека 

(конфекциска облека), додатоци против 

лизгање на обувки, горни делови на обувки, 

долги палта, ѓонови за обувки, елеци, 

заштитни јаки, јакни (облека), комбинезони 

(облека), кошули, спојници за кошули, кратки 

чорапи, маици, маици со кратки ракави, 
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метални додатоци за чевли и чизми, обувки 

(ленти за обувки) што се зашиваат меѓу 

горниот и долниот дел за зацврстување, 

палта, панталони, појаси, полнети јакни 

(облека), прерамки за облека (трегери), 

престилки (облека), работнички комбинезони, 

ракавици (облека), ракавици без прсти, 

ремени (облека), ремени за пантолони, 

униформи, хеланки, џемпери, чорапи, 

штитници за сонце, штитници за уши од студ, 

штитници од пот  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

производство, услуги при увоз-извоз и 

продажба на големо и мало со: Облека за 

заштита од несреќни случаи, радијација и 

оган, облека за заштита од оган, облека од 

азбест за заштита од пожар, заштитни маски, 

заштитни маски за лице, работнички заштитни 

маски за лице, заштитни појаси што не се за 

седишта на автомобили или спортска опрема, 

заштитни ракавици за несреќни случаи, 

заштитни чевли, обувки за заштита од 

несреќни случаи, радијација и оган, заштитни 

уреди за лична употреба против незгоди, 

заштитни церади, заштитни ткаенини, 

заштитни шлемови, заштитници за заби, 

заштитници од искрење, штитнци за раце, 

штитници за нозе, заштитни очила, очила 

против заслепување, појаси (заштитни појаси) 

што не се за седишта на автомобили или 

спортска опрема, сигурносни спојници, 

штитници од азбест за пожарникари, 

штитници од нагло зголемување на волтажа, 

штитници против ослепување, шлемови 

(заштитни шлемови), заштитни капи, 

заштитни антифони и тампони за уши, 

заштитни респираторни маски, филтри за 

респиратотни маски, облека, обувки и капи, 

водоотпорна облека, , горна облека (наметки), 

готова облека (конфекциска облека), 

додатоци против лизгање на обувки, горни 

делови на обувки, долги палта, ѓонови за 

обувки, елеци, заштитни јаки, јакни (облека), 

комбинезони (облека), кошули, спојници за 

кошули, кратки чорапи, маици, маици со 

кратки ракави, метални додатоци за чевли и 

чизми, обувки (ленти за обувки) што се 

зашиваат меѓу горниот и долниот дел за 

зацврстување, палта, панталони, појаси, 

полнети јакни (облека), прерамки за облека 

(трегери), престилки (облека), работнички 

комбинезони, ракавици (облека), ракавици 

без прсти; ремени (облека) , ремени за 

панталони , униформи, хеланки, џемпери, 

чорапи, штитници за сонце, штитници за уши 

од студ, штитници од пот  

 

(210) TM  2014/1027 (220) 29/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Wrangler Apparel Corp. (Delaware 

corporation) 

3411 Silverside Road Wilmington, Delaware 

19810, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

WRANGLER 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  ранци направени од тексас или најлон 

или кожа или имитација на кожа: торби за на 

рамо направени од тексас или најлон или 

кожа или имитација на кожа: рачни торби 

направени од тексас или најлон или кожа или 

имитација на кожа; торби за носење 

направени од тексас или најлон или кожа или 

имитација на кожа; чанти нанравени од тексас 

или најлон или кожа или имитација на кожа; 

паричници направени од тексас или најлон 

или кожа или имитација на кожа; торбички за 

монети направени од тексас или најлон или 

кожа или имитација на кожа; привезоци за 

клучеви направени од тексас или најлон или 

кожа или имитација на кожа; држачи за 

картички направени од тексас или најлон или 

кожа или имитација на кожа; козметички 
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торбички направени од тексас или најлон или 

кожа или имитација на кожа; торбички за 

тоалетен прибор (кои се продаваат празни) 

направени од тексас или најлон или кожа или 

имитација на кожа; торби за патување 

направени од тексас или најлон или кожа или 

имитација на кожа; куфери за патување 

направени од тексас или најлон или кожа или 

имитација на кожа; сандаци направени од 

тексас или најлон или кожа или имитација на 

кожа; каиши изработени од кожа или 

имитација на кожа; трегери направени од 

кожа или имитација на кожа; полу-обработена 

или необработена кожа; ремени; животински 

кожи; чадори; бастуни; багаж; коњска запрега 

и седла  

 

(210) TM  2014/1028 (220) 29/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) црвена, бела, сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за орална нега, имено, 

препарати за нега на забите и особено паста 

за заби и препарати за испирање на устата; 

освежувачи на здивот, дентални гелови, 

плакначи за уста, дентални пени, препарати 

за белење на забите, препарати за полирање 

на забите, препарати и акцелератори за 

белење на забите, препарати за 

отстранување козметички дамки на забите, не 

за медицински намени   

кл. 21  четки за заби, чепкалки за заби, конец 

за чистење на забите  

 

(210) TM  2014/1029 (220) 29/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, сива 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(210) TM  2014/1034 (220) 30/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Љупчо Јовановски 

ул.Ката Поцкова бр.94 - 29, 2400 Струмица, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) бела, темно и светло сина, светло и 

темно зелена, темно и светло жолта и црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и лечни производи - јогурт и 

кисело млеко  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управувње со работи, услуги при продажба на 

големо и мало и увоз и извоз на: млеко и 

млечни производи  - јогурт и кисело млеко  

 

(210) TM  2014/1035 (220) 30/09/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Љупчо Јовановски 

ул.Ката Поцкова бр.94 - 29, 2400 Струмица, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

JOPLUS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и лечни производи - јогурт и 

кисело млеко  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управувње со работи, услуги при продажба на 

големо и мало и увоз и извоз на: млеко и 

млечни производи  - јогурт и кисело млеко  

 

(210) TM  2014/1037 (220) 01/10/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

KRSLA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино, ракија  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, винарии, ресторани  

 

(210) TM  2014/1038 (220) 01/10/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

ALEKSANDAR PARK 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, хотели, 

ресторани, кафетерии, спа и велнес центри  

 

(210) TM  2014/1039 (220) 01/10/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

ZA SEKOJ DEN 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; промовирање на 

продажбата; групирање во корист на други, на 

различни производи, 

овозможувањепотрошувачите соодветни да 

ги гледаат и купуваат овие стоки, преку 

каталози или електронски медиуми; услуги 

при увоз-извоз и производство и продажба на 

големо и мало со: конзервирано, смрзнато, 

сушено и ваено овошје и зеленчук; јаткасто 

овошје, желеа, џемови, компоти, диебетски и 

диететски производи, Житарици, житарици за 

доручек, мусли, пченкарни снегулки, колачи 

од ориз, десертни  барови, брашно и 

производи од жито, производи од тесто и 

слатки, бисквити  

 

(210) TM  2014/1040 (220) 01/10/2014 

(442) 31/12/2014 

(300)  

(731) Занаетчија Златар ИБРО Ибраим 

Кадри Скопје 

ул.Покриена Чаршија бр.29, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) - 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

златни нишки (накит), злато, сурово или 

ковано, сребро сурово или ковано  

кл. 25  кожа и имитација од кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; женски чанти, 

торби и куфери, ремени  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; услуги при увоз-

извоз и производство и продажба на големо и 

мало со: Скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

злтни нишки (накит), злато, сурово или 

ковано, сребро сурово или ковано; кожа и 

имитација од кожа и производи направени од 

овие материјали, што не се вклучени во 

другите класи; женски чанти, торби и куфери, 

ремени  
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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 
 

 

(210) (510)                                            
--- ------------------------------------ 
1   TM 2013/0370                                       
1   TM 2013/0494                                       
1   TM 2013/0535                                       
1   TM 2013/0667                                       
1   TM 2013/0706                                       
1   TM 2013/0707                                       
1   TM 2014/0037                                       
1   TM 2014/0611                                       
1   TM 2014/0612                                       
1   TM 2014/0730                                       
1   TM 2014/0735                                       
1   TM 2014/0738                                       
1   TM 2014/0739                                       
1   TM 2014/0740                                       
1   TM 2014/0741                                       
1   TM 2014/0748                                       
1   TM 2014/0819                                       
1   TM 2014/0843                                       
1   TM 2014/0844                                       
1   TM 2014/0905                                       
1   TM 2014/0906                                       
2   TM 2013/0494                                       
2   TM 2013/0535                                       
2   TM 2013/1111                                       
2   TM 2013/1148                                       
2   TM 2013/1149                                       
3   TM 2012/0124                                       
3   TM 2013/0469                                       
3   TM 2013/0494                                       
3   TM 2013/0535                                       
3   TM 2013/0539                                       
3   TM 2013/0946                                       
3   TM 2013/1082                                       
3   TM 2013/1117                                       
3   TM 2013/1118                                       
3   TM 2013/1152                                       
3   TM 2014/0200                                       
3   TM 2014/0250                                       
3   TM 2014/0251                                       
3   TM 2014/0252                                       
3   TM 2014/0253                                       
3   TM 2014/0254                                       
3   TM 2014/0332                                       
3   TM 2014/0361                                       
3   TM 2014/0396                                       
3   TM 2014/0409                                       
3   TM 2014/0413                                       
3   TM 2014/0445                                       
3   TM 2014/0494                                       
3   TM 2014/0542                                       
3   TM 2014/0543                                       

3   TM 2014/0554                                       
3   TM 2014/0556                                       
3   TM 2014/0559                                       
3   TM 2014/0678                                       
3   TM 2014/0778                                       
3   TM 2014/0779                                       
3   TM 2014/0780                                       
3   TM 2014/0826                                       
3   TM 2014/0834                                       
3   TM 2014/0842                                       
3   TM 2014/0855                                       
3   TM 2014/0877                                       
3   TM 2014/0895                                       
3   TM 2014/0896                                       
3   TM 2014/0932                                       
3   TM 2014/0939                                       
3   TM 2014/0958                                       
3   TM 2014/1014                                       
3   TM 2014/1015                                       
3   TM 2014/1016                                       
3   TM 2014/1017                                       
3   TM 2014/1028                                       
3   TM 2014/1029                                       
4   TM 2013/0500                                       
4   TM 2013/0501                                       
4   TM 2013/0535                                       
4   TM 2014/0726                                       
4   TM 2014/0727                                       
4   TM 2014/0728                                       
4   TM 2014/0729                                       
4   TM 2014/0731                                       
4   TM 2014/0732                                       
4   TM 2014/0733                                       
4   TM 2014/0734                                       
4   TM 2014/0735                                       
4   TM 2014/0736                                       
4   TM 2014/0737                                       
4   TM 2014/0738                                       
4   TM 2014/0739                                       
4   TM 2014/0741                                       
4   TM 2014/0905                                       
4   TM 2014/0906                                       
5   TM 2012/0124                                       
5   TM 2012/0587                                       
5   TM 2013/0052                                       
5   TM 2013/0066                                       
5   TM 2013/0079                                       
5   TM 2013/0081                                       
5   TM 2013/0380                                       
5   TM 2013/0535                                       
5   TM 2013/0537                                       

5   TM 2013/0547                                       
5   TM 2013/0551                                       
5   TM 2013/0599                                       
5   TM 2013/0660                                       
5   TM 2013/0662                                       
5   TM 2013/0667                                       
5   TM 2013/0670                                       
5   TM 2013/0682                                       
5   TM 2013/0693                                       
5   TM 2013/0710                                       
5   TM 2013/0711                                       
5   TM 2013/0712                                       
5   TM 2013/0715                                       
5   TM 2013/0716                                       
5   TM 2013/0831                                       
5   TM 2013/0839                                       
5   TM 2013/0969                                       
5   TM 2013/1082                                       
5   TM 2013/1152                                       
5   TM 2013/1154                                       
5   TM 2013/1225                                       
5   TM 2013/1226                                       
5   TM 2013/1228                                       
5   TM 2013/1229                                       
5   TM 2013/1230                                       
5   TM 2013/1231                                       
5   TM 2013/1232                                       
5   TM 2013/1233                                       
5   TM 2013/1234                                       
5   TM 2013/1236                                       
5   TM 2013/1237                                       
5   TM 2013/1238                                       
5   TM 2013/1239                                       
5   TM 2013/1240                                       
5   TM 2013/1241                                       
5   TM 2013/1242                                       
5   TM 2013/1243                                       
5   TM 2014/0003                                       
5   TM 2014/0006                                       
5   TM 2014/0016                                       
5   TM 2014/0017                                       
5   TM 2014/0018                                       
5   TM 2014/0019                                       
5   TM 2014/0020                                       
5   TM 2014/0030                                       
5   TM 2014/0035                                       
5   TM 2014/0048                                       
5   TM 2014/0056                                       
5   TM 2014/0057                                       
5   TM 2014/0058                                       
5   TM 2014/0241                                       

5   TM 2014/0243                                       
5   TM 2014/0250                                       
5   TM 2014/0251                                       
5   TM 2014/0252                                       
5   TM 2014/0253                                       
5   TM 2014/0254                                       
5   TM 2014/0367                                       
5   TM 2014/0368                                       
5   TM 2014/0369                                       
5   TM 2014/0397                                       
5   TM 2014/0441                                       
5   TM 2014/0445                                       
5   TM 2014/0463                                       
5   TM 2014/0464                                       
5   TM 2014/0465                                       
5   TM 2014/0466                                       
5   TM 2014/0512                                       
5   TM 2014/0517                                       
5   TM 2014/0518                                       
5   TM 2014/0522                                       
5   TM 2014/0523                                       
5   TM 2014/0525                                       
5   TM 2014/0526                                       
5   TM 2014/0527                                       
5   TM 2014/0528                                       
5   TM 2014/0529                                       
5   TM 2014/0530                                       
5   TM 2014/0531                                       
5   TM 2014/0532                                       
5   TM 2014/0533                                       
5   TM 2014/0541                                       
5   TM 2014/0544                                       
5   TM 2014/0545                                       
5   TM 2014/0554                                       
5   TM 2014/0559                                       
5   TM 2014/0575                                       
5   TM 2014/0581                                       
5   TM 2014/0582                                       
5   TM 2014/0653                                       
5   TM 2014/0746                                       
5   TM 2014/0771                                       
5   TM 2014/0774                                       
5   TM 2014/0787                                       
5   TM 2014/0788                                       
5   TM 2014/0829                                       
5   TM 2014/0830                                       
5   TM 2014/0841                                       
5   TM 2014/0856                                       
5   TM 2014/0874                                       
5   TM 2014/0875                                       
5   TM 2014/0876                                       
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5   TM 2014/0880                                       
5   TM 2014/0881                                       
5   TM 2014/0888                                       
5   TM 2014/0922                                       
5   TM 2014/0923                                       
5   TM 2014/0924                                       
5   TM 2014/0925                                       
5   TM 2014/0927                                       
5   TM 2014/0931                                       
5   TM 2014/0932                                       
5   TM 2014/0933                                       
5   TM 2014/0942                                       
5   TM 2014/0958                                       
5   TM 2014/0959                                       
5   TM 2014/1002                                       
5   TM 2014/1005                                       
5   TM 2014/1018                                       
5   TM 2014/1019                                       
5   TM 2014/1020                                       
5   TM 2014/1021                                       
5   TM 2014/1022                                       
6   TM 2013/0535                                       
6   TM 2013/0553                                       
6   TM 2013/1111                                       
6   TM 2014/0069                                       
6   TM 2014/0121                                       
6   TM 2014/0122                                       
6   TM 2014/0123                                       
6   TM 2014/0124                                       
6   TM 2014/0747                                       
7   TM 2013/0535                                       
7   TM 2013/0553                                       
7   TM 2013/1066                                       
7   TM 2013/1244                                       
7   TM 2013/1245                                       
7   TM 2014/0611                                       
7   TM 2014/0612                                       
7   TM 2014/0752                                       
7   TM 2014/0843                                       
7   TM 2014/0844                                       
7   TM 2014/0935                                       
7   TM 2014/0936                                       
8   TM 2013/0535                                       
8   TM 2013/0553                                       
8   TM 2013/1142                                       
8   TM 2014/0250                                       
8   TM 2014/0251                                       
8   TM 2014/0252                                       
8   TM 2014/0253                                       
8   TM 2014/0254                                       
8   TM 2014/0776                                       
8   TM 2014/0810                                       
8   TM 2014/0910                                       
9   TM 2011/1017                                       
9   TM 2013/0286                                       
9   TM 2013/0288                                       
9   TM 2013/0290                                       
9   TM 2013/0432                                       
9   TM 2013/0523                                       
9   TM 2013/0535                                       
9   TM 2013/0882                                       
9   TM 2013/1036                                       
9   TM 2013/1076                                       
9   TM 2013/1102                                       
9   TM 2013/1108                                       
9   TM 2013/1113                                       
9   TM 2013/1142                                       

9   TM 2013/1148                                       
9   TM 2013/1149                                       
9   TM 2014/0021                                       
9   TM 2014/0067                                       
9   TM 2014/0471                                       
9   TM 2014/0574                                       
9   TM 2014/0710                                       
9   TM 2014/0784                                       
9   TM 2014/0785                                       
9   TM 2014/0786                                       
9   TM 2014/0863                                       
9   TM 2014/0879                                       
9   TM 2014/1026                                       
10  TM 2013/0432                                       
10  TM 2013/0535                                       
10  TM 2013/0682                                       
10  TM 2014/0250                                       
10  TM 2014/0251                                       
10  TM 2014/0252                                       
10  TM 2014/0253                                       
10  TM 2014/0254                                       
10  TM 2014/0537                                       
10  TM 2014/0653                                       
10  TM 2014/0933                                       
10  TM 2014/0943                                       
11  TM 2013/0535                                       
11  TM 2013/0553                                       
11  TM 2013/1066                                       
11  TM 2013/1142                                       
11  TM 2014/0366                                       
11  TM 2014/0752                                       
11  TM 2014/0810                                       
11  TM 2014/0843                                       
11  TM 2014/0844                                       
11  TM 2014/0887                                       
12  TM 2013/0286                                       
12  TM 2013/0288                                       
12  TM 2013/0290                                       
12  TM 2013/0535                                       
12  TM 2013/0553                                       
12  TM 2013/1171                                       
12  TM 2014/0243                                       
12  TM 2014/0721                                       
12  TM 2014/0722                                       
12  TM 2014/0846                                       
12  TM 2014/0847                                       
12  TM 2014/0848                                       
12  TM 2014/0849                                       
12  TM 2014/0850                                       
12  TM 2014/0851                                       
12  TM 2014/0852                                       
12  TM 2014/0859                                       
12  TM 2014/0872                                       
12  TM 2014/0873                                       
12  TM 2014/0887                                       
12  TM 2014/1006                                       
13  TM 2013/0535                                       
14  TM 2013/0535                                       
14  TM 2013/0908                                       
14  TM 2013/1059                                       
14  TM 2014/0574                                       
14  TM 2014/0710                                       
14  TM 2014/1012                                       
14  TM 2014/1025                                       
14  TM 2014/1040                                       
15  TM 2013/0535                                       
16  TM 2012/0124                                       

16  TM 2013/0252                                       
16  TM 2013/0286                                       
16  TM 2013/0288                                       
16  TM 2013/0290                                       
16  TM 2013/0535                                       
16  TM 2013/0699                                       
16  TM 2013/0705                                       
16  TM 2013/0706                                       
16  TM 2013/0707                                       
16  TM 2013/0714                                       
16  TM 2013/0807                                       
16  TM 2013/0810                                       
16  TM 2013/0865                                       
16  TM 2013/0867                                       
16  TM 2013/0908                                       
16  TM 2013/1059                                       
16  TM 2013/1065                                       
16  TM 2013/1066                                       
16  TM 2013/1148                                       
16  TM 2013/1149                                       
16  TM 2013/1152                                       
16  TM 2014/0243                                       
16  TM 2014/0250                                       
16  TM 2014/0253                                       
16  TM 2014/0254                                       
16  TM 2014/0373                                       
16  TM 2014/0390                                       
16  TM 2014/0433                                       
16  TM 2014/0434                                       
16  TM 2014/0467                                       
16  TM 2014/0468                                       
16  TM 2014/0471                                       
16  TM 2014/0752                                       
17  TM 2013/0535                                       
18  TM 2012/0559                                       
18  TM 2013/0523                                       
18  TM 2013/0535                                       
18  TM 2014/0243                                       
18  TM 2014/0574                                       
18  TM 2014/0708                                       
18  TM 2014/0709                                       
18  TM 2014/0710                                       
18  TM 2014/0930                                       
18  TM 2014/1027                                       
19  TM 2013/0535                                       
19  TM 2013/1111                                       
19  TM 2014/0609                                       
19  TM 2014/0747                                       
19  TM 2014/0748                                       
19  TM 2014/0887                                       
20  TM 2013/0535                                       
20  TM 2014/0130                                       
20  TM 2014/0131                                       
20  TM 2014/0132                                       
20  TM 2014/0366                                       
20  TM 2014/0395                                       
20  TM 2014/0560                                       
21  TM 2012/0124                                       
21  TM 2013/0535                                       
21  TM 2013/0946                                       
21  TM 2013/1066                                       
21  TM 2014/0556                                       
21  TM 2014/0678                                       
21  TM 2014/0752                                       
21  TM 2014/0810                                       
21  TM 2014/1028                                       
22  TM 2013/0535                                       

22  TM 2014/0130                                       
22  TM 2014/0131                                       
22  TM 2014/0132                                       
22  TM 2014/0920                                       
23  TM 2013/0535                                       
23  TM 2013/1135                                       
23  TM 2014/0130                                       
23  TM 2014/0131                                       
23  TM 2014/0132                                       
23  TM 2014/0833                                       
24  TM 2012/0559                                       
24  TM 2013/0247                                       
24  TM 2013/0535                                       
24  TM 2013/0852                                       
24  TM 2013/0944                                       
24  TM 2013/1114                                       
24  TM 2013/1135                                       
24  TM 2014/0362                                       
24  TM 2014/0363                                       
24  TM 2014/0364                                       
24  TM 2014/0439                                       
24  TM 2014/0444                                       
24  TM 2014/0472                                       
24  TM 2014/0699                                       
24  TM 2014/0827                                       
24  TM 2014/0920                                       
24  TM 2014/0930                                       
25  TM 2012/0559                                       
25  TM 2012/1260                                       
25  TM 2013/0247                                       
25  TM 2013/0523                                       
25  TM 2013/0535                                       
25  TM 2013/0852                                       
25  TM 2013/0944                                       
25  TM 2013/0952                                       
25  TM 2013/1114                                       
25  TM 2013/1135                                       
25  TM 2013/1146                                       
25  TM 2014/0001                                       
25  TM 2014/0002                                       
25  TM 2014/0200                                       
25  TM 2014/0324                                       
25  TM 2014/0362                                       
25  TM 2014/0363                                       
25  TM 2014/0364                                       
25  TM 2014/0433                                       
25  TM 2014/0434                                       
25  TM 2014/0439                                       
25  TM 2014/0444                                       
25  TM 2014/0445                                       
25  TM 2014/0462                                       
25  TM 2014/0472                                       
25  TM 2014/0699                                       
25  TM 2014/0709                                       
25  TM 2014/0710                                       
25  TM 2014/0827                                       
25  TM 2014/0835                                       
25  TM 2014/0853                                       
25  TM 2014/0920                                       
25  TM 2014/0921                                       
25  TM 2014/0930                                       
25  TM 2014/1026                                       
25  TM 2014/1040                                       
26  TM 2013/0535                                       
26  TM 2014/0827                                       
26  TM 2014/0930                                       
27  TM 2013/0247                                       



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   211 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

27  TM 2013/0535                                       
28  TM 2013/0535                                       
28  TM 2013/0556                                       
28  TM 2013/0810                                       
28  TM 2013/0830                                       
28  TM 2013/1089                                       
28  TM 2013/1090                                       
28  TM 2014/0835                                       
29  TM 2013/0382                                       
29  TM 2013/0383                                       
29  TM 2013/0384                                       
29  TM 2013/0535                                       
29  TM 2013/0634                                       
29  TM 2013/0877                                       
29  TM 2013/1086                                       
29  TM 2013/1087                                       
29  TM 2013/1088                                       
29  TM 2013/1089                                       
29  TM 2013/1090                                       
29  TM 2013/1141                                       
29  TM 2013/1152                                       
29  TM 2013/1172                                       
29  TM 2014/0153                                       
29  TM 2014/0154                                       
29  TM 2014/0243                                       
29  TM 2014/0294                                       
29  TM 2014/0295                                       
29  TM 2014/0441                                       
29  TM 2014/0546                                       
29  TM 2014/0547                                       
29  TM 2014/0548                                       
29  TM 2014/0549                                       
29  TM 2014/0556                                       
29  TM 2014/0640                                       
29  TM 2014/0681                                       
29  TM 2014/0682                                       
29  TM 2014/0793                                       
29  TM 2014/0805                                       
29  TM 2014/0821                                       
29  TM 2014/0853                                       
29  TM 2014/0888                                       
29  TM 2014/0897                                       
29  TM 2014/0898                                       
29  TM 2014/0901                                       
29  TM 2014/0902                                       
29  TM 2014/1034                                       
29  TM 2014/1035                                       
30  TM 2013/0232                                       
30  TM 2013/0315                                       
30  TM 2013/0324                                       
30  TM 2013/0370                                       
30  TM 2013/0382                                       
30  TM 2013/0383                                       
30  TM 2013/0384                                       
30  TM 2013/0456                                       
30  TM 2013/0535                                       
30  TM 2013/0557                                       
30  TM 2013/0558                                       
30  TM 2013/0559                                       
30  TM 2013/0560                                       
30  TM 2013/0607                                       
30  TM 2013/0826                                       
30  TM 2013/0827                                       
30  TM 2013/0857                                       
30  TM 2013/0859                                       
30  TM 2013/0860                                       
30  TM 2013/0861                                       

30  TM 2013/0872                                       
30  TM 2013/0877                                       
30  TM 2013/0907                                       
30  TM 2013/0979                                       
30  TM 2013/0980                                       
30  TM 2013/0981                                       
30  TM 2013/0982                                       
30  TM 2013/0983                                       
30  TM 2013/1026                                       
30  TM 2013/1086                                       
30  TM 2013/1087                                       
30  TM 2013/1088                                       
30  TM 2013/1089                                       
30  TM 2013/1090                                       
30  TM 2013/1116                                       
30  TM 2013/1139                                       
30  TM 2013/1140                                       
30  TM 2013/1152                                       
30  TM 2013/1172                                       
30  TM 2013/1196                                       
30  TM 2013/1197                                       
30  TM 2013/1198                                       
30  TM 2014/0013                                       
30  TM 2014/0243                                       
30  TM 2014/0318                                       
30  TM 2014/0319                                       
30  TM 2014/0397                                       
30  TM 2014/0398                                       
30  TM 2014/0441                                       
30  TM 2014/0457                                       
30  TM 2014/0470                                       
30  TM 2014/0539                                       
30  TM 2014/0540                                       
30  TM 2014/0541                                       
30  TM 2014/0544                                       
30  TM 2014/0545                                       
30  TM 2014/0546                                       
30  TM 2014/0547                                       
30  TM 2014/0548                                       
30  TM 2014/0549                                       
30  TM 2014/0550                                       
30  TM 2014/0551                                       
30  TM 2014/0552                                       
30  TM 2014/0553                                       
30  TM 2014/0556                                       
30  TM 2014/0611                                       
30  TM 2014/0612                                       
30  TM 2014/0700                                       
30  TM 2014/0701                                       
30  TM 2014/0756                                       
30  TM 2014/0793                                       
30  TM 2014/0822                                       
30  TM 2014/0823                                       
30  TM 2014/0824                                       
30  TM 2014/0868                                       
30  TM 2014/0869                                       
30  TM 2014/0883                                       
30  TM 2014/0888                                       
30  TM 2014/0897                                       
30  TM 2014/0898                                       
30  TM 2014/0901                                       
30  TM 2014/0902                                       
31  TM 2013/0370                                       
31  TM 2013/0513                                       
31  TM 2013/0514                                       
31  TM 2013/0515                                       
31  TM 2013/0516                                       

31  TM 2013/0517                                       
31  TM 2013/0518                                       
31  TM 2013/0519                                       
31  TM 2013/0520                                       
31  TM 2013/0535                                       
31  TM 2013/1172                                       
31  TM 2014/0013                                       
31  TM 2014/0032                                       
31  TM 2014/0243                                       
31  TM 2014/0294                                       
31  TM 2014/0295                                       
31  TM 2014/0546                                       
31  TM 2014/0547                                       
31  TM 2014/0548                                       
31  TM 2014/0549                                       
31  TM 2014/0556                                       
31  TM 2014/0853                                       
32  TM 2011/0484                                       
32  TM 2012/0309                                       
32  TM 2012/1321                                       
32  TM 2013/0232                                       
32  TM 2013/0382                                       
32  TM 2013/0383                                       
32  TM 2013/0384                                       
32  TM 2013/0513                                       
32  TM 2013/0514                                       
32  TM 2013/0515                                       
32  TM 2013/0516                                       
32  TM 2013/0517                                       
32  TM 2013/0518                                       
32  TM 2013/0519                                       
32  TM 2013/0520                                       
32  TM 2013/0535                                       
32  TM 2013/0538                                       
32  TM 2013/0597                                       
32  TM 2013/0841                                       
32  TM 2013/1083                                       
32  TM 2013/1084                                       
32  TM 2013/1085                                       
32  TM 2013/1115                                       
32  TM 2013/1120                                       
32  TM 2013/1152                                       
32  TM 2014/0153                                       
32  TM 2014/0154                                       
32  TM 2014/0243                                       
32  TM 2014/0423                                       
32  TM 2014/0505                                       
32  TM 2014/0510                                       
32  TM 2014/0556                                       
32  TM 2014/0559                                       
32  TM 2014/0596                                       
32  TM 2014/0793                                       
32  TM 2014/0853                                       
32  TM 2014/0864                                       
32  TM 2014/0865                                       
32  TM 2014/0866                                       
32  TM 2014/0888                                       
32  TM 2014/0918                                       
32  TM 2014/1002                                       
33  TM 2011/0484                                       
33  TM 2012/1312                                       
33  TM 2013/0503                                       
33  TM 2013/0504                                       
33  TM 2013/0535                                       
33  TM 2013/0540                                       
33  TM 2013/0811                                       
33  TM 2013/0841                                       

33  TM 2013/0878                                       
33  TM 2013/0880                                       
33  TM 2014/0383                                       
33  TM 2014/0446                                       
33  TM 2014/0447                                       
33  TM 2014/0448                                       
33  TM 2014/0504                                       
33  TM 2014/0556                                       
33  TM 2014/0775                                       
33  TM 2014/0853                                       
33  TM 2014/0854                                       
33  TM 2014/0858                                       
33  TM 2014/0864                                       
33  TM 2014/0865                                       
33  TM 2014/0866                                       
33  TM 2014/0867                                       
33  TM 2014/1037                                       
34  TM 2011/0982                                       
34  TM 2013/0533                                       
34  TM 2013/0535                                       
34  TM 2013/0822                                       
34  TM 2013/0838                                       
34  TM 2013/0950                                       
34  TM 2013/1106                                       
34  TM 2013/1107                                       
34  TM 2014/0862                                       
35  TM 2011/0900                                       
35  TM 2012/1312                                       
35  TM 2013/0247                                       
35  TM 2013/0286                                       
35  TM 2013/0288                                       
35  TM 2013/0290                                       
35  TM 2013/0382                                       
35  TM 2013/0383                                       
35  TM 2013/0384                                       
35  TM 2013/0394                                       
35  TM 2013/0456                                       
35  TM 2013/0496                                       
35  TM 2013/0497                                       
35  TM 2013/0512                                       
35  TM 2013/0535                                       
35  TM 2013/0538                                       
35  TM 2013/0540                                       
35  TM 2013/0541                                       
35  TM 2013/0604                                       
35  TM 2013/0682                                       
35  TM 2013/0714                                       
35  TM 2013/0807                                       
35  TM 2013/0810                                       
35  TM 2013/0838                                       
35  TM 2013/0841                                       
35  TM 2013/0857                                       
35  TM 2013/0859                                       
35  TM 2013/0860                                       
35  TM 2013/0861                                       
35  TM 2013/0867                                       
35  TM 2013/0873                                       
35  TM 2013/0877                                       
35  TM 2013/0880                                       
35  TM 2013/0882                                       
35  TM 2013/0894                                       
35  TM 2013/0900                                       
35  TM 2013/0902                                       
35  TM 2013/0907                                       
35  TM 2013/0908                                       
35  TM 2013/1036                                       
35  TM 2013/1041                                       



 

 

212 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

35  TM 2013/1059                                       
35  TM 2013/1065                                       
35  TM 2013/1066                                       
35  TM 2013/1080                                       
35  TM 2013/1081                                       
35  TM 2013/1082                                       
35  TM 2013/1114                                       
35  TM 2013/1141                                       
35  TM 2013/1148                                       
35  TM 2013/1149                                       
35  TM 2013/1152                                       
35  TM 2013/1172                                       
35  TM 2014/0004                                       
35  TM 2014/0009                                       
35  TM 2014/0013                                       
35  TM 2014/0024                                       
35  TM 2014/0025                                       
35  TM 2014/0026                                       
35  TM 2014/0027                                       
35  TM 2014/0028                                       
35  TM 2014/0029                                       
35  TM 2014/0031                                       
35  TM 2014/0032                                       
35  TM 2014/0033                                       
35  TM 2014/0194                                       
35  TM 2014/0195                                       
35  TM 2014/0200                                       
35  TM 2014/0250                                       
35  TM 2014/0251                                       
35  TM 2014/0252                                       
35  TM 2014/0253                                       
35  TM 2014/0254                                       
35  TM 2014/0362                                       
35  TM 2014/0363                                       
35  TM 2014/0364                                       
35  TM 2014/0366                                       
35  TM 2014/0397                                       
35  TM 2014/0413                                       
35  TM 2014/0423                                       
35  TM 2014/0433                                       
35  TM 2014/0434                                       
35  TM 2014/0462                                       
35  TM 2014/0538                                       
35  TM 2014/0555                                       
35  TM 2014/0609                                       
35  TM 2014/0653                                       
35  TM 2014/0658                                       
35  TM 2014/0699                                       
35  TM 2014/0701                                       
35  TM 2014/0752                                       
35  TM 2014/0756                                       
35  TM 2014/0792                                       
35  TM 2014/0819                                       
35  TM 2014/0831                                       
35  TM 2014/0832                                       
35  TM 2014/0853                                       
35  TM 2014/0854                                       
35  TM 2014/0855                                       
35  TM 2014/0857                                       
35  TM 2014/0858                                       
35  TM 2014/0864                                       
35  TM 2014/0865                                       
35  TM 2014/0866                                       
35  TM 2014/0867                                       
35  TM 2014/0897                                       
35  TM 2014/0898                                       
35  TM 2014/0901                                       

35  TM 2014/0902                                       
35  TM 2014/0903                                       
35  TM 2014/0920                                       
35  TM 2014/0921                                       
35  TM 2014/0928                                       
35  TM 2014/1012                                       
35  TM 2014/1026                                       
35  TM 2014/1034                                       
35  TM 2014/1035                                       
35  TM 2014/1038                                       
35  TM 2014/1039                                       
35  TM 2014/1040                                       
36  TM 2011/0900                                       
36  TM 2013/0247                                       
36  TM 2013/0286                                       
36  TM 2013/0288                                       
36  TM 2013/0535                                       
36  TM 2013/0896                                       
36  TM 2013/0900                                       
36  TM 2013/0902                                       
36  TM 2013/1036                                       
36  TM 2013/1148                                       
36  TM 2013/1149                                       
36  TM 2014/0121                                       
36  TM 2014/0122                                       
36  TM 2014/0123                                       
36  TM 2014/0124                                       
36  TM 2014/0194                                       
37  TM 2011/0900                                       
37  TM 2013/0247                                       
37  TM 2013/0286                                       
37  TM 2013/0288                                       
37  TM 2013/0500                                       
37  TM 2013/0501                                       
37  TM 2013/0535                                       
37  TM 2013/1066                                       
37  TM 2013/1111                                       
37  TM 2013/1148                                       
37  TM 2013/1149                                       
37  TM 2013/1207                                       
37  TM 2014/0069                                       
37  TM 2014/0121                                       
37  TM 2014/0122                                       
37  TM 2014/0123                                       
37  TM 2014/0124                                       
37  TM 2014/0195                                       
37  TM 2014/0370                                       
37  TM 2014/0658                                       
37  TM 2014/0752                                       
37  TM 2014/0782                                       
38  TM 2013/0279                                       
38  TM 2013/0512                                       
38  TM 2013/0535                                       
38  TM 2013/0604                                       
38  TM 2013/0806                                       
38  TM 2013/0807                                       
38  TM 2013/0900                                       
38  TM 2013/0902                                       
38  TM 2013/1036                                       
38  TM 2013/1102                                       
38  TM 2013/1152                                       
38  TM 2014/0021                                       
38  TM 2014/0024                                       
38  TM 2014/0025                                       
38  TM 2014/0026                                       
38  TM 2014/0027                                       
38  TM 2014/0028                                       

38  TM 2014/0029                                       
38  TM 2014/0067                                       
38  TM 2014/0194                                       
38  TM 2014/0476                                       
38  TM 2014/0784                                       
38  TM 2014/0785                                       
38  TM 2014/0831                                       
38  TM 2014/0832                                       
38  TM 2014/0948                                       
39  TM 2013/0247                                       
39  TM 2013/0286                                       
39  TM 2013/0288                                       
39  TM 2013/0290                                       
39  TM 2013/0497                                       
39  TM 2013/0535                                       
39  TM 2013/0553                                       
39  TM 2013/0807                                       
39  TM 2013/0857                                       
39  TM 2013/0859                                       
39  TM 2013/0860                                       
39  TM 2013/0861                                       
39  TM 2013/0867                                       
39  TM 2013/0882                                       
39  TM 2013/0894                                       
39  TM 2013/0944                                       
39  TM 2013/1022                                       
39  TM 2013/1023                                       
39  TM 2013/1026                                       
39  TM 2013/1066                                       
39  TM 2013/1086                                       
39  TM 2013/1087                                       
39  TM 2013/1088                                       
39  TM 2013/1089                                       
39  TM 2013/1090                                       
39  TM 2013/1145                                       
39  TM 2013/1148                                       
39  TM 2013/1149                                       
39  TM 2013/1207                                       
39  TM 2014/0007                                       
39  TM 2014/0009                                       
39  TM 2014/0031                                       
39  TM 2014/0187                                       
39  TM 2014/0243                                       
39  TM 2014/0294                                       
39  TM 2014/0295                                       
39  TM 2014/0678                                       
39  TM 2014/0752                                       
39  TM 2014/0858                                       
39  TM 2014/0904                                       
40  TM 2013/0252                                       
40  TM 2013/0456                                       
40  TM 2013/0512                                       
40  TM 2013/0535                                       
40  TM 2013/0553                                       
40  TM 2013/1022                                       
40  TM 2013/1023                                       
40  TM 2013/1065                                       
40  TM 2013/1148                                       
40  TM 2013/1149                                       
40  TM 2014/0069                                       
40  TM 2014/0243                                       
40  TM 2014/0462                                       
40  TM 2014/0647                                       
40  TM 2014/0747                                       
41  TM 2012/1188                                       
41  TM 2013/0252                                       
41  TM 2013/0279                                       

41  TM 2013/0286                                       
41  TM 2013/0288                                       
41  TM 2013/0496                                       
41  TM 2013/0497                                       
41  TM 2013/0524                                       
41  TM 2013/0525                                       
41  TM 2013/0535                                       
41  TM 2013/0604                                       
41  TM 2013/0714                                       
41  TM 2013/0807                                       
41  TM 2013/1109                                       
41  TM 2013/1110                                       
41  TM 2013/1113                                       
41  TM 2013/1114                                       
41  TM 2013/1145                                       
41  TM 2013/1148                                       
41  TM 2013/1149                                       
41  TM 2013/1150                                       
41  TM 2013/1152                                       
41  TM 2014/0024                                       
41  TM 2014/0025                                       
41  TM 2014/0026                                       
41  TM 2014/0027                                       
41  TM 2014/0028                                       
41  TM 2014/0029                                       
41  TM 2014/0054                                       
41  TM 2014/0055                                       
41  TM 2014/0066                                       
41  TM 2014/0243                                       
41  TM 2014/0433                                       
41  TM 2014/0434                                       
41  TM 2014/0472                                       
41  TM 2014/0476                                       
41  TM 2014/0647                                       
41  TM 2014/0803                                       
41  TM 2014/0806                                       
41  TM 2014/0811                                       
41  TM 2014/0813                                       
41  TM 2014/0820                                       
41  TM 2014/0835                                       
41  TM 2014/0853                                       
41  TM 2014/0871                                       
41  TM 2014/0886                                       
41  TM 2014/0937                                       
41  TM 2014/0938                                       
42  TM 2011/0900                                       
42  TM 2011/1017                                       
42  TM 2013/0286                                       
42  TM 2013/0288                                       
42  TM 2013/0500                                       
42  TM 2013/0501                                       
42  TM 2013/0535                                       
42  TM 2013/0693                                       
42  TM 2013/0816                                       
42  TM 2013/1022                                       
42  TM 2013/1023                                       
42  TM 2013/1036                                       
42  TM 2013/1076                                       
42  TM 2013/1108                                       
42  TM 2013/1114                                       
42  TM 2014/0021                                       
42  TM 2014/0054                                       
42  TM 2014/0055                                       
42  TM 2014/0067                                       
42  TM 2014/0195                                       
42  TM 2014/0243                                       
42  TM 2014/0308                                       
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42  TM 2014/0467                                       
42  TM 2014/0468                                       
42  TM 2014/0471                                       
42  TM 2014/0748                                       
42  TM 2014/0784                                       
42  TM 2014/0785                                       
42  TM 2014/0806                                       
42  TM 2014/0811                                       
42  TM 2014/0813                                       
42  TM 2014/0831                                       
42  TM 2014/0857                                       
42  TM 2014/0879                                       
42  TM 2014/0948                                       
43  TM 2011/0484                                       
43  TM 2011/0900                                       
43  TM 2012/0309                                       
43  TM 2012/1312                                       
43  TM 2013/0232                                       
43  TM 2013/0247                                       

43  TM 2013/0503                                       
43  TM 2013/0504                                       
43  TM 2013/0524                                       
43  TM 2013/0525                                       
43  TM 2013/0535                                       
43  TM 2013/0826                                       
43  TM 2013/0827                                       
43  TM 2013/0832                                       
43  TM 2013/0844                                       
43  TM 2013/1015                                       
43  TM 2013/1026                                       
43  TM 2013/1139                                       
43  TM 2013/1140                                       
43  TM 2013/1150                                       
43  TM 2014/0243                                       
43  TM 2014/0379                                       
43  TM 2014/0598                                       
43  TM 2014/0804                                       
43  TM 2014/0845                                       

43  TM 2014/0858                                       
43  TM 2014/0871                                       
43  TM 2014/0904                                       
43  TM 2014/0912                                       
43  TM 2014/0913                                       
43  TM 2014/0926                                       
43  TM 2014/0941                                       
43  TM 2014/1037                                       
43  TM 2014/1038                                       
44  TM 2013/0431                                       
44  TM 2013/0432                                       
44  TM 2013/0535                                       
44  TM 2013/1082                                       
44  TM 2013/1119                                       
44  TM 2014/0243                                       
44  TM 2014/0250                                       
44  TM 2014/0251                                       
44  TM 2014/0252                                       
44  TM 2014/0253                                       

44  TM 2014/0254                                       
44  TM 2014/0653                                       
44  TM 2014/0654                                       
44  TM 2014/0811                                       
44  TM 2014/0813                                       
44  TM 2014/0857                                       
45  TM 2013/0535                                       
45  TM 2013/1114                                       
45  TM 2014/0033                                       
45  TM 2014/0054                                       
45  TM 2014/0055                                       
45  TM 2014/0066                                       
45  TM 2014/0433                                       
45  TM 2014/0434                                       
45  TM 2014/0647                                       
45  TM 2014/0702                                       
45  TM 2014/0861                                       
45  TM 2014/0915                                       
45  TM 2014/0948                                       

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

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

(731) (210) 

"St. Papaioannou Societe Anonyme Industrial and Commercial company of 
children clothes and Relevant products" with distinctive title "Lapin House" 

MK/T/ 2014/921 

„Аграр-Ко“ дооел Кочани MK/T/ 2013/557 

„Аграр-Ко“ дооел Кочани MK/T/ 2013/558 

„Аграр-Ко“ дооел Кочани MK/T/ 2013/559 

„Аграр-Ко“ дооел Кочани MK/T/ 2013/560 

„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац MK/T/ 2014/596 

„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац MK/T/ 2014/510 

1A Pharma GmbH MK/T/ 2014/746 

Aegerion Pharmaceuticals, Inc. MK/T/ 2013/693 

Air Serbia a.d. Beograd MK/T/ 2014/9 

AIR SERBIA a.d. Beograd  MK/T/ 2014/31 

Aktiebolaget Electrolux MK/T/ 2013/556 

Amgen Inc., (a Delaware corporation) MK/T/ 2013/710 

Amgen Inc., (a Delaware corporation) MK/T/ 2013/711 

Amgen Inc., (a Delaware corporation) MK/T/ 2013/712 

ANFARM HELLAS SA MK/T/ 2013/662 

ANFARM HELLAS SA MK/T/ 2013/969 

ANFARM HELLAS SA MK/T/ 2013/551 

ARRIS Enterprises, Inc. MK/T/ 2014/785 

ARRIS Enterprises, Inc. MK/T/ 2014/784 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/463 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/464 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/465 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/466 

Bacardi & Company Limited MK/T/ 2014/383 

BASF SE MK/T/ 2013/667 
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BASF SE MK/T/ 2014/856 

Bayer AG MK/T/ 2014/6 

BCP Ltd MK/T/ 2014/559 

BIOCODEX MK/T/ 2013/599 

BIOCODEX MK/T/ 2013/537 

BIOCODEX MK/T/ 2013/547 

Biofarma Pharmaceutical Industry Co. MK/T/ 2013/380 

Blaupunkt Brand Management GmbH MK/T/ 2014/843 

Blaupunkt Brand Management GmbH MK/T/ 2014/844 

BONGRAIN S.A. MK/T/ 2013/634 

Bristol-Myers Squibb Company, (а Delaware Corporation) MK/T/ 2013/715 

British American Tobacco (Brands) Inc., MK/T/ 2013/533 

Brother International Europe Limited MK/T/ 2013/1148 

Brother International Europe Limited MK/T/ 2013/1149 

Budget Rent A Car System, Inc. MK/T/ 2013/286 

Budget Rent A Car System, Inc. MK/T/ 2013/288 

Budget Rent A Car System, Inc. MK/T/ 2013/290 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/726 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/727 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/728 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/729 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/730 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/731 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/732 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/733 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/734 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/735 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/736 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/737 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/738 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/739 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/740 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2014/741 

Cipla Limited MK/T/ 2014/931 

Cipla Limited MK/T/ 2014/933 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2014/332 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2014/1029 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2014/396 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2014/939 

DENSO CORPORATION Japanese corporation MK/T/ 2014/935 

DENSO CORPORATION Japanese corporation MK/T/ 2014/936 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2014/1005 

Diageo Brands B.V. MK/T/ 2013/811 

DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d., MK/T/ 2013/841 

Drustvo za proizvodnju i promet ESENSA d.o.o. MK/T/ 2014/16 

Drustvo za proizvodnju i promet ESENSA d.o.o. MK/T/ 2014/17 

Drustvo za proizvodnju i promet ESENSA d.o.o. MK/T/ 2014/18 

Drustvo za proizvodnju i promet ESENSA d.o.o. MK/T/ 2014/19 

Drustvo za proizvodnju i promet ESENSA d.o.o. MK/T/ 2014/20 

Filtrona Filter Products Development Co. Pte, Ltd MK/T/ 2011/982 

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH MK/T/ 2013/1154 

GENEPHARM S.A.  MK/T/ 2013/670 
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GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/851 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/852 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/1028 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/874 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/875 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/876 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/877 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited MK/T/ 2014/872 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited MK/T/ 2014/873 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2013/1171 

Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada MK/T/ 2013/839 

GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON 
ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON 

MK/T/ 2014/826 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/846 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/847 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/848 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/849 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/850 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/881 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/522 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/523 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/525 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/526 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/527 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/528 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/529 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/530 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/531 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/532 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/533 

Himalaya Global Holdings Ltd. MK/T/ 2014/373 

HONDA MOTOR CO., LTD. MK/T/ 2014/859 

Hyundai Motor Company (a Korean limited liability company incorporated 
under the laws of Republic of Korea) 

MK/T/ 2013/830 

I G L A Sh.p.k,  MK/T/ 2013/838 

Intel Corporation MK/T/ 2014/861 

Internet Group d.o.o. MK/T/ 2013/604 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc MK/T/ 2012/587 

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. MK/T/ 2014/841 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/ 2014/537 

JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws 
of the State of New Jеrsey) 

MK/T/ 2012/124 

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also trading as Miyake Design 
Studio) 

MK/T/ 2014/1015 

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also trading as Miyake Design 
Studio) 

MK/T/ 2014/1016 

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also trading as Miyake Design 
Studio) 

MK/T/ 2014/1017 

LRC Products Limited MK/T/ 2014/932 

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle 
S.A. 

MK/T/ 2014/1025 

McDonald's Corporation MK/T/ 2013/844 
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McDonald's Corporation MK/T/ 2014/926 

MEDOCHEMIE Ltd. MK/T/ 2013/831 

MEDOCHEMIE Ltd. MK/T/ 2014/58 

Menarini International Operations Luxembourg S.A. MK/T/ 2014/942 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2014/241 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2014/787 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2014/788 

MIRATO S.p.A. MK/T/ 2014/48 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2014/581 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2014/582 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2014/367 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2014/368 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2014/369 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2014/575 

Monster Energy Company, a Delaware corporation MK/T/ 2014/1002 

Motorola Trademark Holdings, LLC MK/T/ 2013/1102 

Mulliri i Vjeter Sh.p.k. MK/T/ 2013/1116 

NEXEN TIRE CORPORATION MK/T/ 2014/1006 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  MK/T/ 2013/66 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/922 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/923 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/924 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/925 

Onur Tokoglu MK/T/ 2014/827 

Paramount Pictures Corporation MK/T/ 2013/1113 

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) MK/T/ 2014/905 

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) MK/T/ 2014/906 

Pfizer Inc. MK/T/ 2014/35 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2013/52 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG MK/T/ 2014/250 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG MK/T/ 2014/251 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG MK/T/ 2014/252 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG MK/T/ 2014/253 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG MK/T/ 2014/254 

PIVO INVEST BG  AD MK/T/ 2012/309 

Procter & Gamble International Operations SA MK/T/ 2013/539 

Qualcomm Incorporated MK/T/ 2014/786 

Reckitt & Colman (Overseas) Limited MK/T/ 2014/554 

RED BULL GmbH MK/T/ 2013/597 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH MK/T/ 2013/1106 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH MK/T/ 2013/1107 

REMEDICA Ltd MK/T/ 2013/660 

REMEDICA Ltd MK/T/ 2014/56 

Rum Creation & Products Inc MK/T/ 2014/504 

SANOFI MK/T/ 2014/943 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2014/1018 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2014/1019 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2014/1020 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2014/1021 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2014/1022 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek MK/T/ 2013/1117 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek MK/T/ 2013/1118 
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SEIM & FLER sh.p.k. MK/T/ 2013/469 

Sensormatic Electronics, LLC MK/T/ 2014/863 

SHULTON, INC. MK/T/ 2014/842 

Sidela SA MK/T/ 2013/706 

Sidela SA MK/T/ 2013/707 

Stafford-Miller (Ireland) Limited MK/T/ 2013/946 

STARTEX BULGARIA EOOD MK/T/ 2014/888 

SUZUKI MOTOR CORPORATION MK/T/ 2014/721 

SUZUKI MOTOR CORPORATION MK/T/ 2014/722 

SWISSGEAR Sarl (Свиссгеар Сарл) MK/T/ 2014/574 

TBL Licensing LLC MK/T/ 2014/1 

TBL Licensing LLC MK/T/ 2014/2 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/776 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/1014 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/361 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/910 

The Linux Foundation MK/T/ 2011/1017 

UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation) MK/T/ 2014/771 

UNIMED Pharma, s.r.o., MK/T/ 2014/57 

Viacom International Inc., a corporation organized and existing under the laws 
of the State of Delaware 

MK/T/ 2013/279 

Vita-Mix Corporation MK/T/ 2013/1244 

Vita-Mix Corporation MK/T/ 2013/1245 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2014/879 

Wrangler Apparel Corp. (Delaware corporation) MK/T/ 2014/1027 

YVES SAINT LAURENT Simplified joint-stock company MK/T/ 2014/708 

YVES SAINT LAURENT Simplified joint-stock company MK/T/ 2014/709 

YVES SAINT LAURENT Simplified joint-stock company MK/T/ 2014/710 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/315 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/324 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/979 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/980 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/981 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/982 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/983 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/457 

А.Д. ЕВРОПА-СКОПјЕ MK/T/ 2013/607 

Агенција за вршење на посредување за вработување во земјата и во 
странство со наплата ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Скојпе 

MK/T/ 2013/1080 

Агенција за вршење на посредување за вработување во земјата и во 
странство со наплата ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Скојпе 

MK/T/ 2013/1081 

АД ИДЕВЕЛОП Скопје MK/T/ 2014/308 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2014/958 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2014/959 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2013/1243 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2014/3 

АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ MK/T/ 2013/1139 

АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ MK/T/ 2013/1140 

Адвокатско друштво СОФРОНИЕВСКА и ПОЛЕНАК Скопје MK/T/ 2014/915 

АДРИЈУС ДОО MK/T/ 2014/294 

АДРИЈУС ДОО MK/T/ 2014/295 

Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица 

MK/T/ 2014/918 
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Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица 

MK/T/ 2013/878 

АЛЈАЗЕЕРА БАЛКАНС - подружница бр.1 Скопје MK/T/ 2013/806 

АНДРИЈАНА АЛАЧКА MK/T/ 2014/871 

Арсов Кристијан MK/T/ 2014/397 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/1066 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/494 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/496 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/497 

Атанасов Миле MK/T/ 2014/883 

БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2011/900 

БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат MK/T/ 2014/33 

Благоје Јанковски MK/T/ 2014/30 

Благоје Јанковски MK/T/ 2014/37 

Бојан Ранташа MK/T/ 2013/1145 

БОЈАНА ПЕТРОВИЌ MK/T/ 2013/1109 

БОЈАНА ПЕТРОВИЌ MK/T/ 2013/1110 

Брансис дооел MK/T/ 2014/598 

Брза Пратка ДООЕЛ MK/T/ 2013/894 

БУЈАМИН ФАЗЛИУ MK/T/ 2014/200 

ВАНДЕРБИЛТ ТЕНИС КЛУБ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/524 

ВАНДЕРБИЛТ ТЕНИС КЛУБ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/525 

Венеција Риалто ДОО Скопје MK/T/ 2013/832 

ВЕСТЕЛ дооел Скопје MK/T/ 2014/21 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2011/484 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2013/504 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2013/503 

Винарска Визба ''Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2014/864 

Винарска Визба ''Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2014/866 

Винарска Визба ''Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2014/867 

Винарска ''Визба Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2014/865 

ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел MK/T/ 2014/27 

ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел MK/T/ 2014/28 

ГИПС ИМОБИЛИА ДИЗАЈН MK/T/ 2013/1111 

Д.П.Т.У „Џеннетоглу“ - ДООЕЛ, Скопје MK/T/ 2014/362 

Д.П.Т.У „Џеннетоглу“ - ДООЕЛ, Скопје MK/T/ 2014/363 

Д.П.Т.У „Џеннетоглу“ - ДООЕЛ, Скопје MK/T/ 2014/364 

ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН СХ.П.К. MK/T/ 2014/398 

Дел Мондо Гроуп доо MK/T/ 2014/379 

ДИОГЕН Ко ДОО  MK/T/ 2014/920 

ДОО „Фото ЗРАК - Јуниор“ MK/T/ 2013/252 

ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. - Скопје MK/T/ 2014/903 

ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје MK/T/ 2014/153 

ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје MK/T/ 2014/154 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1225 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1226 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1228 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1229 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1230 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1231 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1232 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1233 
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ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1234 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1236 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1237 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1238 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1239 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1240 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1241 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/1242 

ДПУТ ЕМИ Славко Вељаноски увоз-извоз ДОО - Кичево MK/T/ 2014/886 

Драган Живковиќ MK/T/ 2013/807 

Дрвомак дооел MK/T/ 2014/370 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/382 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/383 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/384 

Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, 
производство и услуги РАД-КОМ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/69 

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство тговија и 
услуги МИКИ ДООЕЛ Свети Николе 

MK/T/ 2014/804 

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство трговија и 
услуги МИКИ ДООЕЛ Свети Николе 

MK/T/ 2014/805 

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство трговија и 
услуги МИКИ ДООЕЛ Свети Николе 

MK/T/ 2014/821 

Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје MK/T/ 2013/247 

ДРУШТВО ЗА ЕДУКАТИВНИ УСЛУГИ НЕВ КРЕАТИОН ТЕХНОЛОЏИ ДОО 
СКОПЈЕ 

MK/T/ 2014/647 

Друштво за едукација СТ. ГЕОРГЕС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/937 

Друштво за едукација СТ. ГЕОРГЕС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/938 

Друштво за информатички инженеримг, производство и услуги 
ИНТЕЛИКОМ ДОО Скопје 

MK/T/ 2014/67 

Друштво за ИТ продукти и услуги СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје MK/T/ 2013/1108 

Друштво за компјутерско програмирање СИНГУЛАР ГРОУП ДОО Скопје MK/T/ 2013/1036 

Друштво за маркетинг и пропаганда ФОУР ЕЛЕМЕНТС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/827 

Друштво за маркетинг и пропаганда ФОУР ЕЛЕМЕНТС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/826 

Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/512 

Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/517 

Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/518 

Друштво за неживотно осигурување Кроација Осигурување АД Скопје MK/T/ 2013/896 

Друштво за одржливи решенија НОВА СОЛУТИОНС ДООЕЛ Битола MK/T/ 2014/194 

Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2013/900 

Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2013/902 

Друштво за превоз и услуги Навико Шипинг ДОО Скопје MK/T/ 2014/7 

Друштво за проектирање, инженерингм промет и услуги СТОКУЌА ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/782 

Друштво за произвoдство, трговија и услуги “Манекс“ доо експорт-импорт 
Скопје 

MK/T/ 2014/366 

Друштво за производство и промет БАЛКАН ТРИТИКУМ-МЕЛ Рамадан и 
Јусуф ДОО увоз-извоз 

MK/T/ 2013/456 

Друштво за производство и промет на метални делови и пластични 
производи РС  ФИЛТРИ ДОО ОХРИД 

MK/T/ 2013/553 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/868 
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Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/318 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/319 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/470 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/869 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2013/1196 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2013/1197 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2013/1198 

Друштво за производство и услуги М КОУТУРЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1260 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и 
промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/897 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и 
промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/898 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и 
промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/901 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и 
промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/902 

Друштво за производство на софтвер, трговија и услуги ПРАЈМ АППС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2013/1076 

Друштво за производство трговија и услуги и образование МЕЃУНАРОДЕН 
ЦЕНТАР ЗА СЛАВЈАНСКА ПРОСВЕТА увоз-извоз ДООЕЛ  Свети Николе 

MK/T/ 2014/820 

Друштво за производство трговија и услуги ЈАКАМОЗ ДООЕЛ увоз-извоз  
Скопје 

MK/T/ 2014/912 

Друштво за производство трговија и услуги ЈАКАМОЗ ДООЕЛ увоз-извоз  
Скопје 

MK/T/ 2014/913 

Друштво за производство трговија и услуги ПРОМО КОНЦЕПТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2013/908 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги КОНСУМ ДОО 
експорт-импорт Гостивар 

MK/T/ 2013/877 

Друштво за производство, инженеринг, промет и услуги КОМ СОФТ Коста 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2014/195 

Друштво за производство, промет и услуги БИРН-2002 увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп 

MK/T/ 2014/855 

Друштво за производство, промет и услуги ЕЛЕНА ЛУКА експорт-импорт 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/930 

Друштво за производство, промет и услуги ЛУМИГРА ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2013/944 

друштво за производство, транспорт трговија и угостителски услуги 
КОКРА Е АРТ-1 ДОО експорт- импорт 

MK/T/ 2013/370 

Друштво за производство, трговија и услуги АБЦ ОИЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/500 

Друштво за производство, трговија и услуги АБЦ ОИЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/501 

Друштво за производство, трговија и услуги АЛМЕРО доо, увоз-извоз 
Гостивар 

MK/T/ 2014/560 

Друштво за производство, трговија и услуги АНГЕЛС ЛЈ ДООЕЛ увоз-
извоз 

MK/T/ 2014/654 

Друштво за производство, трговија и услуги Б.Б.Ф. КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ 
увоз извоз Скопје 

MK/T/ 2012/1321 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/611 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/612 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН MK/T/ 2014/130 
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ДООЕЛ Скопје 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/131 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/132 

Друштво за производство, трговија и услуги ДИ-ЈО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/13 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕКОЛЕНД увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/1059 

Друштво за производство, трговија и услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2014/700 

Друштво за производство, трговија и услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2014/824 

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛИД КОМПАНИ АС ДОО MK/T/ 2013/541 

Друштво за производство, трговија и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО 
СКОПЈЕ 

MK/T/ 2014/446 

Друштво за производство, трговија и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО 
СКОПЈЕ 

MK/T/ 2014/447 

Друштво за производство, трговија и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО 
СКОПЈЕ 

MK/T/ 2014/448 

Друштво за производство, трговија и услуги РЕСОРТ ПРОПЕРТИ 
МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/658 

Друштво за производство, трговија и услуги СИЛОТЕР ДОО Струмица MK/T/ 2014/748 

Друштво за производство, трговија и услуги СНЕИСИС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/1172 

Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/1022 

Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/1023 

Друштво за производство, тргпвија и услуги ДОНЕР ХАУСЕ ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово 

MK/T/ 2013/1015 

Друштво за производство, услуги и трговија ЈОФАТЕКС ДООЕЛ Штип MK/T/ 2014/699 

Друштво за промет, услуги и проектирање ПАКЕТ ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје 

MK/T/ 2014/858 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/1086 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/1087 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/1088 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/1089 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/1090 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/678 

Друштво за траспорт, градежништво, трговија, производство и услуги 
МЕГА ДОО увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2013/394 

Друштво за трговија и маркетинг услуги КОНЦЕПТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/845 

Друштво за трговија и услуги БОДИ ЛАЈН ФЕШН ДООЕЛ MK/T/ 2014/538 

Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/952 

Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/1146 

Друштво за трговија и услуги Мила Никола Плус ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/559 

Друштво за трговија и услуги на големо и мало ИНФОТЕК АКАДЕМИЈА 
ДООЕЛ Липково 

MK/T/ 2014/471 

Друштво за трговија и услуги РЕТАИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/1135 

Друштво за трговија и услуги ФИ-СА КОМЕРЦ Љупка ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2014/640 

Друштво за трговија и услуги ХС ДЕКОРАТИВ ГРУП ДОО Скопје MK/T/ 2014/4 
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Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/928 

Друштво за трговија на големо и мло и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2014/555 

Друштво за трговија на големо и мло и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2014/556 

Друштво за трговија, маркетинг и услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/833 

Друштво за трговија, маркетинг и услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ Скопје  MK/T/ 2014/948 

друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил 
Тодороски 

MK/T/ 2013/907 

Друштво за трговија, услуги и производство ФЕРТИЛИТИ ГРУП ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2014/857 

Друштво за трговија. производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/1082 

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/810 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/880 

ДТТУ Кинисси т.о. доо MK/T/ 2014/187 

ДУ ДМТХ Дооел Скопје MK/T/ 2013/535 

ЕЛЕКТРОЛУКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола MK/T/ 2014/752 

Елит Травел Доо Скопје MK/T/ 2014/904 

ЕРДИН БРАИМИ MK/T/ 2013/822 

ЕУРО-ГРАНДС, ДООЕЛ MK/T/ 2014/505 

ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/ 2014/793 

Занаетчија Златар ИБРО Ибраим Кадри Скопје MK/T/ 2014/1040 

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

MK/T/ 2014/887 

Здружение - Центар за истражувачко новинарство СКУП - МАКЕДОНИЈА MK/T/ 2014/468 

Здружение- Центар за истражувачко новинарсто СКУП-Македонија Скопје MK/T/ 2014/467 

ЗЕКЕРИјА БЕРИША MK/T/ 2013/682 

Златара ЕНСАР Ниметула Едуш Кадри Скопје MK/T/ 2014/1012 

Златески Тони MK/T/ 2014/395 

Зобек Мининг Груп дооел MK/T/ 2013/1207 

Зоран Милошоски MK/T/ 2013/880 

Иван Ѓорѓиев MK/T/ 2014/927 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, MK/T/ 2013/538 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, MK/T/ 2013/1141 

Инфинити Лтд Фешн MK/T/ 2013/1041 

Ирена Тасевска MK/T/ 2013/540 

ЈОСИБА-ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1026 

Јосифовски Горан MK/T/ 2014/32 

КАРМЕЛА - 2000 ООД  MK/T/ 2013/872 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2013/716 

Киносенс доо - Скопје  MK/T/ 2013/1150 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2014/423 

КОНИМЕКС ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА MK/T/ 2014/441 

Коста ДИМОВ MK/T/ 2013/1026 

Креатива Маркетинг Консалтинг ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/792 

Култура А.Д. Скопје MK/T/ 2013/714 

Лазарески Антон MK/T/ 2014/476 

Лидија Балтовска MK/T/ 2014/853 

ЛИОН ДОО  MK/T/ 2014/756 

Лука Суша and Зоран Костески MK/T/ 2013/512 

Љупчо Јовановски MK/T/ 2014/1034 
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Љупчо Јовановски MK/T/ 2014/1035 

Магрони ДОО Скопје MK/T/ 2012/1312 

Македонски радио сервис MK/T/ 2014/29 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2014/1037 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2014/1038 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2014/1039 

Марија Саздева MK/T/ 2013/1152 

Матоска Елена MK/T/ 2014/243 

Мире Јанев MK/T/ 2014/941 

Мирјана Пехчевска Поп-Илиева MK/T/ 2014/54 

Мирјана Пехчевска Поп-Илиева MK/T/ 2014/55 

Митевска Марија MK/T/ 2014/439 

Митевска Марија MK/T/ 2014/472 

МОРЕ СЕЛЕКШН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2014/810 

МОТИВИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/852 

Мр Олион Плус-ИН MK/T/ 2013/873 

Муртезани Рамадан MK/T/ 2014/409 

МЏ РЕРА ДОО Скопје MK/T/ 2013/1142 

Николовски Игор MK/T/ 2013/1115 

Николовски Игор MK/T/ 2013/1120 

Николовски Љубиша MK/T/ 2013/705 

НИКОЛОВСКИ ПЕТАР MK/T/ 2014/747 

Николоски Игор MK/T/ 2013/857 

Николоски Игор MK/T/ 2013/859 

Николоски Игор MK/T/ 2013/860 

Николоски Игор MK/T/ 2013/861 

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје MK/T/ 2014/702 

ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ MK/T/ 2014/413 

ПЕШИЌ БОБАН MK/T/ 2013/431 

ПЕШИЌ БОБАН MK/T/ 2013/432 

ПЗУ ИНТЕРПЛУС Скопје MK/T/ 2013/1119 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп MK/T/ 2014/701 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје MK/T/ 2013/79 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје MK/T/ 2013/81 

Приватна високо образовна установа меѓународен славјански 
универзитет ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН 

MK/T/ 2014/803 

Република Македонија Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје MK/T/ 2014/806 

Ријад Османи MK/T/ 2014/653 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2014/854 

Соња Чаловска MK/T/ 2013/699 

Сотиров Кире MK/T/ 2013/950 

Стојчески Горан MK/T/ 2014/831 

Стојчески Горан MK/T/ 2014/832 

СУПЕР ХИТ ЕДЕН ДООЕЛ MK/T/ 2014/444 

Супериор-ер доо Скопје MK/T/ 2013/1065 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/681 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/682 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2014/774 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2014/834 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2014/445 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2014/494 

ТДПУ ДЕНСИ - М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2014/324 
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ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1188 

ТОТЕМ MK/T/ 2014/390 

Трајковска Оливера MK/T/ 2014/66 

Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални 
услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/1114 

Трговско друштво Агенција во приватна сопственостза интелектуални 
услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/433 

Трговско друштво Агенција во приватна сопственостза интелектуални 
услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/434 

Трговско Друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје MK/T/ 2013/865 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-Заштитно друштво 
за производство, трговија и услуги БРЕГАЛ ДООЕЛ  увоз-извоз Делчево 

MK/T/ 2013/867 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-Заштитно друштво 
за производство, трговија и услуги БРЕГАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево 

MK/T/ 2013/882 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/1083 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/1084 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/1085 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/513 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/514 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/515 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/516 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/517 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/518 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/519 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/520 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/775 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2014/24 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2014/25 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2014/26 

ТУРМАК градежништво, индустрија и трговија, Акционерско друштво 
Истанбул Р. Турција Подружница Скопје 

MK/T/ 2014/121 

ТУРМАК градежништво, индустрија и трговија, Акционерско друштво 
Истанбул Р. Турција Подружница Скопје 

MK/T/ 2014/122 

ТУРМАК градежништво, индустрија и трговија, Акционерско друштво 
Истанбул Р. Турција Подружница Скопје 

MK/T/ 2014/123 

ТУРМАК градежништво, индустрија и трговија, Акционерско друштво 
Истанбул Р. Турција Подружница Скопје 

MK/T/ 2014/124 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП MK/T/ 2014/862 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ MK/T/ 2014/811 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ MK/T/ 2014/813 

Усеин Асанов MK/T/ 2014/462 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/778 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/779 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/780 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/822 
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/823 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/829 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/830 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/539 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/540 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/541 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/542 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/543 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/544 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/545 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/546 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/547 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/548 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/549 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/550 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/551 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/552 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/553 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/895 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/896 

ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово MK/T/ 2014/835 

Хазби Лика MK/T/ 2014/609 

ХК СИНО-УС Фешн Цо. Лимитед and HK SINO-US Fashion Co. Limited, Hong 
Kong 

MK/T/ 2013/523 

Џезми Таири MK/T/ 2013/816 

Џеладин Кан Шереф MK/T/ 2014/819 

ШЕХЕРЕЗАДА-ПРИМА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/232 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

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

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

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

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

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

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

(450) Дата на објавување 

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

и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

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

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

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

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111)  21066  (151)  12/12/2014 

(210)  TM  2002/219 (220)  25/03/2002 

(181)  25/03/2012 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Stora Enso AB 

Asgatan 22, 791 80 FALUN, SE 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

MULTICOPY 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија; производи направени од хартија 

имено печатени работи, меморандуми, 

бележници, папки, карти за кореспонденција, 

лотариски тикети, постери, бандероли, 

регистри, мапи, рекламен материјал  

 

(111)  21067  (151)  12/12/2014 

(210)  TM  2008/1454 (220)  01/10/2008 

(181)  01/10/2018 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 

Pulac b.b. Rijeka 51000, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

HOLYPLANT SIRUP OD 

ISLANDSKI LISAJ 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21158  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/946 (220)  07/09/2011 

(181)  07/09/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Георгиевски Перо 

ул.Карпошово Востание бр. 2/2-4, 1000 

Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

М Е М О Р И Ј А 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава спортски и културни 

активности  

 

(111)  21170  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/955 (220)  09/09/2011 

(181)  09/09/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 

301 Binney Street Cambridge, Massachusetts 

02142, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  црна, сива и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати кои се користат 

во третман на хронична констипација, синдром 

на иритирани црева, нарушување на 

гастроинтестиналниот мотилитет и други 

гастроинтестални нарушувања  

 

(111)  20995  (151)  12/12/2014 

(210)  TM  2011/1050 (220)  05/10/2011 

(181)  05/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Shiseido Company, Ltd. 

7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-0061, 

JP 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

WRINKLERESIST 24 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; козметика; козметички препарати 

за нега на кожа; препарати за нега на кожа; 

производи за шминкање; производи за нега на 

коса  

 

(111)  21070  (151)  12/12/2014 

(210)  TM  2011/1061 (220)  07/10/2011 

(181)  07/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво АДОРА 

ИНЖЕНЕРИНГ ДОЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Орце Николов бр.182а, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

„САМО ДЕЛАТА СЕ ВИСТИНА“ 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 37  градежни работи, проектирање, изградба 

на згради, надзор, продажба  

 

(111)  21161  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/1122 (220)  21/10/2011 

(181)  21/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Bloomberg Finance L.P. (a Delaware 

Limited Partnership) 

731 Lexington Avenue, New York, NY 10022, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BLOOMBERG 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, компјутерски хардвер и 

компјутерски програми за употреба во 
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пристапување до информациски бази на 

податоци, за изведување персонални 

компјутерски апликации во областа на новости, 

бизнис, финансии, тековни настани, 

индустриите за забава и спорт, приказни од 

човечки интерес, хартии од вредност, пазари на 

хартии од вредност и енергетска индустрија, 

анализирање меѓународни пазари на хартии од 

вредност, и анализирање и известување за 

меѓународни бизнис и финансиски новости; 

компјутерски софтвер за интерактивна 

електронска комуникација околу хартии од 

вредност и за изведување персонални 

компјутерски апликации, имено, интегрирање 

механизми со податоци, креирање бази на 

податоци и табеларни пресметувања, 

изведување аналитики, испорачување на 

мултимедијална содржина на-барање (on-

demand), генерирање графики, обезбедување 

календарски и е-меил можности, и 

обезбедување можности за електронско 

тргување и управување со нарачки  

кл. 16  публикации, имено, извештаи, 

директориуми, билтени, памфлети, списанија 

прилози на весници и списанија во областа на 

новости, бизнис, финансии, тековни настани, 

забава, спорт, приказни од човечки интерес, 

хартии од вредност, пазари на хартии од 

вредност и енергетската индустрија  

кл. 35  бизнис информациски услуги, имено, 

новости за компании, компаниски анализи и 

профил информации, извештаи за заработка, 

проценки и директиви, аналитички презентации 

и препораки, соопштенија за печат и 

финанскиски извештаи до КХВ (Комисија за 

хартии од вредност), бизнис истраги, бизнис 

менаџмент, економски предвидувања, бизнис 

истражување и статистички информации; 

обезбедување интерактивни информации за 

телефонски именик и помош за јавни компании; 

обезбедување интерактивни, електронски и 

аудио и визуелни комуникациски и 

информациски услуги објавени преку, од или по 

пат на мрежен дистрибутивен систем 

обезбедувајќи информации, интервјуа и 

коментари поврзани со бизнис  

кл. 36  финансиски услуги од природата на 

обезбедување систем за тргување на хартии од 

вредност; електронско обезбедување на 

услугите на посредник за тргување на хартии од 

вредност; објективна проценка на хартии од 

вредност; информациски услуги поврзани со 

финансии и финансиски новости, вклучително 

обезбедување анализи на пазари за хартии од 

вредност и модели што објективно ги 

проценуваат хартиите од вредност; 

обезбедување интерактивни, електронски и 

аудио и визуелни комуникациски и 

информациски услуги објавени преку, од или по 

пат на мрежен дистрибутивен систем 

обезбедувајќи информации, интервјуа и 

коментари поврзани со финансии, хартии од 

вредност и пазари на хартии од вредност  

кл. 38  емитување на радио и телевизија  

кл. 41  услуги за забава од природата на 

произведство и дистрибуција на програми 

дистрибуирани преку емитување, телевизија, 

радио, кабел, и директен сателит во областа на 

новости, бизнис, финансии, тековни настани, 

забава, спорт, приказни од човечки интерес, 

хартии од вредност, пазари на хартии од 

вредност и енергетската индустрија; 

обезбедување интерактивни, електронски и 

аудио и визуелни комуникациски и 

информациски услуги објавени преку, од или по 

пат на мрежен дистрибутивен систем 

обезбедувајќи информации, интервјуа и 

коментари поврзани со новости за тековни 

настани, забава, спорт, и приказни од човечки 

интерес; обезбедување он-лајн публикации од 

природата на извештаи, директориуми, 

референтни материјали и магазини поврзани со 

новости, бизнис, финансии, тековни настани, 

забава, спорт, приказни од човечки интерес, 

хартии од вредност, пазари на хартии од 

вредност и енергетската индустрија; услуги за 
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репортирање новости, имено, собирање и 

ширење на новости преку компјутер  

 

(111)  21171  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/1124 (220)  25/10/2011 

(181)  25/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  New Wave GroupLicensing SA 

Orrekulla Industrigata 61, 425 36 HISINGS 

KARRA, SE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

NEW WAVE 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  веќе направени облека и обувки за жени 

и мажи  

 

(111)  21163  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/1130 (220)  27/10/2011 

(181)  27/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

NAJDOBROTO OD MAKEDONIJA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  21151  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/1144 (220)  31/10/2011 

(181)  31/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

 

(591)  светло сива и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски.оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола (инспекција), 

спасување и настава; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контролирање 

на електицитетот; апарати за снимање, пренос 

и репродукција на звук и слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 
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автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гасење пожар  

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 кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(111)  21164  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/1154 (220)  31/10/2011 

(181)  31/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

VKUSOT NA MAKEDONIJA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  21165  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/1155 (220)  31/10/2011 

(181)  31/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

THE BEST OF MACEDONIA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  21166  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/1156 (220)  31/10/2011 

(181)  31/10/2021 
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(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

THE TASTE OF MACEDONIA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  21169  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2011/1159 (220)  02/11/2011 

(181)  02/11/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Скопски Саем ДОО Скопје 

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење дејност (служби за давање 

совети за водење на одделни дејности), 

дејности (консултации за водење на 

дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на производи, 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење (испитување 

на јавното мислење), манекени (манекенски 

услуги) во рекламни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, огласување и 

рекламирање, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

организирање на изложби, плакатирање и 

огласување, промоција (продажба за трето 

лице), пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), водење 

на комерцијални работи, комерцијална 

администрација, канцелариски работи, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекги, 

печатени примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни активности, 

дискотеки (услуги на дискотеките), забавни 

паркови, изложби (организирање изложби) во 

културни или воспитни цели, клубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање и 

водење конгреси), модни агенции за уметници, 

музејски услуги /презентација, изложби/, 

објавување текстови /текстови кои не се 

рекламни/, планирање приеми /забава/, 

практично обучување /демонстрирање/, 

приредби (одржување на приредби), разговори 

(организирање и водење на разговори), 

разонода, семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на слободното 

време), организирање саемски манифестации, 

приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бар (барски 

услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување 

простори за состаноци, изнајмување на 

привремени сместувања (резервирање на 
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привремено сместување), ресторани, ресторани 

за брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(111)  21032  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2011/1162 (220)  02/11/2011 

(181)  02/11/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за градежништво и трговија 

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 

ул.Никола Тесла бр.160, 1300 Куманово, MK 

(740)  КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово 

ул.Никола Тесла бр.160, 1300 Куманово 

(540)  

 

(591)  црно-зелена на бела основа 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални градежни материјали, 

железарија, метални производи  

кл. 19  неметални градежни материјали  

 

(111)  21040  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2011/1186 (220)  09/11/2011 

(181)  09/11/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фуат Исмаили 

ул.Јајце 55, 1000 Скопје , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

MAXPULS 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, алатки /делови 

од машини/, алатни машини, алати (преносливи 

алати), што не се рачно управувани, апарати за 

заварување на гас, апарати за лемење на гас, 

апарати за намотување, механички, боја, 

(прскалки за нанесување боја), бор-машини 

(електрични рачни бор-машини), бургии за 

дупчење, вибратори [машини] за индустриска 

употреба, дигалки, дигалки [апарати за 

подигнување], дигалки [машини], дробилки, 

дупчалки, клипови, компресори, косилки за 

трева, лежишта, мешалки, мешалки [машини], 

мотори и погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), машини 

за брусење, земјоделски направи, компресори, 

косачки, пили, пили (острила за пили), прскалки 

за нанесување боја, машина за перење 

авотмобили, машина за лепење најлон, преси, 

пумпи, ножици (машини), бургии за дупчење 

[делови од машини], електрични ножици, лопати 

(машински делови), пиштоли [рачни алати], 

пиштоли рачни за истиснување кит, полирање 

(машини и апарати за полирање), спреј 

пиштоли за боја електрични пиштоли за лепак, 

пневматски чекани, циркуларни пили, четки  

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

ладно оружје, жилети; алатки, алатки (рачно 

покревани алатки), алати за перфорирање 

[рачни алати], бургии [рачни алати], вили /за 

сено/, големи ножици (острици на ножиците), 

големи ножици за поткастрување огради, 

големи ножици за сечење метал, градинарски 

ножеви, градинарски ножици, градинарство 

(прибор за обработување на градините), 

градинарски ножици за гасеници, гребла 

/алатки/, длето, дрвени чекани, дрво 

(неелектрични алати за обработка на дрвото), 

држачи за пили, дигалки (рачни дигалки), длета, 

заковувачи /алати/, зидарски чекани, 

инструменти за премачкување со основна боја 
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[рачни алати], клешти, ампер клешти, 

мотоцангли, клешти за пробивање [рачни 

алати], клешти за шајки, клучеви /алати/, 

ковачки клешти, ковачки чекани, косачи на 

трева /рачни алатки/, кујнска секира, ловечки 

ножеви, лопати, лопатки за боја, мали секири, 

машини за набивање, набивачи (рачни уреди), 

ножеви, ножеви за калемење, ножици, обувки 

(калапи за обувки) /чевларски прибор/, 

одвртувачи, пили /алатки/, пиштоли [рачни 

алати], пиштоли за лепило, перфоратори [рачни 

алати], пумпи, електрични полукружна клешта, 

пробивни клешти, рамки на рачни пили, 

раширувачи [рачни алати], сврдла, секачи 

/алатки/, секира за сечење месо, секири, 

секирчиња за мраз, сечење по нацрти (пили за 

сечење по нацрт), сечила за ножици за лим, 

сечила на пили /делови на алат/, сечила 

/апарати за острење/, сечила /острила/ (уреди 

за острење сечила) /острила/), столарска 

клешта, стругови, тесли, хебли, чекани за 

дробење камења, чекани за острење, чекани 

/алатки/, чекани /големи/, чекански дупчалки, 

перфоратори /алатки/, шилци, шрафцигери, 

шмиргли (точила со шмиргла), штипалки  

кл. 9  апарати и инструменти за мерење, 

мерење, мерење на тежина, сигнализирање, 

проверка (контрола), мерни апарати и 

инструменти за прецизно мерење, ваги; мерачи 

на фреквенција, инструменти за нивелирање, 

инструменти за оптоварување, ленири 

[инструменти за мерење], микрометри, 

микрометарски завртки за оптички инструменти, 

нивелирки [инструменти за одредување на 

хоризонталноста], прачки [геодетски 

инструменти], батерии, акумулатори  

 

(111)  21043  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2011/1187 (220)  09/11/2011 

(181)  09/11/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фуат Исмаили 

ул.Јајце 55, 1000 Скопје , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

FUMAX 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  облека за заштита од несреќни случаи, 

радијација и оган: елеци, палта, пантолони, 

полукомбинезони, комбинезони, облека за 

заштита од оган, облека од азбест за заштита 

од пожар, обувки за заштита од несреќни 

случаи, радијација и оган: кондури, патики, 

заштитни ракавици за несреќни случаи, 

заштитни маски за лице (работнички заштитни 

маски за лице), заштитни одела, заштитни 

шлемови, чепчиња за уши, слушалки, очила  

кл. 25  облека, обувки и капи; комбинезони, 

панталони, елеци, палта, кошули, маици, 

работнички комбинезони, униформи, работни 

костуми, јакни, престилки, џемпери, ремени, 

облека од хартија, ракавици, работни ракавици, 

капи, хартиени капи [облека], обувки, влечки, 

спортски обувки, чевли, чизми, работни обувки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

посредување при продажба, трговски дејности, 

увоз-извоз  

 

(111)  21143  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2011/1216 (220)  18/11/2011 

(181)  18/11/2021 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 

бул.„Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, хартија, картон и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, печатарски букви, печатени 

изданија, публикации, списание  

кл. 35  огласување, водење на работењето, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување јавни текстови, 

обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/, пропагандни дејности, 

распределба /дистрибуција/ на примероци, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку 

компјутерска мрежа  

кл. 41  објавување текстови /текстови што не се 

рекламни/ пишување текстови /текстови што не 

се рекламни/, он-лајн објава на списанија 

(електронски публикаци на весници), издавање 

книги, објавување електронски книги и 

списанија преку компјутерски мрежи  

 

(111)  21149  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/12 (220)  05/01/2012 

(181)  05/01/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ФУДИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 

Благоја Стефковски б.б. Скопје, MK 

(740)  Миле Илев 

ул. Иво Рибар Лола 96/1/8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена (свтло и темно кафена и нијанси 

на кафена боја), жолта (светло и темно жолта и 

нијанси на жолта боја), црвена, црна, зелена и 

бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  палента  

 

(111)  21150  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/13 (220)  05/01/2012 

(181)  05/01/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ФУДИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 

Благоја Стефковски б.б. Скопје, MK 

(740)  Миле Илев 

ул. Иво Рибар Лола 96/1/8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно и светло кафена и нијанси на 

кафена боја, жолта (нијанси на жолта боја), 

црна, црвена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пченкарно брашно  

 

(111)  21020  (151)  09/12/2014 
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(210)  TM  2012/14 (220)  05/01/2012 

(181)  05/01/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ФУДИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 

Благоја Стефковски б.б. Скопје, MK 

(740)  Миле Илев 

ул. Иво Рибар Лола 96/1/8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи со животинско потекло, сушен 

зеленчук и овошје  

кл. 30  кафе, чај, ванилин шеќер, прашок за 

пециво, мирудии, мешавини како мирудии, 

зачини лебни трошки, сода бб, обланди, грав, 

леќа, ориз, пченкарно брашно, палента, 

лимонтус  

 

(111)  21154  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/106 (220)  08/02/2012 

(181)  08/02/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

НЕИРОКС 

(591)   

(554)   

(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)  21155  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/107 (220)  08/02/2012 

(181)  08/02/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

NEIROKS 

(591)   

(554)   

(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)  21156  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/108 (220)  08/02/2012 

(181)  08/02/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(740)   
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(540)  

 

KOMPLIGAMB 

(591)   

(554)   

(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)  21157  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2012/109 (220)  08/02/2012 

(181)  08/02/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

КОМПЛИГАМВ 

(591)   

(554)   

(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)  21162  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2012/154 (220)  17/02/2012 

(181)  17/02/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)  CTM 010521243  22/12/2011  EM 

(732)  Autumnpaper Limited 

Chalegrove House 34-36 Perrymount Road 

Haywards Heath, West Sussex RH16 3DN, UK 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  - 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфеми; парфимерија; тоалетни води; 

тоалетни сапуни; кремови, млека, лосиони, 

гелови и прашоци за лице, тело и раце; млекa 

за сончање, гелови и масла и препарати 

(козметика) за после сончање; шминки; шминки 

во прав; препарати за отстранување на шминка; 

шампони; балсами и лосиони за коса; гелови, 

пени, балсами и препарати во форма на спреј 

за нега и обликување на коса; лакови за коса; 

препарати за боење и обезбојување на коса; 

препарати за трајно бранување и виткање на 

коса; есенцијални масла; не-медикаментозни 

препарати за употреба, третирање и нега на 

коса,  скалп, кожа и нокти; сапуни; колонски 

води; тоалетни води; есенцијални и билни 

масла; козметика; козметички прибори; 

козметички моливи; моливи за веѓи; козметички 

препарати за капење; козметички препарати за 

слабеење; не-медикаментозни тоалетни 
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препарати; спрејови за коса; препарати за 

употреба при капење или туширање;  масла, 

гелови, креми, лосиони и пени за капење или 

туширање; маски за лице и тело; пилинг за лице 

и тело; препарати за миење на лице; млеко за 

чистење на лице; препарати за чистење и 

хидратација на кожа; тоници за кожа; препарати 

за навлажнување на кожа; креми и гелови 

против дамки; дезодоранси; лакови за нокти; 

кармин; моливи за очи; препарати за употреба 

пред и после бричење; сапуни за бричење; 

креми за бричење; гелови за бричење; 

препарати за после бричење; течности за после 

бричење; лосиони за после бричење; препарати 

за пред бричење; талк пудри; прибори за лична 

хигиена; средства за заби; пасти за заби; 

препарати за перење; препарати за миење; 

препарати за чистење; креми за кожа; 

препарати за стругање; потпури (мириси); 

козметика за домашни миленици; шампони и 

балсами за домашни миленици  

кл. 9  очила и диоптерски очила; очила за 

сонце; корективни очила и диоптерски очила; 

заштитни очила и диоптерски очила; контактни 

леќи; леќи за очила и диоптерски очила; рамки 

за очила и диоптерски очила; корективни рамки; 

кутии за очила, очила за сонце и диоптерски 

очила; врвци, ленти, синџири, и направи за 

држење на место на очила, очила за сонце и 

диоптерски очила; очила за сонце сo штипка; 

кутии за очила; бинокли; кутии за бинокли; 

синџири за бинокли; врвци за бинокли; синџири 

за очила; рамки за очила; врвци за очила; 

очила; врвци за очила за сонце; рамки за очила 

за сонце; синџири за очила за сонце; двогледи; 

очила; заштитни очила; спортски заштитни 

очила; делови и опрема за сите гореспоменати 

производи; софтверски апликации за компјутери 

достапни за превземање; софтверски 

апликации за рачни електронски уреди 

достапни за превземање; персонални дигитални 

асистенти, мобилни телефони, MP3 плеери, и 

лаптоп компјутери; кутии за носење, футроли, 

контејнери и заштитни прекривки за рачни 

електронски уреди, персонални дигитални 

асистенти, мобилни телефони, MP3 плеери, и 

лап-топ компјутери; ленти за околу врат за 

мобилни телефони; држачи за мобилни 

телефони; телефони; мобилни телефони; 

персонални дигитални асистенти; компјутери; 

MP3 плеери; софтвер за електронски 

компјутерски игри; компјутерски софтвер; 

компјутерски програми; електронски 

телекомуникациски апарати и инструменти за 

пренос, прикажување, примање, чување, 

превземање и снимање на електронски 

информации и/или медиумски содржини, 

вклучувајќи видеа и филмови, телевизиски 

програми, компјутерски игри, музика, слики 

и/или ринг тонови  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производи изработени од благородни метали 

или обложени со истите; полу-скапоцени и 

скапоцени камења; хорологиски и други 

хронометриски инструменти; рачни часовници, 

часовници, накит и имитација на накит; делови 

и опрема за гореспоменатите производи; 

будилници; нараквици; брошеви; огрлици; 

обетки; синџирчиња; штипки за вратоврски; игли 

за вратоврски; амајлии; копчиња за манжетни; 

дијаманти; дијамантски накит; бисери; накит од 

бисери; скапоцени камења; накит изработен од 

скапоцени камења; орнаменти од благородни 

метали; украсни иглички; кутии и вреќички за 

накит и часовници; приврзоци за клучеви; 

медали; ремени за рачни часовници; синџири за 

часовници  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

израбoтени од овие материјали кои не се 

вклучени во другите класи; чанти; куфери за 

патување; багаж; рачни торби; ранци; училишни 

чанти; торби за плажа; патни торби; куфери; 

ковчези; ранци; торби за кампување; крзна; 

крзно-кожи; ремени за животни; прекривки за 

животни; кутии од кожа или кожни панели; 

актовки; паричници; училишни чанти и торби; 
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футроли за клучеви; торби за документи; 

бастуни; футроли за картички; кожни торби за 

на рамо; чадори за сонце; чантички; торбички; 

торби за на грб; торби за преку рамо; торби за 

пазарењe; платенени торби за пазарање; 

сандуци за патување; патнички куфери; 

несесери; чадори; прекривки за чадори; 

бастуни; рачки за бастуни; седишта за бастуни; 

камшици, узди и седла; несесери за прибор за 

лична хигиена; ранци; торбички за околу појас; 

спортски торби; секојдневни чанти; музички 

кутии; чанти; несесери за прибори за убавина; 

носачи за куфери, за кошули и за фустани; 

футроли за вратоврски; футроли и држачи за 

кредитни картички; кожени каиши; кожени кутии 

за носење, футроли, контејнери и заштитни 

прекривки за рачни електронски уреди, 

персонални дигитални асистенти, мобилни 

телефони, МП3 плеери, и лаптопи; кожени 

ремени за околу врат за мобилни телефони и 

МП3 плеери; кожни писма; кожни траки; облека 

за домашни миленици; кожни ремени; кожни 

каиши; кожни прекривки за мебел; кожни кутии 

за капи  

кл. 25  облека, обувки, капи; чизми; конфекција; 

чизми со врвци; чевли; чевли со високи 

потпетици; влечки; влечки за во бања; сандали; 

патики; чевли за на плажа; чизми за скијање; 

чизми за фудбал; чевли за фудбал; чевли за 

гимнастика; метални додатоци за чевли и 

чизми; чевли за тркање; чизми за планинарење; 

чизми за спортување; чорапи; трикотажа; 

хулахопки; капи; марами; капи; беретки; 

шалови; ракавици; ракавици со еден прст; 

појаси (како делови од облека); кошули; маици; 

поло маици; спортски кошули; панталони; 

фармерки; шорцеви, спортски шорцеви; облека 

за капење; шорцеви за капење; костими за 

капење; бикини; долна облека; нежна долна 

облека; бањарки; тренерки; додатоци за носење 

надвор; палта; јакни; ветровки; јакни за скијање; 

јакни и палта кои се водоотпорни и отпорни на 

лоши временски услови; скијачка облека; 

облека за на плажа; костуми; џемпери и 

џемпери со копчиња; плетенини; хеланки; 

вратоврски; пижами; елеци; траки за глава и 

траки за зглобовите на рацете; машка облека; 

женска облека; детска облека; долна облека; 

облека за мажи, жени, деца и доенчиња; 

панталони; здолништа; наметки; дресови; 

блузи; фустани; фустанчиња; тоалети; облека 

за спиење; роби; горни тренерки; лигавки; 

чорапи; топлинки за уши; вратоврски; смокинзи; 

елеци; килтови; шалови; блејзери; комбинезони; 

маски за  спиење; појаси со торбички за пари; 

престилки; венчаници; свадбени тоалети; 

фустани за деверуши; тоалети за деверуши; 

манжетни; шалови во округла долгнавеста 

форма; наметки од крзно; зимска спортска 

облека; облека за трчање, пешачење, 

планинарење, кампување и велосипедизам; 

капи; шарени марамчиња  

кл. 35  малопродажни услуги поврзани со 

продажбата на парфеми, парфимерија, 

тоалетни води, тоалетни сапуни, кремови, 

млека, лосиони, гелови и прашоци за лице, тело 

и раце, млекa за сончање, гелови и масла и 

препарати (козметика) за после сончање, 

шминки, шминки во прав, препарати за 

отстранување на шминка, шампони, балсами и 

лосиони за коса, гелови, пени, балсами и 

препарати во форма на спреј за нега и 

обликување на коса, лакови за коса, препарати 

за боење и обезбојување на коса, препарати за 

трајно бранување и виткање на коса, 

есенцијални масла, не-медикаментозни 

препарати за употреба, третирање и нега на 

коса,  скалп, кожа и нокти, сапуни, колонски 

води, тоалетни води, есенцијални и билни 

масла, козметика, козметички прибори, 

козметички моливи, моливи за веѓи, козметички 

препарати за капење, козметички препарати за 

слабеење, не-медикаментозни тоалетни 

препарати, спрејови за коса, препарати за 

употреба при капење или туширање,  масла, 

гелови, креми, лосиони и пени за капење или 
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туширање, маски за лице и тело, пилинг за лице 

и тело, препарати за миење на лице, млеко за 

чистење на лице, препарати за чистење и 

хидратација на кожа, тоници за кожа, препарати 

за навлажнување на кожа, креми и гелови 

против дамки, дезодоранси, лакови за нокти, 

кармин, моливи за очи, препарати за употреба 

пред и после бричење, сапуни за бричење, 

креми за бричење, гелови за бричење, 

препарати за после бричење, течности за после 

бричење, лосиони за после бричење, препарати 

за пред бричење, талк пудри, прибори за лична 

хигиена, средства за заби, пасти за заби, 

препарати за перење, препарати за миење, 

препарати за чистење, креми за кожа, 

препарати за стругање, потпури (мириси), 

козметика за домашни миленици, шампони и 

балсами за домашни миленици, очила и 

диоптерски очила, очила за сонце, корективни 

очила и диоптерски очила, заштитни очила и 

диоптерски очила, контактни леќи, леќи за 

очила и диоптерски очила, рамки за очила и 

диоптерски очила, корективни рамки, кутии за 

очила, очила за сонце и диоптерски очила, 

врвци, ленти, синџири, и направи за држење на 

место на очила, очила за сонце и диоптерски 

очила, очила за сонце сo штипка, кутии за 

очила, бинокли, кутии за бинокли, синџири за 

бинокли, врвци за бинокли, синџири за очила, 

рамки за очила, врвци за очила, очила, врвци за 

очила за сонце, рамки за очила за сонце, 

синџири за очила за сонце, двогледи, очила, 

заштитни очила, спортски заштитни очила, 

делови и опрема за сите гореспоменати 

производи, софтверски апликации за компјутери 

достапни за превземање, софтверски 

апликации за рачни електронски уреди 

достапни за превземање, персонални дигитални 

асистенти, мобилни телефони, MP3 плеери, и 

лаптоп компјутери, кутии за носење, футроли, 

контејнери и заштитни прекривки за рачни 

електронски уреди, персонални дигитални 

асистенти, мобилни телефони, MP3 плеери, и 

лап-топ компјутери, ленти за околу врат за 

мобилни телефони, држачи за мобилни 

телефони, телефони, мобилни телефони, 

персонални дигитални асистенти, компјутери, 

MP3 плеери, софтвер за електронски 

компјутерски игри, компјутерски софтвер, 

компјутерски програми, електронски 

телекомуникациски апарати и инструменти за 

пренос, прикажување, примање, чување, 

превземање и снимање на електронски 

информации и/или медиумски содржини, 

вклучувајќи видеа и филмови, телевизиски 

програми, компјутерски игри, музика, слики 

и/или ринг тонови, благородни метали и 

нивните легури и производи изработени од 

благородни метали или обложени со истите, 

полу-скапоцени и скапоцени камења, 

хорологиски и други хронометриски 

инструменти, рачни часовници, часовници, 

накит и имитација на накит, делови и опрема за 

гореспоменатите производи, будилници, 

нараквици, брошеви, огрлици, обетки, 

синџирчиња, штипки за вратоврски, игли за 

вратоврски, амајлии, копчиња за манжетни, 

дијаманти, дијамантски накит, бисери, накит од 

бисери, скапоцени камења, накит изработен од 

скапоцени камења, орнаменти од благородни 

метали, украсни иглички, кутии и вреќички за 

накит и часовници, приврзоци за клучеви, 

медали, ремени за рачни часовници, синџири за 

часовници, кожа и имитација на кожа и 

производи израбoтени од овие материјали кои 

не се вклучени во другите класи, чанти, куфери 

за патување, багаж, рачни торби, ранци, 

училишни чанти, торби за плажа, патни торби, 

куфери, ковчези, ранци, торби за кампување, 

крзна, крзно-кожи, ремени за животни, 

прекривки за животни, кутии од кожа или кожни 

панели, актовки, паричници, училишни чанти и 

торби, футроли за клучеви, торби за документи, 

бастуни, футроли за картички, кожни торби за 

на рамо, чадори за сонце, чантички, торбички, 

торби за на грб, торби за преку рамо, торби за 
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пазарењe, платенени торби за пазарање, 

сандуци за патување, патнички куфери, 

несесери, чадори, прекривки за чадори, 

бастуни, рачки за бастуни, седишта за бастуни, 

камшици, узди и седла, несесери за прибор за 

лична хигиена, ранци, торбички за околу појас, 

спортски торби, секојдневни чанти, музички 

кутии, чанти, несесери за прибори за убавина, 

носачи за куфери, за кошули и за фустани, 

футроли за вратоврски, футроли и држачи за 

кредитни картички, кожени каиши, кожени кутии 

за носење, футроли, контејнери и заштитни 

прекривки за рачни електронски уреди, 

персонални дигитални асистенти, мобилни 

телефони, МП3 плеери, и лаптопи, кожени 

ремени за околу врат за мобилни телефони и 

МП3 плеери, кожни писма, кожни траки, облека 

за домашни миленици, кожни ремени, кожни 

каиши, кожни прекривки за мебел, кожни кутии 

за капи, Облека, обувки, капи, чизми, 

конфекција, чизми со врвци, чевли, чевли со 

високи потпетици, влечки, влечки за во бања, 

сандали, патики, чевли за на плажа, чизми за 

скијање, чизми за фудбал, чевли за фудбал, 

чевли за гимнастика, метални додатоци за 

чевли и чизми, чевли за тркање, чизми за 

планинарење, чизми за спортување, чорапи, 

трикотажа, хулахопки, капи, марами, капи, 

беретки, шалови, ракавици, ракавици со еден 

прст, појаси (како делови од облека), кошули, 

маици, поло маици, спортски кошули, 

панталони, фармерки, шорцеви, спортски 

шорцеви, облека за капење, шорцеви за 

капење, костими за капење, бикини, долна 

облека, нежна долна облека, бањарки, 

тренерки, додатоци за носење надвор, палта, 

јакни, ветровки, јакни за скијање, јакни и палта 

кои се водоотпорни и отпорни на лоши 

временски услови, скијачка облека, облека за 

на плажа, костуми, џемпери и џемпери со 

копчиња, плетенини, хеланки, вратоврски, 

пижами, елеци, траки за глава и траки за 

зглобовите на рацете, машка облека, женска 

облека, детска облека, долна облека, облека за 

мажи, жени, деца и доенчиња, панталони, 

здолништа, наметки, дресови, блузи, фустани, 

фустанчиња, тоалети, облека за спиење, роби, 

горни тренерки, лигавки, чорапи, топлинки за 

уши, вратоврски, смокинзи, елеци, килтови, 

шалови, блејзери, комбинезони, маски за  

спиење, појаси со торбички за пари, престилки, 

венчаници, свадбени тоалети, фустани за 

деверуши, тоалети за деверуши, манжетни, 

шалови во округла долгнавеста форма, наметки 

од крзно, зимска спортска облека, облека за 

трчање, пешачење, планинарење, кампување и 

велосипедизам, капи, шарени марамчиња, 

овозможувајќи им на потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки од 

генерално претставништво за малопродажба 

или од генерално претставништво за продажба 

преку интернет веб страна или од генерално 

претставништво за каталошка продажба со 

нарачки по пошта или преку телекомуникациски 

средства, услуги за рекламирање, промотивни 

услуги, информативни и советодавни услуги 

сите поврзани со гореспоменатите услуги  

 

(111)  21068  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/265 (220)  19/03/2012 

(181)  19/03/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-

8426, JP 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

З Е Л М Е Т О Р 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  
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(111)  21069  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/267 (220)  19/03/2012 

(181)  19/03/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-

8426, JP 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

С Е Л П А С 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(111)  21131  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/274 (220)  20/03/2012 

(181)  20/03/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ХОРЕКАФОРС дооел увоз-извоз Скопје 

ул.Сава Ковачевиќ б.б, Скопје, MK 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, црвена, жолта, зелена и 

виолетова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(111)  21065  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/320 (220)  04/04/2012 

(181)  04/04/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ“ дооел Скопје 

ул.Војдан Чернодрински бр.96, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  црна, жолта и црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи, прекривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(111)  21167  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2012/389 (220)  17/04/2012 

(181)  17/04/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 
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Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  21168  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2012/390 (220)  17/04/2012 

(181)  17/04/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  21060  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/392 (220)  18/04/2012 

(181)  18/04/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ЕУРИСК КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 

ул.Партизански одреди бр.17/1 мезанин Л6 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

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

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за освежување на воздухот 

(ароми и апарати за освежување и 

ароматизирање на воздухот)  

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

ароми и апарати за освежување и 

ароматизирање на просторот  

кл. 40  услуги на освежување и ароматизација 

на воздухот  

 

(111)  21054  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/396 (220)  18/04/2012 

(181)  18/04/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  АД „ЈАКА-80“ Радовиш 

ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, црна, бела, светло и темно: 

жолта, црвена, зелена, сина, окер 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  21128  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/450 (220)  26/04/2012 

(181)  26/04/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сива, бела, розова, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, креми (козметички 

креми), лосиони за козметичка употреба, млеко 

за чистење за тоалетна употреба, млеко за 

тело, сапуни, козметички производи за нега на 

кожата, подлога за шминка  

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(111)  21142  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/648 (220)  22/06/2012 

(181)  22/06/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги „ЖИТО“ извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

ул.Благој Ѓорев б.б., Велес, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  бела, зелена и жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало на : овошје и зеленчук, пијалаци, 

производи од тутун, месо и производи од месо, 

риби, леб, печива, колачи и слатки, пијалаци, 

храна, компјутери, периферни единици и 

софтвер, телекомуникациска опрема, аудио и 

видео опрема, текстил, метална стока, бои и 

стакло, килими, теписи, ѕидни и подни облоги, 

електрични апарати за домаќинство, мебел, 

опрема за осветлување и други предмети за 

домаќинство, книги, весници и канцелариски 

прибор, музички и видео записи, спортска 

опрема, игри и играчки, облека, обувки и 

предмети од кожа, козметички и тоалетни 

препарати, цвеќе, садници, семе, ѓубриво, 

домашни миленици и храна за нив, часовници и 

накит, автомобили и моторни возила од лесна 

категорија, делови и прибор за моторни возила, 

мотоцикли, делови и прибор за мотоцикли  

 

(111)  21132  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/668 (220)  27/06/2012 

(181)  27/06/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591)  крем, црна, сребрена, црвена, златна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со алкохолни пијалаци (вино)  

 

(111)  21133  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/670 (220)  27/06/2012 

(181)  27/06/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  црна, бела, златна, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со алкохолни пијалаци (вино)  

 

(111)  21134  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/671 (220)  27/06/2012 

(181)  27/06/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  црна, бела, златна, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со алкохолни пијалаци (вино)  

 

(111)  21141  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/672 (220)  27/06/2012 

(181)  27/06/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591)  црна, бела, златна, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со алкохолни пијалци (вино)  

 

(111)  21145  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/677 (220)  27/06/2012 

(181)  27/06/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  црна, бела, златна, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со алкохолни пијалаци (вино)  

 

(111)  21123  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2012/788 (220)  23/07/2012 

(181)  23/07/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје 

бул. Св. Климент Охридски 30, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  ДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

бул.“Свети Климент Охридски“бр.30,  1000 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела, жолта, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава; спортски и култирни активности  

 

(111)  21125  (151)  02/12/2014 

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

(181)  24/09/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Агрон Зумери 

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

(740)   

 

(540)  

 

(591)  бела, црна и розева 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги и продажба на мало и големо со 

мобилни телефони, додатоци за мобилни 

телефони, аксесоари и галантерија за мобилни 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   247 | С р а н а  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

телефони  

кл. 37  сервисирање и одржување на мобилни 

телефони  

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  21126  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2012/1100 (220)  19/10/2012 

(181)  19/10/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Henkel Srbija d.o.o. 

Bulevar Oslobodenja 383 11000 Belgrade, YU 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, светло сина, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за перење и белење и други 

супстанци за перење алишта, супстанци за 

перење на алишта и прибор за јадење, 

препарати за отстранување на дамки; 

препарати за чистење, полирање, 

одмастување, триење и абразивни препарати, 

препарати и хемиски супстанци за чистење 

метал, емајлирани листови од метал, дрво, 

камен, плута, порцелан, керамика, стакло, 

пластика, синтетика, кожа и текстил; 

отстранувач на дамки; супстанци за спречување 

и отстранување на наслаги за цевки и апарати 

имено супстанци за декалцификација за 

домашна употреба; сапуни што не се за лична 

употреба, парфимерија, есенцијални масла  

 

(111)  21172  (151)  15/12/2014 

(210)  TM  2012/1104 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Интер Конекшн Груп 

ул. Тодор Паница бр. 12/18 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  зелена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосион за коса, 

препарати за нега на забите  

кл. 5  диететски супстанци што се корЗЅистат во 

медицината  

кл. 29  масла и масти за јадење  

кл. 30  чај, мед, мирудии  

кл. 35  огласување, водење на 

работење,управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање, организирање патувања  

 

(111)  21130  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2012/1128 (220)  26/10/2012 

(181)  26/10/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, услуги и 

трговија на големо и мало АЛФА 

ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, 

Битола 

Булевар 1-ви Мај бр. 56 Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  бела, црвена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкубатори за јајца  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат со 

жетони; регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и санитарни 

намени  

 

(111)  21129  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2012/1129 (220)  26/10/2012 

(181)  26/10/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, услуги и 

трговија на големо и мало АЛФА 

ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, 

Битола 

Булевар 1-ви Мај бр. 56 Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

ALFA ELEKTRONIK 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

ладно оружје; жилети  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат со 

жетони; регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; посредување при 

продажба, трговски дејности, увоз извоз со: 

научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат со 
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жетони; регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гаснење пожар; апарати за 

осветлување, греење, создавање пареа, 

готвење, ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и санитарни намени; рачни 

алати и направи; прибор за јадење; ладно 

оружје; жилети; 

машини и машински алати; мотори и погонски 

машини (освен за копнени возила); машински 

елемнти за спојување и пренос (освен за 

копнени возила);; земјоделски направи (кои не 

се рачни); инкубатори за јајца  

 

(111)  21121  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1171 (220)  12/11/2012 

(181)  12/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ДППУ “АКВА БАР“ ДОО увоз-извоз 

ул. „Благоја Стефковски“ бр.40, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за греење и ладење; апарати за 

греење вода, млеко и за пенење млеко; апарати 

за правање пијалаци, вклучувајќи кафе, чај, 

какао, капучино, електрични апарати со 

филтери за прочистување на вода, делови и 

компоненти за сите споменати производи; 

електрични машини за подготовка на пијалаци  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; води за пиење 

(пијалаци), газирана вода, минерална вода, 

пијалаци (средства за правење пијалаци)  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица; изнајмување 

автомати (за пијалаци)  

 

(111)  21119  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1180 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  21118  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1181 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  21117  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1182 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  21115  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1183 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  21113  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1184 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, светло и темно сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  21111  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1186 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

ул. Скупи бб 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591)  светло и темно: сина, жолта и виолетова, 

бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и прозводите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  21108  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1189 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  21107  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1190 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сива, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  21106  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1193 (220)  15/11/2012 

(181)  15/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, инженеринг, 

консалтинг и услуги ДОАЈЕН ДАТА СИСТЕМ 

Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул. Бихаќка бр. 10 Скопје Центар 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  
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(591)  сина, црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, печатачи за употреба со 

компјутери, фотокопири, сметалки, телефонски 

секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, кабли коаксијални, 

кабли електрични, кабли оптички, видеокамери, 

фотоапарати, централни процесорски единици, 

чипови, компакт диск плеери, компјутерски 

програми за играње, компјутерски тастатури, 

компјутерски мемории, компјутерски оперативни 

програми, компјутерски периферни уреди, 

компјутерски софтвер, апарати за обработка на 

податоци, дискови, слушалки, лаптоп 

компјутери, модеми, монитори, глувче, оптички 

апарати и инструменти, електронски цртачи  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги, 

компјутерски компоненти (инсталирање, 

одржување и поправање компјутерски 

компоненти), монтирање одржување и 

поправање канцелариски машини и опрема, 

полнење тонери за печатачи  

кл. 42  научни и технолошки услуги, изработка и 

развој на компјутерски хардвер и софтвер, 

компјутерски бази на податоци (обновување 

компјутерски бази на податоци), компјутерски 

хардвер, компјутерско програмирање, 

изнајмување компјутери, инсталирање 

компјутерски програми, одржување 

компјутерски програми, осовременување 

компјутерски програми, програмирање 

компјутерски системи, услуги на заштита на 

компјутери од вируси, обновување компјутерски 

бази на податоци  

 

(111)  21144  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1201 (220)  19/11/2012 

(181)  19/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)  85/727676  12/09/2012  US 

(732)  eBay Inc.  

2145 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, жолта, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн трговски услуги, имено, 

оперативни онлајн пазари за продавачи и 

купувачи на стоки и услуги; онлајн трговски 

услуги во кои продавачите поставуваат 

производи или услуги да бидат понудени за 

продажба, и купувањето или наддавањето се 

врши преку интернет со цел да се олесни 

продажбата на стоки и услуги од страна на 

другите преку компјутерска мрежа; 

обезбедување евалуативни повратни 

информации и рејтинзи на стоките и услугите на 

продавачите, вредноста и цените на 

производите и услугите на продавачите, 

перформансот на купувачите и продавачите, 

испораката, и целокупното трговско искуство во 

врска со истите; обезбедување на пребарувачки 

онлајн рекламен водич кој ги содржи 

производите и услугите на онлајн продавачите; 

обезбедување на пребарувачка онлјан 

евалуативна база на податоци за купувачите и 

продавачите; рекламни и огласувачки услуги; 

бизнис услуги, имено, обезбедување на веб-сајт 

кој им ја овозможува на корисниците 

способноста да создадат прилагодени веб 
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страници кои нудат кориснички-дефинирани 

информации во областа на правата од 

интелектуална сопственост како и 

спроведувањето на политиката на 

интелектуалната сопственост, се со цел да им 

се помогне на учесниците во програмата со 

прашањата и барањата во врска со 

користењето на интелектуалната сопственост 

од страна на другите во еден онлајн пазар  

 

(111)  21160  (151)  10/12/2014 

(210)  TM  2012/1207 (220)  19/11/2012 

(181)  19/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ITOCHU Corporation (a Japanese 

Corporation) 

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448, 

JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  21098  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1209 (220)  20/11/2012 

(181)  20/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  светло и темно сина, сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  дезодоранс  

 

(111)  21099  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1210 (220)  20/11/2012 

(181)  20/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591)  светло и темно зелена, сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфемска вода  

 

(111)  21100  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1211 (220)  20/11/2012 

(181)  20/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  светло и темно сина, сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфемска вода  

 

(111)  21101  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1212 (220)  20/11/2012 

(181)  20/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД А Д - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

GLOSS 

(591)  светло и темно сина, светло и темно 

зелена, виолетова, бела, црвена, жолта, 

портокалова 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за машинско перење 

алишта  

 

(111)  21102  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1213 (220)  20/11/2012 

(181)  20/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

SATTWA MY VERITY 
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(591)  светло и темно црвена, сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфемска вода  

 

(111)  21103  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1217 (220)  22/11/2012 

(181)  22/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

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

портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чаеви  

 

(111)  21017  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1360 (220)  21/12/2012 

(181)  21/12/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)  840322542  06/11/2012  BR 

(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)  

 

SPARK ACTIV 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила  

 

(111)  21018  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1365 (220)  21/12/2012 

(181)  21/12/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC 

EQUIPMENT CO., LTD. 

THE 4TH OF B-D PILLAR AND 1-3 PILLAR, G/F, 

BUILDING 4, SAIGE SCIENCE AND 

TECHNOLOGY PARK, HUAQIANG NORTH 

ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 

PROVINCE, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  оптички леќи; објективи (леќи) (оптика); 

фотоапарати (фотографија); блицеви 

(фотографија); преносни телефони; видео 

рекордери; видеокамери; компјутери; 

далечински управувачи; бленди (фотографија); 

полначи за електрични батерии; печатачи за 

употреба со компјутери  

 

(111)  21019  (151)  09/12/2014 
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(210)  TM  2012/1374 (220)  26/12/2012 

(181)  26/12/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Fresenius Medical Care Deutschland 

GmbH 

Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SELUTRIO 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено раствори 

за дијализа  

 

(111)  21104  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1378 (220)  28/12/2012 

(181)  28/12/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  бела и зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоник за лице со колаген и Д-пантенол  

 

(111)  21105  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2012/1379 (220)  28/12/2012 

(181)  28/12/2022 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  бела и розова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  млеко за лице со колаген и Д-пантенол  

 

(111)  21124  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/1 (220)  02/01/2013 

(181)  02/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  MEGGLE AG 

Megglestrasse 6-12,  83512  Wasserburg, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, исто така во 

форма на прав; масла и масти за јадење; 

намази или пасти базирани на млеко, протеини, 

масти и/или јаглехидрати; подтотовки од соја во 
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форма на намази или пасти; обелувачи за чај и 

кафе, што главно се состојат од јаглехидрати, 

протеини и/или масти; путер од какао; инстант 

десерти или во прав и слични оброци базирани 

на млеко; супи; сурутка и делови од истата 

наменети за храна; сурутка, млечен шеќер, 

овошни или протеински концентрати за 

прехрамбената индустрија; сите 

претходнонаведени производи (каде е можно) 

исто така во форма на прав наменети за храна; 

овошни или растителни сокови за готвење; 

овошни сосови, мармалади, џемови; 

животински и/или растителни масти во прав, 

замена за јајца, млечни протеини, казеин, 

казинати, албумин наменет за храна; 

хидролизати на млеко, сурутка и/или казеин, 

исто така што се мешавини или со адитиви 

наменети за храна  

кл. 30  мајонез; сосови, вклучувајќи преливи за 

салата и макала; билни сосови, зачини; 

концентрати од какао за прехрамбената 

индустрија; леб и производи од леб, исто така 

полнети, премачкани или прелиени со путер, 

подготовки од путер, сирење, подтотовки од 

сирење и/или подтотовки од соја; производи од 

тесто и слатки; мраз за јадење; прав за мраз за 

јадење; сол за јадење; природни засладувачи; 

кондиторски производи  

кл. 32  овошни и растителни сокови што се 

напитоци и/или за правење пијалоци или за 

додавање во напитоци; други безалкохолни 

пијалоци, конкретно пијалоци со додаток на 

млеко и млечни производи; сирупи и други 

подготовки за правење пијалоци  

 

(111)  20994  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/5 (220)  03/01/2013 

(181)  03/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  VELIKOV & CO OOD 

Han Krum Str., No. 7, Slivo pole, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  компири во форма на клин (стапчиња) за 

пржење во фритеза со многу масло; чипс од 

компири; чипс од зеленчук; чипс од овошје; 

бадеми, мелени; урми, суво грозје; кикиритки, 

преработени; јаткасто овошје [орев, лешник, 

бадемј, подготвени; засладено или солено 

сончогледово семе за исхрана; тофу [сирење од 

соја]; 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; масло од 

сончогледово семе  

кл. 30  пченкарни снегулки; мусли; пралини; 

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе; брашно и производи од жито, 

леб, производи од тесто и слатки, сладолед; 

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

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

мраз  

кл. 31  бадеми, [овошје]; костени, свежи; 

кокосови ореви; сиров овес; кола (овошје); 

лешници; сусам; кикиритки, свежи; јаткасто 

овошје; семе од сончоглед; земјоделски, 

градинарски и шумски производи и зрнени 

производи што не се опфатени со другите 

класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; 

семиња, билки; храна за животни; пивски слад  

 

(111)  21042  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/10 (220)  04/01/2013 

(181)  04/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   
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(732)  The Hershey Company, a corporation 

organized under the Laws of DELAWARE, USA 

100 Crystal A Drive Hershey PA 17033, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада; производи од чоколада; 

бомбони, слатки штангли; кондиторски 

производи; какао; какао производи; колачиња, 

бисквити; чоколада за готвење; парченца, 

кришки и парчиња за печење на слатки; 

чоколадна инстант смеса (за ладни и топли 

напитоци); чоколадни преливи;безалкохолни 

чоколадни ликери; ореви прелиени со чоколадо; 

ароматизирани сирупи, имено чоколадни 

сирупи, сирупи од јагода, сирупи од карамела, 

сирупи од кафеав шеќер и путер 

("butterscotsch"), сирупи со путер од кикирики; 

слатки преливи за сладолед и за десерти; 

торти, колачи, сладолед; слатки на база на 

сладолед; замрзнати слатки; немлечни и 

безалкохолни напитоци базирани на чоколадо; 

плочки од житарки.   

 

(111)  21041  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/11 (220)  04/01/2013 

(181)  04/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  The Hershey Company, a corporation 

organized under the Laws of DELAWARE, USA 

100 Crystal A Drive Hershey PA 17033, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, бела и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока и саго; брашно и производи од житарки; 

леб, колачи и слатки; сладоледи на база на 

вода; шеќер, мед, меласа; квасац, прашок за 

печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како зачини); 

зачини; лед; чоколада; производи од чоколада; 

бомбони, слатки штангли, кондиторски 

производи; какао; какао производи; колачиња, 

бисквити, чоколада за готвење, парченца, 

кришки и парчиња за печење на слатки; 

чоколадна инстант смеса (за ладни и топли 

напитоци); слатки преливи за сладолед и за 

десерти; торти, колачи, сладолед, замрзнати 

слатки  

 

(111)  21045  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/12 (220)  08/01/2013 

(181)  08/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  The Hershey Company, a corporation 

organized under the Laws of DELAWARE, USA 

100 Crystal A Drive Hershey PA 17033, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, бела и сива 
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(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока и саго; брашно и производи од житарки; 

леб, колачи и слатки; сладоледи на база на 

вода; шеќер, мед, меласа; квасац, прашок за 

печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како зачини); 

зачини; лед; чоколада; производи од чоколада; 

бомбони, слатки штангли, кондиторски 

производи; какао; какао производи; колачиња, 

бисквити, чоколада за готвење, парченца, 

кришки и парчиња за печење на слатки; 

чоколадна инстант смеса (за ладни и топли 

напитоци); слатки преливи за сладолед и за 

десерти; торти, колачи, сладолед, замрзнати 

слатки  

 

(111)  21034  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/13 (220)  08/01/2013 

(181)  08/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Zentiva Group, a.s. 

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolni 

Mecholupy, CZ 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

ZENTIVA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, стоматолошки и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

колкови, очи и заби, ортопедски помагала, 

сутурен (suture) материјал  

 

(111)  21035  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/14 (220)  08/01/2013 

(181)  08/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 

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

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

COLGATE SENSITIVE PRO-

RELIEF 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински прозводи за орална нега  

кл. 5  медицински производи за орална нега  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  21116  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/17 (220)  10/01/2013 

(181)  10/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  РАМ ИНДУСТРИАЛ ГРОУП ДОО 

ул.Перо Наков бр.118, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 35  услуги прии продажба на мало и големо 

со автоделови  

 

(111)  21152  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/20 (220)  11/01/2013 

(181)  11/01/2023 
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(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  DELTA AIR LINES, INC., a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of Delaware, 

with its principal place of business located at 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  услуги на воздушен превоз, услуги на 

воздушен превоз што вклучуваат бонус 

програма за честите корисници, аеродромски 

услуги за чекирање на багажот, аеродромски 

услуги за чекирање на патниците, организирање 

на патување како бонус програма за корисници 

на кредитни картички, испорака на стоки по 

воздушен и копнен пат, обезбедување на 

информации за патувањето и на информации 

за резервации на патни билети преку он-лајн 

компјутерска база, обезбедување на 

информации за поаѓањето и пристигнувањето 

на летот, он-лајн резервација и букирање на 

места за патување во меѓународната класа 39  

 

(111)  21031  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/21 (220)  14/01/2013 

(181)  14/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги СИГМА увоз-извоз дооел Прилеп 

ул.Велко Јанкулоски - Стариот бр.27, Прилеп 

, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит и часовници  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со часовници и накит  

кл. 39  дистрибуција, складирање  

 

(111)  21013  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/22 (220)  10/01/2013 

(181)  10/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  OPEN ENGLISH LLC 

Edificio Torres de las Americas, Torre "A" Piso 

15 Punta Pacifica, Apartado Postal 0832-0588 

Panama, PA 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги и јазична настава, 

конкретно, спроведување на неформални 

онлајн програми за учење странски јазици и 

доставување на материјали.Образовни услуги, 

имено, обезбедување наставни курсеви за 

средно училиште и материјали за дистрибуција 

во врска со овие предмети, обезбедување 

капацитети за образовна и јазична настава  

 

(111)  21007  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/23 (220)  15/01/2013 

(181)  15/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, Rotterdam, 3013 AL, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

TRICHAZOLE ACTIVES 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; есенцијални масла; 

дезодоранси и антиперспиранти; производи за 

нега на коса; колоранти за коса, бои за коса, 

лосиони за коса, препарати за виткање на 

косата, шампони, кондиционери, спрејови за 

коса, пудра за коса, преливи за коса, лак за 

коса, мус за коса, глазури за коса, гел за коса, 

навлажнувачи за коса, течност за коса, 

третмани за зачувување на коса, третмани за 

сушење на коса, масла за коса, тоник за коса, 

креми за коса, препарати за капење и/или 

туширање; тоалетни препарати што не содржат 

медицински супстанции и препарати за нега на 

кожа; козметика  

 

(111)  20992  (151)  06/11/2014 

(210)  TM  2013/25 (220)  16/01/2013 

(181)  16/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги Бобан Марјановиќ БИТ КОНЗУЛ увоз-

извоз Битола ДООЕЛ; Друштво за 

производство и трговија МАРГО Илиевски 

Тони ДООЕЛ извоз-увоз Битола  and 

Друштво за производство, трговија на мало 

и големо и услуги ЗЛАТЕЦ-СС увоз-извоз 

Битола 

ул.Партизанска бр.20/36, Битола, MK; 

ул.Тодор Паница бр.24/2/5, Битола, MK and 

ул.Борис Кидрич бр.1-17, Битола , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, зелена, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца  

кл. 35  услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со јајца  

 

(111)  20993  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/26 (220)  17/01/2013 

(181)  17/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   
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(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ЧИКЕН ХАУС ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул.Струмичка бр.6/2-6, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на подготвување храна и 

пијалоци, ресторани и ресторани со 

самопослужување  

 

(111)  21037  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/27 (220)  17/01/2013 

(181)  17/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Зеко Трејд-Лтд. 

ул.Славеј Планина бр.50, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, сапуни, 

парфимерија, козметички производи  

кл. 9  апарати и инструменти за мерење на 

време, машини за сметање, дискови за 

снимање, апарати за гаснење на пожар  

кл. 16  хартија, картон, печатени работи, 

книговезнички 

материјал, канцелариски материјал, 

фотографии, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, сликарски 

четки, канцелариски прибор, пластични 

материјали за пакување, материјали за обука и 

настава 

  

кл. 18  производи од кожа и имитација на кожа -

куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика 

и спорт  

кл. 35  услужна дејност, производство и 

продажба на големо и мало на следните 

производи   

 

(111)  21010  (151)  27/10/2014 

(210)  TM  2013/30 (220)  17/01/2013 

(181)  17/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  КУВАЈТ ПРОМ 

с.Студеничани бб, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 
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ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

 

(111)  21009  (151)  27/10/2014 

(210)  TM  2013/33 (220)  17/01/2013 

(181)  17/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  КУВАЈТ ПРОМ 

с.Студеничани бб, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

 

(111)  21024  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/34 (220)  18/01/2013 

(181)  18/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL COMPANY OF COSMETICS, 

GARMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL 

ARTICLES 

Company duly registred under the laws of 

Greece, with address 26 Str., Amarousion 

Halandriou - Marousi - Greece, represented by 

Mr. Kyriakos Sarantis, GR 

(740)  ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА, 

АДВОКАТ 

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија; 

есенцијални масла; козметички производи; 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

 

(111)  21063  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/35 (220)  18/01/2013 

(181)  18/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ВЕБСПОТ ДОО, увоз-извоз Скопје 

ул. Лермонтова 3/6, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  промовирање на производи и услуги на 

др. лица преку обезбедување купони, попусти, 

информации за спроведување на цени, 

прегледи на производи, линкови до 

малопродажни веб страни на др. лица и 

информации за попусти што ќе бидат достапни 

на интернет страна  

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(111)  21033  (151)  05/12/2014 
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(210)  TM  2013/39 (220)  18/01/2013 

(181)  18/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Семих Али 

Бул.Видое Смилевски Бато бр.83/1-22, 1000 

Скопје, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и бришачи, 

линолеум и други подни прекривачи, ѕидни 

тапети, коишто не се од текстил  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  21002  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/41 (220)  21/01/2013 

(181)  21/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)  2012 1116  30/07/2012  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, сите нијанси на црвена, златна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки; кибрити; артикли за пушачи  

 

(111)  21014  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/42 (220)  21/01/2013 

(181)  21/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, светло жолта, жолта и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

месо; конзерванси, 

замрзнати, исушени и варени зеленчук и 
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овошје, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи; масло за јадење и масти; 

храна за ужина на база на овошје, зеленчук, 

сирење, месо, ореви, подготвени ореви, семки 

за јадење  

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

саго, замена за кафе 

кафе.брашно и препарати направени од 

житарици, леб, тестенини и слатки, пијалоци, 

мед, меласа, квасец, прашак за печиво; сол, 

сенф;оцет, сосови (мирудии); зачини; мраз; 

храна за ужина на база врз основа на брашно, 

пченка, жито, ориз; житни семиња  

 

(111)  21015  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/43 (220)  21/01/2013 

(181)  21/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена, светло жолта, жолта и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

месо; конзерванси, 

замрзнати, исушени и варени зеленчук и 

овошје, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи; масло за јадење и масти; 

храна за ужина на база на овошје, зеленчук, 

сирење, месо, ореви, подготвени ореви, семки 

за јадење  

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

саго, замена за кафе 

кафе.брашно и препарати направени од 

житарици, леб, тестенини и слатки, пијалоци, 

мед, меласа, квасец, прашак за печиво; сол, 

сенф;оцет, сосови (мирудии); зачини; мраз; 

храна за ужина на база врз основа на брашно, 

пченка, жито, ориз; житни семиња  

 

(111)  21027  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/44 (220)  22/01/2013 

(181)  22/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION 

4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ноутбук компјутери; таблет компјутери; 

електронски читач на книги; персонални 

дигитални асистенти (PDA); електронски џебни 

преведувачи; компјутерски тастатури; 

компјутерско глувче; матични плочи; интерфејси 

за компјутери; компјутерски мемории, звучници, 

компјутерски оперативни програми, наснимени; 

слушалки; фотоапарати; камери; мобилни 

телефони; компјутерски LCD монитори; LCD 

телевизори, персонални стерео уреди; батерии  

 

(111)  21146  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/47 (220)  23/01/2013 
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(181)  23/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  BONGRAIN S.A. 

A French Societe Anonyme 42, rue Rieussec 

78220 VIROFLAY, FR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сива, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Млеко, сирење и млечни производи. 

Масла и масти за јадење  

 

(111)  21025  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/49 (220)  24/01/2013 

(181)  24/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  SHIMANO INC. 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 

JP 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

ICE-TECHNOLOGIES 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  делови за велосипеди и опрема, особено 

сопирачки, сајли за сопирачки, папучи за 

сопирачки, црева за сопирачки, рачки на 

сопирачки, ротори за сопирачки и облоги за 

сопирачки  

 

(111)  21026  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/50 (220)  24/01/2013 

(181)  24/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  SHIMANO INC. 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 

JP 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

I-SPEC 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  делови и опрема за велосипеди; рачки за 

менувач и рачки за сопирачки  

 

(111)  21030  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/51 (220)  24/01/2013 

(181)  24/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes 

Trading 

P.O. Box 941936, Amman 11194, JO 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јаглен; брикети од јаглен; јагленова прав 

(гориво); дрвен јаглен; дрвен јаглен (гориво); 

брикети од дрвен јаглен; свеќи; брикети 

(леснозапаливи брикети); кокс; лигнит; 

катраново масло од камен јаглен; јагленова 

нафта, антрацит; дрвени брикети; фитили за 

свеќи; масти за осветлување и восок; свеќи и 

фитили за осветлување; парфимирани свеќи; 

свеќи; ноќно светло (свеќи); индустриски восок  

кл. 34  сиров и преработен тутун; цигари; 

меласа (тутун за наргиле (чибук)); ароматичен 

тутун; супстанции за пушење, вклучувајќи 

меласа, кои не се за медицинска или лековита 

употреба; ароматични мешавини од тутун и 

меласа за употреба во наргиле; производи за 

пушачите; запалки; шкорки (кибрит); наргиле 

(чибук); прибор за наргиле (вклучувајќи топки и 

глави за наргиле, јаже и црево за полнење за 

наргиле, врвови на писки и филтри за наргиле; 

црево за инхалирање преку уста за наргиле, 

дршка за наргиле, торби и кутии за наргиле; 

вазна за наргиле)  

 

(111)  21096  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/57 (220)  23/01/2013 

(181)  23/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива (вклучително 

и течни горива за мотори) и материи за 

осветлување; свеќи и фитили за осветлување  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкубатори за јајца  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал  

 

(111)  21003  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/62 (220)  28/01/2013 

(181)  28/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт 

Гостивар 

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

BON 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, тестени производи и слатки, прашок 

за печење, слатки од бадем, ананасово семе, 

ароматични подготовки за исхрана, замена за 

кафе, пијалаци што се на основа на чоколадa, 

пијалаци што се на основа на какао, пијалаци 

што се на основа на кафе, пијалаци што се на 

основа на чај, бисквити, тортички, торти, колачи, 
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подготовки од житарици, цимет, пијалаци од 

кафе со млеко, пченкарни снегулки, пуканки, 

сладоледи, чоколадa, алва, леден чај, 

марципан, бонбони  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи, семиња, зрна 

(семе), лешници, кокосови ореви, исушен 

кокосов орев, пченка, јаткасто овошје, кикирики 

(овошје), растителни семиња  

кл. 32  пиво, минерална вода и сода вода, други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци, газирана вода, 

бадеми (млеко од бадеми), средства за 

правење пијалаци, сок од јаболка, коктели 

безалкохолни, екстракти за правење пијалаци, 

овошни сирупи безалкохолни, хмељ, квас, 

лимонади, млеко со кикирики, безалкохолни 

пијалаци со мед, шербет, сок од домати  

 

(111)  21046  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/65 (220)  28/01/2013 

(181)  28/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

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

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

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

LEBEL 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21047  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/67 (220)  28/01/2013 

(181)  28/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

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

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

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

CO-IRDA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21011  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/69 (220)  29/01/2013 

(181)  29/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво  за производство, трговија и 

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

KAMAGRA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба, диететски супстанци за медицинска 

употреба, средства за намапување на апетитот 

за медицинска употреба, диететски 

прехранбени производи за медицинска 
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употреба, диететски супстанци за медицинска 

употреба, медицински препарати за слабеење, 

балзами за медицинска употреба, балзамски 

препарати за медицинска употреба, бањи (соли 

за бањи со минерална вода), биолошки 

препарати за медицинска употреба, капсули за 

лекови, капсули за медицинска употреба, 

контрацепција, бонбони за медицинска 

употреба, желатин за медицинска употреба, 

билни чаеви за медицинска употреба, хормони 

за медицинска употреба, лосиони за 

медицинска употреба, таблетки за лижење за 

медицинска употреба, лековити корења, 

медицински чај, медицински напивки, лековити 

билки, масла за медицинска употреба, пилули 

за фармацевтска употреба  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба, диететски супстанци за медицинска 

употреба, средства за намалување на апетитот 

за медицинска употреба, диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба, диететски супстанци за медицинска 

употреба, медицински препарати за слабеење, 

балзами за медицинска употреба, балзамски 

препарати за медицинска употреба, бањи (соли 

за бањи со минерална вода), биолошки 

препарати за медицинска употреба, капсули за 

лекови, капсули за медицинска употреба, 

контрацепција, бонбони за медицинска 

употреба, желатин за медицинска употреба, 

билни чаеви за медицинска употреба, хормони 

за медицинска употреба, лосиони за 

медицинска употреба, таблетки за лижење за 

медицинска употреба, лековити корења, 

медицински чај, медицински напивки, лековити 

билки, масла за медицинска употреба, пилули 

за фармацевтска употреба  

 

(111)  21114  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/70 (220)  29/01/2013 

(181)  29/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  TIME INTERNATIONAL (SPORT) LIMITED 

Hudson House, Ground Floor, Triq Giovanni 

Felice, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, MT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  групирање во корист на други на 

различни производи (со исклучок на 

транспортот)особено работи за облекување, 

обувки, капи, како и додатоци за нив и опрема 

поврзана со нив, овозможување на 

потрошувачите соодветно да ги гледаат и 

купуваат овие производи  

 

(111)  21000  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/74 (220)  30/01/2013 

(181)  30/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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ОСМЕЛИ СЕ ДА ПОКАЖЕШ 

НЕЖНОСТ 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао, чоколадо, напитоци од какао, 

чоколадни напитоци и подготовка на таквите 

напитоци; бисквити, пецива, слатки и 

слаткарски производи, особено слатки од шеќер 

и чоколадо, производи од тесто, подготовки 

направени од житарици, мраз за јадење, 

сладолед  

 

(111)  21004  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/75 (220)  30/01/2013 

(181)  30/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Ortakoy Sanayi Bulvari, No: 23, Silivri - Istanbul 

, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; влажни марамчиња, 

бришачи за отстранување на шминка, влажни 

марамчиња за бебиња, бришачо за чистење 

подови; бришачи за чистење стакло и прозори; 

сапуни; парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

 

(111)  21147  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/76 (220)  28/01/2013 

(181)  28/01/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ЛЕОН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ 

Битола 

ул.Галичица 5, Битола, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црвена, кафеава 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горува (вклучително 

и течни горива за мотори) и материи за 

осветлување; свеќи и фитили за осветлување  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини(освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен  за копнени возила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкбатори за јајца   

кл. 19  неметални градежни материјали, цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  21022  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/87 (220)  01/02/2013 

(181)  01/02/2023 
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(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Населба Илинден  

ул.Кирил и Методиј бб, 1041 населба 

Илинден - Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, портокалова, сина, виолетова, 

кафена, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  универзален производ за чистење 

текстил, текстил мебел, теписи, навлаки и др.  

 

(111)  21023  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/88 (220)  01/02/2013 

(181)  01/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Населба Илинден  

ул.Кирил и Методиј бб, 1041 населба 

Илинден - Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

кафена, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивно средство за чистење раце, 

керамика, емајлирани и росфрај садови и др.  

 

(111)  21006  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/89 (220)  01/02/2013 

(181)  01/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, 

DE 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

BRILAN 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои ce коирстат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за садење на растенија; 

препарати за регулирање на растењето на 

растенија, хемиски препарати за нега на 

семиња, сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или агенти за 

забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

инцектициди, фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(111)  21038  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/94 (220)  04/02/2013 

(181)  04/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за реклама и пропаганда 

„КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ ДООЕЛ Скопје 

ул.„Димитар Беровски“ бр.9 Скопје - Центар, 

MK 

(740)   

 

(540)  
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(591)  црна, жолта, црвена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  21153  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/96 (220)  05/02/2013 

(181)  05/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги СОЛОПРОМ ДОО Скопје 

ул.Душко Поповиќ бб, Скопје, Бутел, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали, 

меметални преносни конструкции  

кл. 20  мебел, огледала рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова 

коска, школки, килибар, седеф, морска пена и 

замена за сите овие материјали или производи 

од пластика  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  21008  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/97 (220)  05/02/2013 

(181)  05/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, Rotterdam, 3013 AL, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

FRUTTARE 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед; сладолед на база на вода 

(water ices); замрзнати слатки производи  
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(111)  20998  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/98 (220)  06/02/2013 

(181)  06/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Alltech, Inc. 

3031 Catnip Hill Pike  Nicholasville, KY 40356, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  млечнокиселински бактерии и ензими кои 

се користат во производство на сточна храна и 

храна за животни; органски киселински адитиви 

за вода за пиење; ензими за помош при 

дигестија кои се користат во производството на 

храна за животни; закиселувачи на сено кои се 

користат во производството на сено за животни; 

млеко и замени за млеко; инхибитори за габи за 

сточна храна; хемиски адитиви кои се користат 

во производство на алкохолни пијалоци; 

инхибитори за бактерии кои се користат во 

производство на алкохолни пијалоци и за 

стерилизирање на опрема за правење алкохол  

кл. 5  немедицински адитиви за храна за 

животни кои се користат како додатоци во 

исхраната; хранливи адитиви за сточна храна и 

храна за животни; адитиви за храна за животни, 

имено, ензими кои се користат во храна за 

животни за подобрување на дигестијата; 

додатоци во исхраната за стока и домашни 

животни; инхибитори за габи за обработка на 

сточна храна; деодорирачки состави за 

животински живеалишта  

кл. 31  храна за животни; оброци за животни; 

мешана животинска храна; квасец за 

консумација од страна на животни; квасец кој се 

користи како храна за животни  

 

(111)  20997  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/99 (220)  06/02/2013 

(181)  06/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Alltech, Inc. 

3031 Catnip Hill Pike  Nicholasville, KY 40356, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ALLTECH 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  млечнокиселински бактерии и ензими кои 

се користат во производство на сточна храна и 

храна за животни; органски киселински адитиви 

за вода за пиење; ензими за помош при 

дигестија кои се користат во производството на 

храна за животни; закиселувачи на сено кои се 

користат во производството на сено за животни; 

млеко и замени за млеко; инхибитори за габи за 

сточна храна; хемиски адитиви кои се користат 

во производство на алкохолни пијалоци; 

инхибитори за бактерии кои се користат во 

производство на алкохолни пијалоци и за 

стерилизирање на опрема за правење алкохол  



 

 

274 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декември  2014, Скопје 

кл. 5  немедицински адитиви за храна за 

животни кои се користат како додатоци во 

исхраната; хранливи адитиви за сточна храна и 

храна за животни; адитиви за храна за животни, 

имено, ензими кои се користат во храна за 

животни за подобрување на дигестијата; 

додатоци во исхраната за стока и домашни 

животни; инхибитори за габи за обработка на 

сточна храна; деодорирачки состави за 

животински живеалишта  

кл. 31  храна за животни; оброци за животни; 

мешана животинска храна; квасец за 

консумација од страна на животни; квасец кој се 

користи како храна за животни  

 

(111)  20996  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/103 (220)  06/02/2013 

(181)  06/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ФЛОРИАН 

гр.Русе 7006, ж.к. „РОДИНА“, 

ул.„ЧИПРОВЦИ“ No 21, вх. 1, ет. 3,, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи наменети за 

земјоделството, градинарството и шумарството, 

ѓубриња; течни, гранулирани и минерални 

ѓубриња  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња за посев, 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад; семиња за различни видови на 

зеленчук, зачини и билки; фуражни семиња; 

луцерка, пченка, шеќерна репка, репка за 

добиток, бела и црвена детелина, тревни смеси; 

тресетни супстрати за подлога и различни 

типови на тревни смеси  

кл. 44  ветеринарни услуги; земјоделски, 

градинарски и шумски услуги; одржување 

тревници; услуги на расадници  

 

(111)  21136  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/104 (220)  07/02/2013 

(181)  07/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Или Марку 

ул.ЈНА бр.29, Дебар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

розева, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, банкарство, банкарски 

услуги, услуги на брз трансфер на пари, 

вложување средства, гаранции, дебитни 

картички, заеми, консултации по повод 

финансиски прашања, кредитни агенции, 

кредитни картички, менување(менувачници), 

монетарни дејности, патни чекови(издавање 

патни чекови), посредување, посредување на 

берза, посредување при осигурување, сефови, 

средства(електронски преносни средства), 

средства(вложување средства), финансирање, 

финансиска анализа, финансиски дејности, 

финансиски информации, финансиски 

трансакции, финансиско управување, 
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штедилници, услуги на банкомати, испорака на 

пари, примање на пари, он-лајн трансфер на 

пари, он-лајн следење/проверка на трансфер на 

пари  

 

(111)  21021  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/105 (220)  08/02/2013 

(181)  08/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ТРАЈКОСКИ СТЕФАН 

ул.Капиштец бр.21, 1000 Скопје, Центар, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за климатизација, вентилаци, 

греење  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови  

 

(111)  21001  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/106 (220)  08/02/2013 

(181)  08/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts 

Corporation) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот на 

невролошки пореметувања  

 

(111)  20999  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/107 (220)  08/02/2013 

(181)  08/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Samsung Electronics Co.,Ltd. (a Korean 

corporation) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

NAVIBOT AIRFRESH 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  автоматски машини за миење садови; 

машни за миење садови; електрични 

компресори; електрични миксери за куќна 

употреба; електрични полирачи на чевли; вреќи 

за електрични правосмукалки; црева за 

електрични правосмукалки; електрични 

правосмукалки; електрични машини за перење 

за куќна употреба; роботски правосмукалки  
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(111)  21055  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/108 (220)  08/02/2013 

(181)  08/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Производно трговско друштво ЛИАЛ 

Нехат ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

ул.Охридска бр.19, Тетово, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

LIAL 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  греалки, кварцни греалки, плински 

греалки, конвектори, греалки со вентилатор, 

инфрацрвени греалки, радијатори на масло, 

шпорети, мини шпорети, плински шпорети, 

комбинирани шпорети, шпорети на дрва, 

вентилатори, фурни, фрижидери, тостери, 

вентилатори со вода, клима уреди, скари, 

плински скари, скари на јаглен  

кл. 12  велосипеди, велосипеди на акумулатор, 

детски велосипеди, трицикли, трицикли за деца, 

детски коли на педали, детски коли на батерија, 

мотори, детски мотори, мотори на батерија  

кл. 28  детски играчки, лулашки, детски лулашки  

 

(111)  21056  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/109 (220)  08/02/2013 

(181)  08/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Производно трговско друштво ЛИАЛ 

Нехат ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

ул.Охридска бр.19, Тетово, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  греалки, кварцни греалки, плински 

греалки, конвектори, греалки со вентилатор, 

инфрацрвени греалки, радијатори на масло, 

шпорети, мини шпорети, плински шпорети, 

комбинирани шпорети, шпорети на дрва, 

вентилатори, фурни, фрижидери, тостери, 

вентилатори со вода, клима уреди, скари, 

плински скари, скари на јаглен  

кл. 12  велосипеди, велосипеди на акумулатор, 

детски велосипеди, трицикли, трицикли за деца, 

детски коли на педали, детски коли на батерија, 

мотори, детски мотори, мотори на батерија  

кл. 28  детски играчки, лулашки, детски лулашки  

 

(111)  21005  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/111 (220)  12/02/2013 

(181)  12/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  бела, жолта, портокалова и црвена 

(554)   
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и субстанции; 

аналгетски препарати; препарати за 

ослободувањеод симптомите на настинка, 

влијание и алергии; медицински пијалоци и 

препарати за правење медицински пијалоци  

 

(111)  21016  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/113 (220)  12/02/2013 

(181)  12/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

GS300H 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни делови  

 

(111)  21036  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/114 (220)  12/02/2013 

(181)  12/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 

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

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

COLGATE SLIM SOFT 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  21078  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/115 (220)  13/02/2013 

(181)  13/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Imperial Tobacco TKS a.d./ Империал 

Тобако ТКС а.д. 

ul. 11 Oktomvri 125/ ул.11 Октомври бр.125, 

Skopje 1000/Скопје 1000, MK 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, сива, сите нијанси на виолетова, 

сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; производи 

од тутун; цигари; пури; замена за тутун (за 

немедицинска и куративна употреба); кибрит и 

артикли за пушачи  

 

(111)  21029  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/118 (220)  14/02/2013 

(181)  14/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   
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(732)  Друштво за трговија, услуги и 

производсто СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.Прохор Пчињски бр.14, Скопје, Чаир, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  розева, црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи, 

актовки, кожни ремени, кожени кутии, 

портмонеа, прекривачи од кожи (крзна), женски 

чанти, куфери, торби за патување  

кл. 25  облека, обувки, капи, чизми, спортски 

обувки, облека од кожа, чевли и чизми од 

еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

кожа и имитација на кожа и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, актовки, 

кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, 

прекривачи од кожи (крзна), женски чанти, 

куфери, торби за патување, облека, обувки, 

капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа, 

чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, 

дрвени чевли  

 

(111)  21028  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/119 (220)  14/02/2013 

(181)  14/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за трговија, услуги и 

производсто СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.Прохор Пчињски бр.14, Скопје, Чаир, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  сива, црна, розева, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи, 

актовки, кожни ремени, кожени кутии, 

портмонеа, прекривачи од кожи (крзна), женски 

чанти, куфери, торби за патување  

кл. 25  облека, обувки, капи, чизми, спортски 

обувки, облека од кожа, чевли и чизми од 

еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли  

кл. 35  Рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

кожа и имитација на кожа и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, актовки, 

кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, 

прекривачи од кожи (крзна), женски чанти, 

куфери, торби за патување, облека, обувки, 

капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа, 

чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, 

дрвени чевли  

 

(111)  21135  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/120 (220)  15/02/2013 

(181)  15/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Ресторан „Дојрана“ ДОО Скопје 

ул.„513“ бр.22-б, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  светла и темна кафена  
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(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување хран и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(111)  21059  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/121 (220)  15/02/2013 

(181)  15/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  NBA Properties Inc. 

Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue, New 

York. N.Y. 10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  разонода и образовни услуги во смисла 

на телевизиски и радио програми во областа на 

кошарката и пренос во живо на кошаркарски 

игри и кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми за кошаркарски игри, кошаркарски 

настани и програми од областа на кошарката; 

водење и организирање на кошаркарски школи 

и кампови, школи и кампови за тренери, школи 

и кампови за танцово-навивачки тимови и 

кошаркарска игра; услуги на разонода во 

смисла на лично појавување во костимирани 

маскоти или во танцов тим на кошаркарски игри 

и приредби, школи, кампови, промоции и други 

случувања во врска со кошарката, посебни 

настани и забави; услуги на клуб на 

обожаватели/ навивачи; услуги на разонода, 

особено оние што ги даваат веб страниците по 

пат на видео пренос на мултимедиумски 

содржини во својство на телевизиски најважни 

настани, интерактивни телевизиски најважни 

настани, видео снимки, снимање на видео 

пренос, интерактивен видео избор на најважни 

случувања, радио програма, најважни настани 

на радио и аудио снимање во областа на 

кошарката; давање вести и информации во 

смисла на статистика и други податоци во 

областа на кошарката; он-лајн игри што не 

може да се превземат, особено компјутерски 

игри, видео игри, интерактивни видео игри, 

акциски игри, аркадни игри, друштвени игри за 

возрасни и за деца, игри на плоча, сложувалки, 

тривиа игри; електронски издавачки сервиси, 

особено издавање на списанија, водичи, 

билтени, боенки и други распореди на 

натпревари по пат на Интернет, се во врска со 

кошарката; давање услуги на он-лајн 

компјутерски бази на податоци во областа на 

кошарката  
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(111)  21062  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/124 (220)  18/02/2013 

(181)  18/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Винарска Визба,, Имако Вино'' 

Дооел and Винарска Визба,, Имако Вино'' 

Дооел 

ул.,, Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5 

2000 Штип, МК, MK and ул. Ген. Михајло 

Апостолски бр. 34/5 2000 Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

MAGNUM 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје  

кл. 33  алкохолни пијалаци  

 

(111)  21122  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/127 (220)  19/02/2013 

(181)  19/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Company Baltika Breweries 

3,6th Verkhny pereulok, Saint - Petersburg 

194292, RU 

(740)  АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат 

Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан 

бр.20, 1000 Скопје 

(540)  

 

ZATECKY GUS 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво произведено со додавање на 

хмељ од Жатец (Република Чешка) и 

Жатец регионот; Безалкохолно пиво 

производено со додавање на хмељ од 

Жатец (Република Чешка) и Жатец 

регионот  

 

(111)  21074  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/128 (220)  19/02/2013 

(181)  19/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  PepsiCo Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 

10577, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риби, живена и дивеч; месни 

екстракти; конзервирани сушени и зготвени, 

печени, пржени овошје и зеленчук; желеа, 

џемови; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење, преливи за 

салата, лименки  

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

тапиока, саго замена за кафе; брашно и 

препарати направени од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; 

мед, меласа; квасец, прашок за пециво; 

сол, сенф; оцет, сосови (освен преливи за 

салати); мирудии; мраз за освежување  

 

(111)  21093  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/130 (220)  19/02/2013 

(181)  19/02/2023 
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(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО 

Скопје 

ул.Шар Планина бб, Скопје, Ѓорче 

Петров, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, црвена, портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со фармацевтски преарати  

 

(111)  21081  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/131 (220)  20/02/2013 

(181)  20/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ФАРМАГЕН увоз-извоз ДООЕЛ 

ул.29 Ноември 69/4, 100 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  темно и светло сино 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели;  диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

 

(111)  21072  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/133 (220)  21/02/2013 

(181)  21/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 

10577, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, златна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

екстракти; конзервирани, смрзнати, сушени 

и зготвени овошје и зеленчук; желеа, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

 

(111)  21061  (151)  09/12/2014 
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(210)  TM  2013/136 (220)  25/02/2013 

(181)  25/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги МОСКОВ-МС ДООЕЛ увоз-извоз 

с.Куклиш Струмица 

ул.Населено место без уличен систем 

бр.1-А, Куклиш, Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 35  услуги за набавка за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми], откуп на производи  

кл. 39  амбалажирање, пакување и 

складирање стока, превезување  

 

(111)  21064  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/138 (220)  27/02/2013 

(181)  27/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  KT & G Corporation 

100 Pyong chon-dong, Daedeog-gu, 

Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

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

бела, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; тутун за 

шмркање; хартии за цигари и пури; лулиња 

за тутун, не се од благородни метали; 

филтери за цигари; табакери-кутии за 

цигари, не од благородни метали; ќесиња 

за тутун; запалки за цигари, не се од 

благородни метали; кибрити; чистачи за 

лулиња за тутун, пепелници за пушачи, не 

се од благородни метали; сечачи за пури  

 

(111)  21048  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/140 (220)  27/02/2013 

(181)  27/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СВЕЖО НОВО 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезачки материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 
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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, 

весници, списанија, часописи  

кл. 25  облека, обувки и капи, спортска 

облека, спортски обувки, спортска опрема  

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. 35  рекламирање, водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, маркетинг истражување, рекламни 

огласи, рекламни текстови  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава 

спортски и културни активности, објавување 

текстови, пишување текстови, радио 

емисии, тв емисии  

 

(111)  21073  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/143 (220)  26/02/2013 

(181)  26/02/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 

10577, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

екстракти; конзервирани, смрзнати, сушени 

и зготвени овошје и зеленчук; желеа, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

 

(111)  21083  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/145 (220)  01/03/2013 

(181)  01/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 

53403-2236, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 4  свеќи; долги восочни свеќи; фитили  

кл. 5  препарати за уништување на плевел 

и штетници; инсектициди; средства против 

молци; средства против инсекти; 

пестициди; фунгициди; хербициди; спирали 

и подлоги против комарци; препарати 

против бактерии и препарати за 

дезинфекција  

кл. 9  електрична единица за затоплување 

која топли разни видови на материјали со 

цел да разнесува инсектицид или средства 

против инсекти  

кл. 11  апарати за ослободување на 

инсектициди или средства против инсекти 

во околната атмосфера; делови и додатоци 

за таквите апарати  

кл. 21  стапици и мамки за инсекти  

 

(111)  21050  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/147 (220)  04/03/2013 

(181)  04/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Dow Agro Sciences LLC (a Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CLINCHER 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

 

(111)  21039  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/148 (220)  04/03/2013 

(181)  04/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

LIFT YOUR MOOD WITH 

RADOX 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, течен сапун, гел за туширање 

и капење, пена за туширање и капење; 

парфимерија, мириси; козметика; 

есенцијални масла; лосиони за коса и 

препарати за нега на коса, шампон за коса; 

препарати за чистење и полирање на заби; 

немедицински соли, масла и други адитиви 

за употреба при капење и при туширање; 

тоалетни води, колонска вода; козметички 

креми, масти, пудри, лосиони, млека и 

масла за нега и чистење на кожата, телото, 

рацете или стапалата; дезодоранси, 

антиперспиранти за лична употреба; талк 

пудра за козметичка употреба; препарати 

за пред и после бричење, крема за 

бричење, мус за бричење, гел за бричење и 

пена за бричење; козметички препарати за 

потемнување на сонце, козметички 

препарати за заштита од сонце, козметички 

препрати против изгореници од сонце  

 

(111)  21051  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/159 (220)  05/03/2013 

(181)  05/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Dow Agro Sciences LLC (a Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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ARYLEX 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

 

(111)  21095  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/161 (220)  05/03/2013 

(181)  05/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., 

Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-

shi, Kanagawa-ken , JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

NISMO 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила за движење по копно, воздух, 

вода или шини; автомобили; електрични 

возила; вагони; теретни возила; комби 

(возила); возила за спортска употреба; 

моторни автобуси; рекреативни возила 

(РВ); спортски автомобили; тркачки 

автомобили; камиони; вилушкари; трактори 

вклучувајќи трактори за влечење; 

приколици и полу-приколици за возила; 

делови за возила за копно, воздух и вода; 

уреди за движење по копно, воздух или 

вода; машини за копнени возила; мотори за 

копнени возила; каросерија (костури) на 

возила: шасија за возила; преноси, за 

копнени возила; делови на пренос за 

копнени возила; осовински преноси за 

копнени возила; запчаници за копнени 

возила; кумплузи за копнени возила; 

осовини за возила; суспензиски амортизери 

за возила; амортизирачки пружини за 

возила; тркала за возила; гуми за тркала на 

возила; главчини на тркала за возила; 

лепливи гумени закрпи за поправка на 

внатрешни цевки на гуми (внатрешни гуми); 

кочници за возила; кочни плочки за 

автомобили; ветробрани; брисачи за 

возила; браници за возила; управувачи за 

возила (волани); сирени за возила; 

покажувачи на правец за возила; седишта 

во возила; сигурносни појаси за седишта во 

возила; наслони за глава за седишта во 

возила; сигнализатори за движење на 

возила на назад; уреди за заштита на 

возила од кражби; воздушни перници 

(сигурносни уреди за автомобили); 

огледала за гледање на назад 

(ретровизори); движечки дигалки на 

задниот дел на возила (делови на копнени 

возила); дополнителна опрема за возила; 

спојлери за возила; носачи на багаж за 

возила; блатобрани; ланци против лизгање; 

покривала за возила (вообличени); 

внатрешни облоги на возила (седишта); 

воздушни пумпи (дополнителна опрема на 

возила); носачи на скии на возила; запалки 

за автомобили; сигурносни седишта за 

деца; вселенски летала (специјални 

возила); авиони; хидро авиони; 

воздухоплови; колица; моторцикли; чамци; 

траекти; бродови; јахти; велосипеди; 

ѕвончиња за велосипеди; ланци за 

велосипеди; мотори за велосипеди; 

седишта на велосипеди; блатобрани на 

велосипеди  

 

(111)  21148  (151)  13/12/2014 

(210)  TM  2013/162 (220)  06/03/2013 

(181)  06/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   
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(732)  ANHUI HUALING AUTOMOBILE CO., 

LTD 

Maanshan Economic and Technological 

Development Zone, Anhui, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили; камиони; двоколки за 

пренесување стока; возила за мешање 

бетон; автомобилски шасии; капаци за 

моторни возила, погонски машини за 

копнени возила; мотори за копнени возила; 

погонски механизми за копнени возила; 

автомобилски каросерии; менувачи за 

копнени возила; штитници од сонце за 

автомобили; автобуси; автомобилски гуми 

[гуми]; тапацири за возила  

 

(111)  21080  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/163 (220)  06/03/2013 

(181)  06/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Златевски Љубиша 

ул.Фазанерија 1/96, Долна Бањица, 

Гостивар, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, сива, плава, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пиалоци  

 

(111)  21085  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/165 (220)  07/03/2013 

(181)  07/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; препарати 

за чистење, грижа и разубавување на 

прибор за јадење и садови, сапуни за 

домашна употреба; прашок за миење 

садови; детергенти за миење садови; 
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препарати за миење садови; агенси за 

сушење за машини за миење садови; 

одмастувачи   

 

(111)  21052  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/166 (220)  07/03/2013 

(181)  07/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија 

и глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на 

електронска пошта; услуги на телевизиски 

пренос; обезбедување вести и информации 

по пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, 

услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), 

услуги на дигитални мрежи на интегрирани 

услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација 

на гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 



 

 

 

288 | С т р а н а    Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декмври 2014, Скопје 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за 

трети лица; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на 

центрите за пораки во вид на телефонски 

говорни пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап 

со цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на web 

страници, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации за 

трети лица; услуги на автентификација во 

областа на телекомуникација и мрежа; 

дизајн во областа на компјутеризирани 

комуникации и мрежи наподатоци; 

обезбедување  информации во областа на 

мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на 

податоци  

 

(111)  21053  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/167 (220)  07/03/2013 

(181)  07/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 
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рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија 

и глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на 

електронска пошта; услуги на телевизиски 

пренос; обезбедување вести и информации 

по пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, 

услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), 

услуги на дигитални мрежи на интегрирани 

услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација 

на гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за 

трети лица; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на 

центрите за пораки во вид на телефонски 

говорни пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап 

со цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на web 

страници, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации за 

трети лица; услуги на автентификација во 
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областа на телекомуникација и мрежа; 

дизајн во областа на компјутеризирани 

комуникации и мрежи наподатоци; 

обезбедување  информации во областа на 

мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на 

податоци  

 

(111)  21097  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/169 (220)  07/03/2013 

(181)  07/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Интер Конекшн Груп 

ул.Тодор Паница 12/18, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични 

масла, козметички производи, лосион за 

коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  диететски супстанции што се користат 

во медицината  

кл. 29  масла и масти за јадење  

кл. 30  чај, мед, мирудии  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање, организирање патувања  

 

(111)  21159  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/171 (220)  11/03/2013 

(181)  11/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 

ул. Скупи бр.3А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ЗА ЖИВОТОТ СЕ РАБОТИ 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на копјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од областа 

на земјоделството, градинарството и 

шумарството  

 

(111)  21077  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/177 (220)  11/03/2013 

(181)  11/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Allison Transmission, Inc. 

One Allison Way, Indianapolis, Indiana 

46222-3271, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ALLISON TRANSMISSION 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  течност за менувач  

кл. 7  поморски менувачи за примена на 

дизел мотори за службено, истражувачко, 
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риболовско, и излетничко пловење; 

теренски механички и автоматски менувачи 

за багери и машини кои се користат во 

градежните, дрвосечачките, и нафтените 

индустрии  

кл. 12  менувачи за копнени возила и нивни 

делови  

кл. 37  услуги за одржување и поправка на 

автоматски менувачи за моторни копнени 

возила, теренски механички, и автоматски 

менувачи за рударски камиони за влечење, 

багери, градежни, дрвосечачки и нафтени 

примени, железнички вагони и шатл 

локомотиви, воени менувачи за оклопни 

верижни и колесни борбени возила, и 

поморски менувачи  

 

(111)  21076  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/178 (220)  11/03/2013 

(181)  11/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Allison Transmission, Inc. 

One Allison Way, Indianapolis, Indiana 

46222-3271, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  течност за менувач  

кл. 7  поморски менувачи за примена на 

дизел мотори за службено, истражувачко, 

риболовско, и излетничко пловење; 

теренски механички и автоматски менувачи 

за багери и машини кои се користат во 

градежните, дрвосечачките, и нафтените 

индустрии  

кл. 12  менувачи за копнени возила и нивни 

делови  

кл. 37  услуги за одржување и поправка на 

автоматски менувачи за моторни копнени 

возила, теренски механички, и автоматски 

менувачи за рударски камиони за влечење, 

багери, градежни, дрвосечачки и нафтени 

примени, железнички вагони и шатл 

локомотиви, воени менувачи за оклопни 

верижни и колесни борбени возила, и 

поморски менувачи  

 

(111)  21082  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/181 (220)  13/03/2013 

(181)  13/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)  SM-M-201300011  31/01/2013  SM 

(732)  Intel Corporation 

2200 Mission College Boulevard, Santa 

Clara, California, 95052-8119, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

LOOK INSIDE 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; рачни компјутери; 

миникомпјутери; компјутерски хардвер; 

интегрирани кола; мемории за интегрирани 

кола; чипови за интегрирани кола; 

компјутерски чип сетови; полупроводнички 

процесори; чипови за полупроводнички 

процесори; полупроводнички чипови; 

микропроцесори; печатени плочи (кола); 

печатени кола, имено интегрирани кола, 

печатени плочи (кола) и електрични плочи 

(кола); електрични плочи (кола); 

компјутерски матични плочи; компјутерски 

мемории; оперативни системи; 

микроконтролери; процесори на податоци; 
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централни процесорски единици; 

полупроводнички мемориски уреди, имено, 

полупроводнички мемории и 

полупроводнички мемориски единици; 

софтверски програмабилни процесори; 

дигитални и оптички микропроцесори; 

компјутерски периферни уреди; видео 

плочи (кола); аудио плочи (кола); аудио-

видео плочи (кола); видео графички 

акцелератори (забрзувачи); 

мултимедијални акцелератори 

(забрзувачи); видеопроцесорски плочи; 

мемории за податоци; електронски 

безбедносен апарат и 

набљудувачки/надгледувачки апарат, 

имено, компјутерски хардвер, компјутерски 

чипови и микропроцесори оптимизирани за 

електронски безбедносен надзор; 

алгоритамски софтверски програми за 

работа и контрола на компјутери; софтвер 

за компјутерски оперативен систем; 

компјутерски оперативни системи; 

компјутерски системски екстензии, алатки и 

услуги (употребливи вредности) во областа 

на апликативниот софтвер за поврзување 

на персонални компјутери, мрежи, 

телекомуникациски апарати и глобални 

компјутерски мрежни апликации; 

компјутеризирана телекомуникациска и 

вмрежувачка опрема која се состои од 

оперативен компјутерски софтвер; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

подобрување и обезбедување на трансфер, 

пренос, прием, обработка и дигитализација 

на аудио и видео графички информации во 

реално време; компјутерски фирмвер, 

имено софтвер за компјутерски оперативен 

систем, софтвер за компјутерски услуги 

(употребливи вредности) и други 

компјутерски софтвери кои се користат за 

одржување и работа на компјутерските 

системи; компјутерски инсталации; 

мемориски плочи; персонални дигитални 

асистенти; преносни и рачни електронски 

персонални организатори; уреди за 

складирање, имено, Jump дискови, Flash 

дискови и Thumb дискови; безбедносни 

системи за компјутерски хардвер и 

софтвер, имено, заштитни ѕидови 

(firewalls), хардвер за сервер за мрежен 

пристап за креирање и одржување на 

заштитни ѕидови, виртуелна приватна 

мрежа (VPN) оперативен софтвер за 

компјутерски хардвер и компјутерски 

сервер за креирање и одржување на 

заштитни ѕидови; софтвер за осигурување 

на безбедноста на компјутерските мрежи; 

софтвер за контрола и безбедност на 

пристап; компјутерски хардвер и софтвер 

за употреба при заштитување на 

компјутерските мрежи од кражба или 

оштетување на податоци од страна на 

неовластени корисници; компоненти за 

компјутери; плочи за компјутерски гласовни 

акцелератори (забрзувачи); плочи за 

компјутерски акцелератори (забрзувачи) на 

глас, податоци, слика и видео; флеш 

мемориски плочи и флеш мемориски 

катички; телекомуникациска опрема и 

компјутерски мрежи, имено процесирачки 

(обработувачки) и оперативни системи; 

телекомуникациски апарати и инструменти, 

имено, компјутерски рутери, хабови, 

сервери и прекинувачи; компјутерски 

хардвер и софтвер за развојот, одржување, 

и употреба на локални и глобални (wide 

area) компјутерски мрежи; сет-топ кутии; 

електронски контролни уреди за 

поврзување (интерфејс) и контрола на 

компјутери и глобални компјутерски и 

телекомуникациски мрежи со телевизиски и 

кабелски преноси и опрема; апарати за 

тестирање и програмирање на интегрирани 

кола; компјутерски периферни мемориски 

апарати и уреди; компјутерски сервери за 

фиксна функција; хардвер за компјутерско 

вмрежување; компјутерски хардвер и 

софтвер за креирање, олеснување, и 

управување на далечински пристап до и 

комуникација со локални (local area) мрежи 

(LANS), виртуелни приватни мрежи (VPN), 

глобални (wide area) мрежи (WANS),  и 
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глобални компјутерски мрежи; оперативен 

софтвер за рутер, прекинувач, хаб и 

сервер; компјутерски софтвер и хардвер за 

употреба во обезбедување пристап на 

повеќе корисници до глобалната 

компјутерска информациска мрежа за 

пребарување, откривање, пренесување, 

манипулирање и ширење на широк спектар 

на информации; компјутерски софтверски 

алатки за олеснување на софтверски 

апликации на трети лица; компјутерски 

хардвер и софтвер за безжични мрежни 

комуникации; електронски изданија, кои 

можат да се превземат (downloadable), во 

вид на билтени, книги, списанија, веници, 

брошури и бели книги во областа на 

електрониката, полупроводниците, 

интегрираните електронски апарати и 

уреди, компјутери, телекомуникации, 

забава, телефонија, и жична и безжична 

телекомуникација; структурни делови и 

фитинзи за сите гореспоменати производи; 

упатства со инструкции кои се продаваат 

како единица со гореспоменатите 

производи и електронски упатства со 

инструкции кои можат да се превземат 

(downloadable) од глобална компјутерска 

мрежа; апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за мерење, за 

вагање, за сигнализација, за проверка 

(контрола), за спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, транформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук и слики; магнетни 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВД-а и други дигитални 

медиуми за снимање; механизми за 

апарати што работат (се активираат) со 

монети или жетони; регистар каси, машини 

за сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење на пожари.  

кл. 41  услуги за обука во областа на 

мрежите, дизајн на мрежен систем, работа 

на мрежа, мрежно одржување, мрежно 

тестирање, мрежни протоколи, мрежно 

управување, мрежно инжињерство, 

компјутери, софтвер, микропроцесори и 

информатичка технологија; услуги за 

забава, имено приредување изложби за 

компјутерски игри, обезбедување онлајн 

компјутерски игри, и организирање на 

спортски и културни настани во заедницата; 

обезбедување онлајн изданија во вид на 

списанија, билтени, весници, книги и 

брошури во областа на фотографијата, 

обработка на графика (слики) и поврзани 

производи и услуги; образовни услуги, 

имено, обезбедување на семинари, курсеви 

и туторијални сесии во областа на 

дигиталната обработка на графика (слики) 

преку глобални компјутерски мрежи; 

обезбедување на онлајн база на податоци 

за дигитални слики за употреба од страна 

на потрошувачите; обезбедување на онлајн 

библиотека на дигитални слики кои може да 

се споделуваат од страна на корисниците; 

библиотечни услуги за фотографии и слики; 

компјутеризирани онлајн образовни услуги, 

имено, обезбедување на часови, семинари, 

туторијални сесии, конференции и 

работилници во областа на компјутерите, 

компјутерски хардвер, микропроцесори, 

софтверски и компјутерски мрежи; 

компјутеризирани онлајн услуги за обука во 

областа на компјутерите, компјутерски 

хардвер, микропроцесори, софтверски и 

компјутерски мрежи; образовни услуги, 

имено, обезбедување на интерактивни 

туторијални сесии и курсеви во вид на како-

да (how-to) водичи, совети и техники, 

стручни упатства и совети, сите поврзани 

со купување, употреба, грижа, одржување, 

поддршка, надградба, ажурирање и 

конфигурирање на компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, компјутерски мрежи, 

телеконференциски и комуникациски 

производи и услуги; образовни услуги, 
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имено, водење часови, семинари, 

конференции и онлајн образовни форуми 

во областа на компјутерската и софтверска 

употреба, навигација низ глобални 

компјутерски мрежи, компјутерска наука и 

технологија, компјутерски менаџмент, и 

дистрибуција на наставни материјали во 

врска со истите; развој и ширење на 

образовни материјали наменети за 

зголемување на технолошката писменост 

на учениците; услуги за обука за мрежен 

хардвер и софтвер; услуги за обука во 

областа на онлајн бизнис решенија; 

образование; обезбедување на обука; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 42  услуги за управување со 

компјутерски мрежи, имено, следење на 

мрежните системи за технички цели; 

хостирање на дигитална содржина на 

интернет; услуги за следење на 

компјутерски мрежи, имено, обезбедување 

на информации за работата на 

компјутерските мрежи; прилагодување на 

веб софтвер, и компјутерски кориснички 

интерфејс дизајн за другите; консултантски 

услуги во областа на компјутерите и 

безжичното компјутерство; обезбедување 

на привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се превземе, за подобрување и 

обезбедување на трансфер, пренос, прием, 

обработка и дигитализација на аудио и 

видео графички информации во реално 

време; обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

превземе, за обработка, складирање 

(чување), откривање (пронаоѓање), 

пренесување, прикажување, влез 

(внесување), излез, компресирање, 

декомпресија, менување, емитување и 

печатење на податоци; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се превземе, за осигурвање на 

безбедноста на компјутерските мрежи, за 

контрола и безбедност на пристапот, и за 

употреба при заштитување на 

компјутерските мрежи од кражба или 

оштетување на податоци од страна на 

неовластени корисници; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се превземе, за развој, одржување 

и употреба на локални и глобални (wide 

area) компјутерски мрежи; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се превземе, за прием, приказ, и 

употреба на емитувани сигнали на видео, 

аудио, и дигитални податоци; 

обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, кој не може да се превземе, за 

креирање, олеснување, и управување со 

далечински пристап до и комуникација со 

локални (LAN) мрежи, виртуелни приватни 

мрежи (VPN), глобални (wide area) мрежи 

(WANS) и глобални компјутерски мрежи; 

обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, кој не може да се превземе, за 

употреба при обезбедување пристап на 

повеќе корисници до глобалната 

компјутерска информациска мрежа за 

пребарување, откривање, пренесување, 

манипулирање и ширење на широк спектар 

на информации; обезбедување на 

привремена употреба на софтверски 

алатки, кои не можат да се превземат, за 

олеснување на софтверските апликации на 

трети лица; обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

превземе, за безжични мрежни 

комуникации; услуги за развој и 

проектирање на компјутерски софтвер и 

хардвер по нарачка како и консултантски 

услуги; дизајнирање и развивање на 

стандарди за други во дизајнот и 

имплементацијата на компјутерската 

софтверска, компјутерската хардверска и 

телекомуникациска опрема; обезбедување 

на клиентите и техничарите со информации 

поврзани со управување на компјутерски 

проекти; научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со истите; 

индустриски аналитички и истражувачки 

услуги; проекрирање (дизајнирање) на 

компјутерски хардвер и софтвер  
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(111)  21084  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/182 (220)  13/03/2013 

(181)  13/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)  SM-M-201300013  01/02/2013  SM 

(732)  Intel Corporation 

2200 Mission College Boulevard, Santa 

Clara, California, 95052-8119, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; рачни компјутери; 

миникомпјутери; компјутерски хардвер; 

интегрирани кола; мемории за интегрирани 

кола; чипови за интегрирани кола; 

компјутерски чип сетови; полупроводнички 

процесори; чипови за полупроводнички 

процесори; полупроводнички чипови; 

микропроцесори; печатени плочи (кола); 

печатени кола, имено интегрирани кола, 

печатени плочи (кола) и електрични плочи 

(кола); електрични плочи (кола); 

компјутерски матични плочи; компјутерски 

мемории; оперативни системи; 

микроконтролери; процесори на податоци; 

централни процесорски единици; 

полупроводнички мемориски уреди, имено, 

полупроводнички мемории и 

полупроводнички мемориски единици; 

софтверски програмабилни процесори; 

дигитални и оптички микропроцесори; 

компјутерски периферни уреди; видео 

плочи (кола); аудио плочи (кола); аудио-

видео плочи (кола); видео графички 

акцелератори (забрзувачи); 

мултимедијални акцелератори 

(забрзувачи); видеопроцесорски плочи; 

мемории за податоци; електронски 

безбедносен апарат и 

набљудувачки/надгледувачки апарат, 

имено, компјутерски хардвер, компјутерски 

чипови и микропроцесори оптимизирани за 

електронски безбедносен надзор; 

алгоритамски софтверски програми за 

работа и контрола на компјутери; софтвер 

за компјутерски оперативен систем; 

компјутерски оперативни системи; 

компјутерски системски екстензии, алатки и 

услуги (употребливи вредности) во областа 

на апликативниот софтвер за поврзување 

на персонални компјутери, мрежи, 

телекомуникациски апарати и глобални 

компјутерски мрежни апликации; 

компјутеризирана телекомуникациска и 

вмрежувачка опрема која се состои од 

оперативен компјутерски софтвер; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

подобрување и обезбедување на трансфер, 

пренос, прием, обработка и дигитализација 

на аудио и видео графички информации во 

реално време; компјутерски фирмвер, 

имено софтвер за компјутерски оперативен 

систем, софтвер за компјутерски услуги 

(употребливи вредности) и други 

компјутерски софтвери кои се користат за 

одржување и работа на компјутерските 

системи; компјутерски инсталации; 

мемориски плочи; персонални дигитални 

асистенти; преносни и рачни електронски 

персонални организатори; уреди за 

складирање, имено, Jump дискови, Flash 

дискови и Thumb дискови; безбедносни 

системи за компјутерски хардвер и 

софтвер, имено, заштитни ѕидови 

(firewalls), хардвер за сервер за мрежен 

пристап за креирање и одржување на 

заштитни ѕидови, виртуелна приватна 



 

 

 

296 | С т р а н а    Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декмври 2014, Скопје 

мрежа (VPN) оперативен софтвер за 

компјутерски хардвер и компјутерски 

сервер за креирање и одржување на 

заштитни ѕидови; софтвер за осигурување 

на безбедноста на компјутерските мрежи; 

софтвер за контрола и безбедност на 

пристап; компјутерски хардвер и софтвер 

за употреба при заштитување на 

компјутерските мрежи од кражба или 

оштетување на податоци од страна на 

неовластени корисници; компоненти за 

компјутери; плочи за компјутерски гласовни 

акцелератори (забрзувачи); плочи за 

компјутерски акцелератори (забрзувачи) на 

глас, податоци, слика и видео; флеш 

мемориски плочи и флеш мемориски 

катички; телекомуникациска опрема и 

компјутерски мрежи, имено процесирачки 

(обработувачки) и оперативни системи; 

телекомуникациски апарати и инструменти, 

имено, компјутерски рутери, хабови, 

сервери и прекинувачи; компјутерски 

хардвер и софтвер за развојот, одржување, 

и употреба на локални и глобални (wide 

area) компјутерски мрежи; сет-топ кутии; 

електронски контролни уреди за 

поврзување (интерфејс) и контрола на 

компјутери и глобални компјутерски и 

телекомуникациски мрежи со телевизиски и 

кабелски преноси и опрема; апарати за 

тестирање и програмирање на интегрирани 

кола; компјутерски периферни мемориски 

апарати и уреди; компјутерски сервери за 

фиксна функција; хардвер за компјутерско 

вмрежување; компјутерски хардвер и 

софтвер за креирање, олеснување, и 

управување на далечински пристап до и 

комуникација со локални (local area) мрежи 

(LAN), виртуелни приватни мрежи (VPN), 

глобални (wide area) мрежи (WAN),  и 

глобални компјутерски мрежи; оперативен 

софтвер за рутер, прекинувач, хаб и 

сервер; компјутерски софтвер и хардвер за 

употреба во обезбедување пристап на 

повеќе корисници до глобалната 

компјутерска информациска мрежа за 

пребарување, откривање, пренесување, 

манипулирање и ширење на широк спектар 

на информации; компјутерски софтверски 

алатки за олеснување на софтверски 

апликации на трети лица; компјутерски 

хардвер и софтвер за безжични мрежни 

комуникации; електронски изданија, кои 

можат да се превземат (downloadable), во 

вид на билтени, книги, списанија, весници, 

брошури и бели книги во областа на 

електрониката, полупроводниците, 

интегрираните електронски апарати и 

уреди, компјутери, телекомуникации, 

забава, телефонија, и жична и безжична 

телекомуникација; структурни делови и 

фитинзи за сите гореспоменати производи; 

упатства со инструкции кои се продаваат 

како единица со гореспоменатите 

производи и електронски упатства со 

инструкции кои можат да се превземат 

(downloadable) од глобална компјутерска 

мрежа; апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за мерење, за 

вагање, за сигнализација, за проверка 

(контрола), за спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, транформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук и слики; магнетни 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВД-а и други дигитални 

медиуми за снимање; механизми за 

апарати што работат (се активираат) со 

монети или жетони; регистар каси, машини 

за сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење на пожари  

кл. 41  услуги за обука во областа на 

мрежите, дизајн на мрежен систем, работа 

на мрежа, мрежно одржување, мрежно 

тестирање, мрежни протоколи, мрежно 

управување, мрежно инжињерство, 

компјутери, софтвер, микропроцесори и 
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информатичка технологија; услуги за 

забава, имено приредување изложби за 

компјутерски игри, обезбедување онлајн 

компјутерски игри, и организирање на 

спортски и културни настани во заедницата; 

обезбедување онлајн изданија во вид на 

списанија, билтени, весници, книги и 

брошури во областа на фотографијата, 

обработка на графика (слики) и поврзани 

производи и услуги; образовни услуги, 

имено, обезбедување на семинари, курсеви 

и туторијални сесии во областа на 

дигиталната обработка на графика (слики) 

преку глобални компјутерски мрежи; 

обезбедување на онлајн база на податоци 

за дигитални слики за употреба од страна 

на потрошувачите; обезбедување на онлајн 

библиотека на дигитални слики кои може да 

се споделуваат од страна на корисниците; 

библиотечни услуги за фотографии и слики; 

компјутеризирани онлајн образовни услуги, 

имено, обезбедување на часови, семинари, 

туторијални сесии, конференции и 

работилници во областа на компјутерите, 

компјутерски хардвер, микропроцесори, 

софтверски и компјутерски мрежи; 

компјутеризирани онлајн услуги за обука во 

областа на компјутерите, компјутерски 

хардвер, микропроцесори, софтверски и 

компјутерски мрежи; образовни услуги, 

имено, обезбедување на интерактивни 

туторијални сесии и курсеви во вид на како-

да (how-to) водичи, совети и техники, 

стручни упатства и совети, сите поврзани 

со купување, употреба, грижа, одржување, 

поддршка, надградба, ажурирање и 

конфигурирање на компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, компјутерски мрежи, 

телеконференциски и комуникациски 

производи и услуги; образовни услуги, 

имено, водење часови, семинари, 

конференции и онлајн образовни форуми 

во областа на компјутерската и софтверска 

употреба, навигација низ глобални 

компјутерски мрежи, компјутерска наука и 

технологија, компјутерски менаџмент, и 

дистрибуција на наставни материјали во 

врска со истите; развој и ширење на 

образовни материјали наменети за 

зголемување на технолошката писменост 

на учениците; услуги за обука за мрежен 

хардвер и софтвер; услуги за обука во 

областа на онлајн бизнис решенија; 

образование; обезбедување на обука; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 42  услуги за управување со 

компјутерски мрежи, имено, следење на 

мрежните системи за технички цели; 

хостирање на дигитална содржина на 

интернет; услуги за следење на 

компјутерски мрежи, имено, обезбедување 

на информации за работата на 

компјутерските мрежи; прилагодување на 

веб софтвер, и компјутерски кориснички 

интерфејс дизајн за другите; консултантски 

услуги во областа на компјутерите и 

безжичното компјутерство; обезбедување 

на привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се превземе, за подобрување и 

обезбедување на трансфер, пренос, прием, 

обработка и дигитализација на аудио и 

видео графички информации во реално 

време; обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

превземе, за обработка, складирање 

(чување), откривање (пронаоѓање), 

пренесување, прикажување, влез 

(внесување), излез, компресирање, 

декомпресија, менување, емитување и 

печатење на податоци; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се превземе, за осигурување на 

безбедноста на компјутерските мрежи, за 

контрола и безбедност на пристапот, и за 

употреба при заштитување на 

компјутерските мрежи од кражба или 

оштетување на податоци од страна на 

неовластени корисници; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се превземе, за развој, одржување 

и употреба на локални и глобални (wide 

area) компјутерски мрежи; обезбедување на 
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привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се превземе, за прием, приказ, и 

употреба на емитувани сигнали на видео, 

аудио, и дигитални податоци; 

обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, кој не може да се превземе, за 

креирање, олеснување, и управување со 

далечински пристап до и комуникација со 

локални (LAN) мрежи, виртуелни приватни 

мрежи (VPN), глобални (wide area) мрежи 

(WAN) и глобални компјутерски мрежи; 

обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, кој не може да се превземе, за 

употреба при обезбедување пристап на 

повеќе корисници до глобалната 

компјутерска информациска мрежа за 

пребарување, откривање, пренесување, 

манипулирање и ширење на широк спектар 

на информации; обезбедување на 

привремена употреба на софтверски 

алатки, кои не можат да се превземат, за 

олеснување на софтверските апликации на 

трети лица; обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

превземе, за безжични мрежни 

комуникации; услуги за развој и 

проектирање на компјутерски софтвер и 

хардвер по нарачка како и консултантски 

услуги; дизајнирање и развивање на 

стандарди за други во дизајнот и 

имплементацијата на компјутерската 

софтверска, компјутерската хардверска и 

телекомуникациска опрема; обезбедување 

на клиентите и техничарите со информации 

поврзани со управување на компјутерски 

проекти; научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со истите; 

индустриски аналитички и истражувачки 

услуги; проектирање (дизајнирање) на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  21079  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/184 (220)  14/03/2013 

(181)  14/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Societa Italo Britannica L. Manetti- H. 

Roberts & C.p.A. 

Via Pellicceria, 8 Firenze, IT 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје 

(540)  

 

SANOGYL 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината или 

ветеринарството, храна за бебиња, 

диететски додатоци за луѓе и животни, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 
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материјали за шиење  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домаќинството, чешли и сунѓери, четки 

(освен сликарски четки), материјали за 

правење четки, производи кои се користат 

за чистење, челична волна, сурово и 

полуобработено стакло (освен градежно 

стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија, кои не се опфатени со другите 

класи  

 

(111)  21137  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/186 (220)  14/03/2013 

(181)  14/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  InterContinental Hotels Group PLC 

Broadwater Park, North Orbital Road, 

Denham Buckinghamshire UB9 5HR, GB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

IHG 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за потикнувачи програми за 

потреби на купувачите; услуги на 

програмирање за надградување на 

лојалност; услуги за обезбедување 

погодности за/на деловни состаноци; 

консалтинг услуги во врска со хотелски 

менаџмент и хотелски франшизинг; услуги  

на хотелски менаџмент за потреби на други  

кл. 43  услуги на хотели; услуги на барови и 

ресторани; услуги на коктел салони и ноќни 

барови; кетеринг услуги за обезбедување 

храна и пијалоци; услуги на обезбедување 

и грижа во врска со потреби и 

функционирање на конференции, 

состаноци, изложби и други настани; услуги 

на резервирање патувања и сместувања  

 

(111)  21091  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/192 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Owner Hooks Co., Ltd. 

120, Tomita-cho, Nishiwaki-shi, Hyogo-ken, 

JP 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  јадици (куки за рибарење) и 

рибарски прибор вклучен во класата 28  

 

(111)  21092  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/193 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Owner Hooks Co., Ltd. 

120, Tomita-cho, Nishiwaki-shi, Hyogo-ken, 

JP 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  јадици (куки за рибарење) и 

рибарски прибор вклучен во класата 28  

 

(111)  21075  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/194 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  YILDIZ HOLDING A.S. 
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Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 

B. Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ALPELLA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, 

сосови (како мирудии); мирудии; мраз  

 

(111)  21086  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/195 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

HYATT 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на 

туристички агенции за резервации на 

холтелски сместувања; хотелски услуги кои 

содржат стимулативни програми со услуги 

за специјални гости, удобности и награди за 

редовните гости во хотелот; ресторански, 

бар и коктел услуги; снек бар услуги; услуги 

за обезбедување на храна и пијалоци; 

обезбедување на простор за банкети и 

социјални збиднувања за специјални 

прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; 

изнајмување на столици, маси, чаршафи за 

маси и стакларија за конференции, 

изложби, состаноци и социјални 

збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(111)  21090  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/196 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на 

туристички агенции за резервации на 

холтелски сместувања; хотелски услуги кои 

содржат стимулативни програми со услуги 

за специјални гости, удобности и награди за 

редовните гости во хотелот; ресторански, 

бар и коктел услуги; снек бар услуги; услуги 

за обезбедување на храна и пијалоци; 

обезбедување на простор за банкети и 

социјални збиднувања за специјални 
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прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; 

изнајмување на столици, маси, чаршафи за 

маси и стакларија за конференции, 

изложби, состаноци и социјални 

збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(111)  21088  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/197 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

GOLD PASSPORT 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на 

туристички агенции за резервации на 

холтелски сместувања; хотелски услуги кои 

содржат стимулативни програми со услуги 

за специјални гости, удобности и награди за 

редовните гости во хотелот; ресторански, 

бар и коктел услуги; снек бар услуги; услуги 

за обезбедување на храна и пијалоци; 

обезбедување на простор за банкети и 

социјални збиднувања за специјални 

прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; 

изнајмување на столици, маси, чаршафи за 

маси и стакларија за конференции, 

изложби, состаноци и социјални 

збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(111)  21089  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/198 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

HYATT REGENCY 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на 

туристички агенции за резервации на 

холтелски сместувања; хотелски услуги кои 

содржат стимулативни програми со услуги 

за специјални гости, удобности и награди за 

редовните гости во хотелот; ресторански, 

бар и коктел услуги; снек бар услуги; услуги 

за обезбедување на храна и пијалоци; 

обезбедување на простор за банкети и 

социјални збиднувања за специјални 

прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; 

изнајмување на столици, маси, чаршафи за 

маси и стакларија за конференции, 

изложби, состаноци и социјални 

збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(111)  21087  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/199 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Hyatt International Corporation 
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71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на 

туристички агенции за резервации на 

холтелски сместувања; хотелски услуги кои 

содржат стимулативни програми со услуги 

за специјални гости, удобности и награди за 

редовните гости во хотелот; ресторански, 

бар и коктел услуги; снек бар услуги; услуги 

за обезбедување на храна и пијалоци; 

обезбедување на простор за банкети и 

социјални збиднувања за специјални 

прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; 

изнајмување на столици, маси, чаршафи за 

маси и стакларија за конференции, 

изложби, состаноци и социјални 

збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(111)  21071  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/200 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Farmaceutsko - hemijska industrija 

''ZDRAVLJE'' Akcionarsko drustvo 

ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, RS 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

OLDON ZDRAVLJE 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21057  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/206 (220)  20/03/2013 

(181)  20/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за графички услуги и 

трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 

ул.Востаничка бр.46Б, Скопје, Кисела 

Вода, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, сива, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени материјали, материјали за 

книговез, фотографии, канцелариски 

материјали, огласни табли од хартија или 

картон, фасцикли за документи, географски 

карти, графички репродукции, графички 

слики и модели, класери, папки за хартија, 

регистри, флуоресцентна хартија, 

списанија, ленти од хартија, билтени, 

весници, нотеси, фотогравури, слики, 

проекти, книги, портрети, печатени 

публикации, албуми за лепење слики и 

исечоци  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

продажба на големо и продажба на мало 

на: хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени материјали, материјали за 
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книговез, фотографии, канцелариски 

материјали, огласни табли од хартија или 

картон, фасцикли за документи, географски 

карти, графички репродукции, графички 

слики и модели, класери, папки за хартија, 

регистри, флуоресцентна хартија, 

списанија, ленти од хартија, билтени, 

весници, нотеси, фотогравури, слики, 

проекти, книги, портрети, печатени 

публикации, албуми за лепење слики и 

исечоци  

кл. 40  книговезничарство, развивање 

фотографски филм, печатење, ласерско 

пишување, литографско печатење, офсет 

печатење, доработка на хартија, обработка 

на хартија, печатење примероци, 

фотографско печатење  

 

(111)  21058  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/207 (220)  20/03/2013 

(181)  20/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за графички услуги и 

трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 

ул.Востаничка бр.46Б, Скопје, Кисела 

Вода, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, сива, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени материјали, материјали за 

книговез, фотографии, канцелариски 

материјали, огласни табли од хартија или 

картон, фасцикли за документи, географски 

карти, графички репродукции, графички 

слики и модели, класери, папки за хартија, 

регистри, флуоресцентна хартија, 

списанија, ленти од хартија, билтени, 

весници, нотеси, фотогравури, слики, 

проекти, книги, портрети, печатени 

публикации, албуми за лепење слики и 

исечоци  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

продажба на големо и продажба на мало 

на: хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени материјали, материјали за 

книговез, фотографии, канцелариски 

материјали, огласни табли од хартија или 

картон, фасцикли за документи, географски 

карти, графички репродукции, графички 

слики и модели, класери, папки за хартија, 

регистри, флуоресцентна хартија, 

списанија, ленти од хартија, билтени, 

весници, нотеси, фотогравури, слики, 

проекти, книги, портрети, печатени 

публикации, албуми за лепење слики и 

исечоци  

кл. 40  книговезничарство, развивање 

фотографски филм, печатење, ласерско 

пишување, литографско печатење, офсет 

печатење, доработка на хартија, обработка 

на хартија, печатење примероци, 

фотографско печатење  

 

(111)  21112  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/208 (220)  20/03/2013 

(181)  20/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  зелена, сребрена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени, и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност, управување со работење, 

комерцијална администрација, 

комерцијални работи, уредувачка дејност, 

канцелариски работи  

 

(111)  21110  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/209 (220)  20/03/2013 

(181)  20/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, златна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени, и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност, управување со работење, 

комерцијална администрација, 

комерцијални работи, уредувачка дејност, 

канцелариски работи  

 

(111)  21109  (151)  09/12/2014 

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

(181)  20/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  бакарна, беж 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени, и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност, управување со работење, 

комерцијална администрација, 

комерцијални работи, уредувачка дејност, 

канцелариски работи  

 

(111)  21140  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/211 (220)  20/03/2013 

(181)  20/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени, и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност, управување со работење, 

комерцијална администрација, 

комерцијални работи, уредувачка дејност, 

канцелариски работи  

 

(111)  21139  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/212 (220)  20/03/2013 

(181)  20/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  плава, сребрена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени, и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност, управување со работење, 

комерцијална администрација, 

комерцијални работи, уредувачка дејност, 

канцелариски работи  

 

(111)  21138  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/213 (220)  20/03/2013 

(181)  20/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  плава, златна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени, и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност, управување со работење, 

комерцијална администрација, 

комерцијални работи, уредувачка дејност, 

канцелариски работи  

 

(111)  21044  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/218 (220)  22/03/2013 

(181)  22/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за трговија на мало и 

големо КАМ ДОО Скопје 

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

GAJA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 30  чоколадо; чоколаден крем; крем од 

какао, крем од ванила; кафе, чај, какао, 

производи од тесто  слатки; сладолед  

 

(111)  21094  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/222 (220)  25/03/2013 

(181)  25/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  ROTEXMEDICA GmbH 

Arzneimittelwerk Bunsenstrasse 4 22946 

Trittau, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ROTEXMEDICA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицинска употреба; диететски препарати 

кои се користат во медицината; храна за 

бебиња, фластери, материјали за 

преврзување, материјали за пломбирање 

на заби и забарска смола, дезинфекциони 

средства, препарати за уништување на 

штетници, фунгициди, хербициди; 

периоперативни препарати за нега за 

медицинска употреба; препарати и 

супстанции за контрола на инфекции; 

спрееви, марамчиња и раствори за 

контрола на инфекции; медицински 

марамчиња; медицински марамчиња за 

чистење; хируршки марамчиња, тампони за 

медицинска употреба; завои; завои за рани; 

препарати за нега и зараснување на рани; 

тубуларни завои; медицинска крема; 

медицинска заштитна крема, влошки, 

пелени и панталони за инконтиненција; 

антибиотски препарати, вирусолошки, 

биолошки, бактериолошки, бактериски, 

ензимски, хемиски или фармацевтски 

препарати за медицинска и ветеринарна 

употреба; антибиотски препарати, 

вирусолошки, биолошки, бактериолошки, 

бактериски, ензимски, хемиски или 

фармацевтски дијагностички препарати за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

медицински адјуванси и ветеринарни 

производи и препарати за фармацевтска 

или хемиско-фармацевтска медицинска и 

ветеринарна употреба; лекови за употреба 

во хумана и ветеринарна медицина, 

антибиотици, антибиотски препарати, 

хормони кои се користат во медицински 

цели, препарати кои содржат хормони; 

инекциони фармацевтски препарати за 

лечење на болести; ленти и лентички за 

медицинско и ветеринарно 

дијагностицирање; ленти и лентички за 

самодијагностицирање кои се користат во 

медицински цели; артикли за хируршки и 

медицинско-хируршки ленти имено, 

хируршки лепила, хируршки завои; 

адјуванси за вакцини, вакцинациони 

препарати; препарати за орални вакцини, 

вакцини против грип, вакцини против 

пнеумокока, хумани вакцини, ватеринарни 

вакцини, фармацевтски препарати за 

третмани за нега на кожа; фармацевтски 

препарати за третмани за нега на кожа на 

животни; препарати за чистење за болничка 

употреба, дезинфекциони апарати и 

инструменти за медицинска дезинфекција; 

дезинфекциони средства за миење на раце 

за медицинска употреба  

кл. 10  медицински, хируршки, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти, вештачки екстремитети, очи и 

заби, ортопедски производи, гипсани и 

ортопедски производи за изработка на 

ортопедски помагала; ортопедски завои; 

хируршки материјал за шиење; хируршки, 

медицински, стоматолошки и ветеринарни 

апарати и инструменти за еднократна 

употреба; запакувани комплети на 
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хируршки инструменти; садови за 

складиштење и/или одложување на 

хируршки и медицински апарати и 

инструменти и клинички отпад; прибор за 

шиење на рани; периоперативен материјал 

за нега; хируршки мантили; хируршки 

мантили и мантили за пациенти за 

еднократна употреба; хируршки завеси; 

хируршки завеси за еднократна употреба; 

облека за 

медицинска употреба, чорапи за 

медицинска употреба, комплети на чорапи 

за чир на нозете, чорапи против емболија; 

заштитни чаршафи и постелнина за 

заштита од инконтиненција која не вклучува 

ортопедски завои. Медицински апарати и 

инструменти кои се користат за 

вакцинација; медицински апарати и 

инструменти кои се користат во лекување 

на пациентите со инекции  

кл. 35  рекламирање преку постери, 

рекламирање преку пошта, претставување 

на производи и уредување на излози 

(рекламирање); изнајмување на рекламен 

простор и време во некој од медиумите за 

комуникации; објавување на рекламни 

текстови; он-лајн рекламирање на 

компјутерска мрежа, преку Интернет; 

организирање на изложби, трговски саеми и 

саеми во комерцијални и рекламни цели; 

управување (административно управување) 

со изложбени простори во комерцијални и 

рекламни цели; рекламирање, делење на 

реклами и рекламен материјал (летоци, 

проспекти, печатен материјал, мостри); 

телевизиско рекламирање, радиско 

рекламирање, рекламирање со помош на 

сите средства за комуникација, 

изнајмување на рекламен простор и 

материјали, претставување и изложување 

(рекламирање) на производи и услуги; 

организирање на натпревари и игри во 

рекламни цели; деловно управување; 

деловна администрација; канцелариски 

работи; подршка за деловно управување, 

деловно управување и организирање на 

работи; услуги на деловни проценки; 

статистички информации; односи со 

јавност; претплата на сите информациони, 

текстуални медиуми, медиуми кои работат 

преку звук и/или слики, a особено 

претплата на весници и списанија, и 

публикации вклучувајќи електронски и 

дигитални изданија; информативни услуги, 

имено пребарувања на информации (за 

други) во компјутерски датотеки; услуги на 

рекламирање и комерцијално 

информирање; испитување на јавно 

мислење; управување со бази на податоци; 

собирање на информации во компјутерски 

бази на податоци; услуги на прикажување и 

изложување на производи и услуги (во 

комерцијални или рекламни цели) преку 

сите компјутерски и далечински медиуми; 

деловно управувањена сите медиуми, 

промоции на продажба за други, 

меркетиншки студии и истражувања, 

деловни активности на сите медиуми за 

други; услуги обезбедени од страна на 

лиценцен дистрибутер, имено помош во 

искористување или водење на бизнис; 

малопродажба на сите горе наведени 

производи и услуги од класите 5 и 10  

 

(111)  21120  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/239 (220)  29/03/2013 

(181)  29/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  DROGA KOLINSKA, Zivilska 

industrija, d.d. 

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; паштети, пити со месо, пити со 

риба, пити со зеленчук; намази на база на 

месо, намази на база на риба, намази на 

база на зеленчук; желеа од месо, желеа од 

риба, желеа од зеленчук; конзервирано 

месо; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи, 

матени млечни напитоци (милкшејк), масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе; чај; како и замена за кафе; 

шеќер; ориз; тапиока; саго; брашно; 

производи од жита; леб; производи од 

тесто; слатки; сладолед; мед; меласа; 

квасец; прашок за печење; сол; сенф; оцет; 

сосови (како мирудии); мирудии; мраз; 

паштети и намази вклучени во оваа класа  

кл. 35  огласување; публикација на 

рекламни текстови; промоција за продажба; 

рекламирање; рекламирање по директна 

пошта; маркетинг студии; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; марктинг, 

големопродажба и малопродажба на 

производите наведени во списокот на 

производи во класата 29 и 30  

 

(111)  21049  (151)  09/12/2014 

(210)  TM  2013/240 (220)  29/03/2013 

(181)  29/03/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  PRIMA INTERNATIONAL VENTURES 

LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , 

VG 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

(111)  21012  (151)  05/12/2014 

(210)  TM  2013/301 (220)  12/04/2013 

(181)  12/04/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  Друштво за туризам, трговија и 

услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје 

ул.Теодосиј Гологанов бр.28-дп.7 Скопје 

- Центар, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  темносина, портокалова, жолта, сива, 

бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; организирање 

патувања; организирање крстарења; 
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придружување патници; превезување 

патници; резервации за превоз; резервации 

за патувања; разгледувања на културни 

знаменитости и обиколку (туризам); 

информирање за превоз  

кл. 41  обрзовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности; 

организирање и водење колоквиуми; 

организирање и водење концерти; 

организирање и водење семинари; услуги 

на клубови (забава и образование); 

организирање шоу програми; организирање 

спортски натпревари; паркови (забавни 

паркови); фотографски репортажи; 

продукција на шоу програми; радио и 

телевизиски програми; продавање билети 

(забава); снимање видеоленти; услуги на 

репортери  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување; бироа 

за сместување (хотели и агенции); 

сместување (изнајмување за времено 

сместување); резервирање за сместувања; 

услуги во барови; резервирање пансиони; 

пансиони и интернати; бифеа (снек-

барови); кафетерии (експрес ресторани); 

услуги на камповите за летување; служење 

храна и пијалаци; летувалишта; 

резервирање хотели; хотели; изнајмување 

простории за состаноци; изнајмување за 

времено сместување; ресторани; ресторани 

со самопослужување  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 
 
(510) (111)     
--- ---------------------------  
1   20996        
1   20997        
1   20998        
1   21006        
1   21079        
3   20995        
3   21004        
3   21007        
3   21022        
3   21023        
3   21024        
3   21035        
3   21037        
3   21039        
3   21079        
3   21085        
3   21097        
3   21098        
3   21099        
3   21100        
3   21101        
3   21102        
3   21104        
3   21105        
3   21126        
3   21128        
3   21162        
3   21172        
4   21030        
4   21076        
4   21077        
4   21083        
4   21096        
4   21147        
5   20997        
5   20998        
5   21001        
5   21005        
5   21006        
5   21011        
5   21019        
5   21035        
5   21046        
5   21047        
5   21050        
5   21051        

5   21054        
5   21060        
5   21067        
5   21068        
5   21069        
5   21071        
5   21079        
5   21081        
5   21083        
5   21093        
5   21094        
5   21097        
5   21154        
5   21155        
5   21156        
5   21157        
5   21170        
5   21172        
6   21032        
7   20999        
7   21040        
7   21076        
7   21077        
7   21096        
7   21130        
7   21147        
8   21040        
8   21129        
9   21018        
9   21027        
9   21037        
9   21040        
9   21043        
9   21082        
9   21083        
9   21084        
9   21106        
9   21129        
9   21130        
9   21151        
9   21161        
9   21162        
10  21034        
10  21079        
10  21081        
10  21094        

11  21009        
11  21010        
11  21021        
11  21055        
11  21056        
11  21083        
11  21121        
11  21130        
12  21016        
12  21017        
12  21025        
12  21026        
12  21055        
12  21056        
12  21076        
12  21077        
12  21095        
12  21116        
12  21148        
14  21031        
14  21162        
16  21037        
16  21038        
16  21048        
16  21057        
16  21058        
16  21066        
16  21111        
16  21143        
16  21151        
16  21161        
18  21028        
18  21029        
18  21037        
18  21162        
19  21032        
19  21096        
19  21147        
19  21153        
20  21037        
20  21153        
21  21021        
21  21035        
21  21036        
21  21079        
21  21083        

24  21033        
24  21065        
25  21028        
25  21029        
25  21043        
25  21048        
25  21065        
25  21114        
25  21147        
25  21160        
25  21162        
25  21171        
27  21033        
28  21037        
28  21055        
28  21056        
28  21091        
28  21092        
29  20992        
29  20994        
29  21014        
29  21015        
29  21020        
29  21061        
29  21072        
29  21073        
29  21074        
29  21097        
29  21120        
29  21124        
29  21146        
29  21172        
30  20994        
30  21000        
30  21003        
30  21008        
30  21014        
30  21015        
30  21020        
30  21041        
30  21042        
30  21044        
30  21045        
30  21049        
30  21074        
30  21075        
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30  21097        
30  21103        
30  21120        
30  21124        
30  21149        
30  21150        
30  21167        
30  21168        
30  21172        
31  20994        
31  20996        
31  20997        
31  20998        
31  21003        
31  21163        
31  21164        
31  21165        
31  21166        
31  21167        
31  21168        
32  21003        
32  21048        
32  21062        
32  21080        
32  21121        
32  21122        
32  21124        
32  21163        
32  21164        
32  21165        
32  21166        
32  21167        
32  21168        
33  21062        
33  21132        
33  21133        
33  21134        
33  21141        
33  21145        
34  21002        
34  21030        
34  21064        
34  21078        

34  21109        
34  21110        
34  21112        
34  21138        
34  21139        
34  21140        
35  20992        
35  21011        
35  21028        
35  21029        
35  21031        
35  21037        
35  21038        
35  21043        
35  21048        
35  21052        
35  21053        
35  21057        
35  21058        
35  21060        
35  21061        
35  21063        
35  21065        
35  21070        
35  21081        
35  21093        
35  21094        
35  21097        
35  21109        
35  21110        
35  21111        
35  21112        
35  21114        
35  21116        
35  21120        
35  21121        
35  21125        
35  21128        
35  21129        
35  21132        
35  21133        
35  21134        
35  21137        

35  21138        
35  21139        
35  21140        
35  21141        
35  21142        
35  21143        
35  21144        
35  21145        
35  21151        
35  21161        
35  21162        
35  21169        
35  21172        
36  21070        
36  21136        
36  21161        
37  21070        
37  21076        
37  21077        
37  21106        
37  21125        
38  21052        
38  21053        
38  21125        
38  21151        
38  21161        
39  21012        
39  21031        
39  21061        
39  21063        
39  21097        
39  21131        
39  21151        
39  21152        
39  21172        
40  21033        
40  21057        
40  21058        
40  21060        
40  21153        
41  21012        
41  21013        
41  21038        

41  21048        
41  21059        
41  21082        
41  21084        
41  21107        
41  21108        
41  21111        
41  21113        
41  21115        
41  21117        
41  21118        
41  21119        
41  21123        
41  21143        
41  21151        
41  21158        
41  21159        
41  21161        
41  21169        
42  21052        
42  21053        
42  21082        
42  21084        
42  21106        
42  21151        
42  21159        
43  20993        
43  21012        
43  21086        
43  21087        
43  21088        
43  21089        
43  21090        
43  21131        
43  21135        
43  21137        
43  21169        
44  20996        
44  21159        
45  21063        
45  21151        

 
 
 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 

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

(732( (210) (111) 

Allison Transmission, Inc. MK/T/ 2013/177 21077 

Allison Transmission, Inc. MK/T/ 2013/178 21076 

Alltech, Inc. MK/T/ 2013/98 20998 



 

 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    313 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември 2014, Скопје 

Alltech, Inc. MK/T/ 2013/99 20997 

Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Trading MK/T/ 2013/51 21030 

ANHUI HUALING AUTOMOBILE CO., LTD MK/T/ 2013/162 21148 

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION MK/T/ 2013/44 21027 

Autumnpaper Limited MK/T/ 2012/154 21162 

BASF SE MK/T/ 2013/89 21006 

Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation) MK/T/ 2013/106 21001 

Bloomberg Finance L.P. (a Delaware Limited Partnership) MK/T/ 2011/1122 21161 

BONGRAIN S.A. MK/T/ 2013/47 21146 

British American Tobacco (Brands) Inc., MK/T/ 2013/41 21002 

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY MK/T/ 2013/114 21036 

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY MK/T/ 2013/14 21035 

Company Baltika Breweries MK/T/ 2013/127 21122 

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED MK/T/ 2012/265 21068 

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED MK/T/ 2012/267 21069 

DELTA AIR LINES, INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware, 

MK/T/ 2013/20 21152 

Dow Agro Sciences LLC (a Delaware limited liability company) MK/T/ 2013/147 21050 

Dow Agro Sciences LLC (a Delaware limited liability company) MK/T/ 2013/159 21051 

DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d. MK/T/ 2013/239 21120 

eBay Inc.  MK/T/ 2012/1201 21144 

Farmaceutsko - hemijska industrija ''ZDRAVLJE'' Akcionarsko 
drustvo 

MK/T/ 2013/200 21071 

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH MK/T/ 2012/1374 21019 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/1360 21017 

GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY 
OF COSMETICS, GARMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL 
ARTICLES 

MK/T/ 2013/34 21024 

Henkel Srbija d.o.o. MK/T/ 2012/1100 21126 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/195 21086 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/196 21090 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/197 21088 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/198 21089 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/199 21087 

Imperial Tobacco TKS a.d./ Империал Тобако ТКС а.д. MK/T/ 2013/115 21078 

Intel Corporation MK/T/ 2013/181 21082 

Intel Corporation MK/T/ 2013/182 21084 

InterContinental Hotels Group PLC MK/T/ 2013/186 21137 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. MK/T/ 2011/955 21170 

ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation) MK/T/ 2012/1207 21160 

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. MK/T/ 2008/1454 21067 

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH MK/T/ 2013/74 21000 

KT & G Corporation MK/T/ 2013/138 21064 

MEGGLE AG MK/T/ 2013/1 21124 

NBA Properties Inc. MK/T/ 2013/121 21059 

New Wave GroupLicensing SA MK/T/ 2011/1124 21171 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan 
Motor Co., Ltd.) 

MK/T/ 2013/161 21095 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  MK/T/ 2013/65 21046 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  MK/T/ 2013/67 21047 

OPEN ENGLISH LLC MK/T/ 2013/22 21013 

Owner Hooks Co., Ltd. MK/T/ 2013/192 21091 

Owner Hooks Co., Ltd. MK/T/ 2013/193 21092 
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PepsiCo Inc. MK/T/ 2013/128 21074 

PepsiCo, Inc. MK/T/ 2013/133 21072 

PepsiCo, Inc. MK/T/ 2013/143 21073 

PepsiCo, Inc. MK/T/ 2013/42 21014 

PepsiCo, Inc. MK/T/ 2013/43 21015 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/240 21049 

Reckitt & Colman (Overseas) Limited MK/T/ 2013/111 21005 

ROTEXMEDICA GmbH MK/T/ 2013/222 21094 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2013/145 21083 

Samsung Electronics Co.,Ltd. (a Korean corporation) MK/T/ 2013/107 20999 

SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

MK/T/ 2013/75 21004 

SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD. MK/T/ 2012/1365 21018 

SHIMANO INC. MK/T/ 2013/49 21025 

SHIMANO INC. MK/T/ 2013/50 21026 

Shiseido Company, Ltd. MK/T/ 2011/1050 20995 

Societa Italo Britannica L. Manetti- H. Roberts & C.p.A. MK/T/ 2013/184 21079 

Stora Enso AB MK/T/ 2002/219 21066 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/208 21112 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/209 21110 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/210 21109 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/211 21140 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/212 21139 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/213 21138 

The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of 
DELAWARE, USA 

MK/T/ 2013/12 21045 

The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of 
DELAWARE, USA 

MK/T/ 2013/10 21042 

The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of 
DELAWARE, USA 

MK/T/ 2013/11 21041 

TIME INTERNATIONAL (SPORT) LIMITED MK/T/ 2013/70 21114 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

MK/T/ 2013/113 21016 

Unilever N.V. MK/T/ 2013/97 21008 

Unilever N.V. MK/T/ 2013/148 21039 

Unilever N.V. MK/T/ 2013/23 21007 

VELIKOV & CO OOD MK/T/ 2013/5 20994 

YILDIZ HOLDING A.S. MK/T/ 2013/194 21075 

Zentiva Group, a.s. MK/T/ 2013/13 21034 

Агрон Зумери MK/T/ 2012/997 21125 

АД „ЈАКА-80“ Радовиш MK/T/ 2012/396 21054 

АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје MK/T/ 2013/130 21093 

Винарска Визба,, Имако Вино'' Дооел and Винарска Визба,, 
Имако Вино'' Дооел 

MK/T/ 2013/124 21062 

Георгиевски Перо MK/T/ 2011/946 21158 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО MK/T/ 2012/1186 21111 

Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ“ дооел Скопје MK/T/ 2012/320 21065 

ДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/788 21123 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/106 21154 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/107 21155 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/108 21156 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/109 21157 

ДППУ “АКВА БАР“ ДОО увоз-извоз MK/T/ 2012/1171 21121 

Друштво  за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ MK/T/ 2013/69 21011 
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увоз-извоз Скопје 

Друштво за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2011/1162 21032 

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2013/206 21057 

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2013/207 21058 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/166 21052 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/167 21053 

Друштво за производство, инженеринг, консалтинг и услуги 
ДОАЈЕН ДАТА СИСТЕМ Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје 

MK/T/ 2012/1193 21106 

Друштво за производство, промет и услуги ЧИКЕН ХАУС ДОО 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2013/26 20993 

Друштво за производство, трговија и услуги „ЖИТО“ извоз-
увоз ДООЕЛ Велес 

MK/T/ 2012/648 21142 

Друштво за производство, трговија и услуги Бобан Марјановиќ 
БИТ КОНЗУЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ; Друштво за 
производство и трговија МАРГО Илиевски Тони ДООЕЛ извоз-
увоз Битола  and Друштво за производство, трговија на мало и 
големо и услуги ЗЛАТЕЦ-СС увоз-извоз Битола 

MK/T/ 2013/25 20992 

Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО, 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2013/35 21063 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕОН КОМПАНИ 
увоз-извоз ДООЕЛ Битола 

MK/T/ 2013/76 21147 

Друштво за производство, трговија и услуги МОСКОВ-МС 
ДООЕЛ увоз-извоз с.Куклиш Струмица 

MK/T/ 2013/136 21061 

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ 
АД Скопје 

MK/T/ 2013/171 21159 

Друштво за производство, трговија и услуги СИГМА увоз-извоз 
дооел Прилеп 

MK/T/ 2013/21 21031 

Друштво за производство, трговија и услуги ФУДИ ДООЕЛ 
извоз-увоз Скопје 

MK/T/ 2012/12 21149 

Друштво за производство, трговија и услуги ФУДИ ДООЕЛ 
извоз-увоз Скопје 

MK/T/ 2012/13 21150 

Друштво за производство, трговија и услуги ФУДИ ДООЕЛ 
извоз-увоз Скопје 

MK/T/ 2012/14 21020 

Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво 
АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДОЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/1061 21070 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало 
АЛФА ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, Битола 

MK/T/ 2012/1128 21130 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало 
АЛФА ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, Битола 

MK/T/ 2012/1129 21129 

Друштво за реклама и пропаганда „КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/94 21038 

Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија 
и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/1144 21151 

Друштво за трговија и услуги ХОРЕКАФОРС дооел увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/274 21131 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2013/218 21044 

Друштво за трговија, услуги и производсто СУПЕР МОДЕ 
ШОЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2013/118 21029 

Друштво за трговија, услуги и производсто СУПЕР МОДЕ 
ШОЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2013/119 21028 

Друштво за туризам, трговија и услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/301 21012 

ЕУРИСК КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје MK/T/ 2012/392 21060 



 

 

 

316 | С т р а н а    Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декмври 2014, Скопје 

Зеко Трејд-Лтд. MK/T/ 2013/27 21037 

Златевски Љубиша MK/T/ 2013/163 21080 

Или Марку MK/T/ 2013/104 21136 

Интер Конекшн Груп MK/T/ 2012/1104 21172 

Интер Конекшн Груп MK/T/ 2013/169 21097 

ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар MK/T/ 2013/62 21003 

Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје MK/T/ 2011/1216 21143 

КУВАЈТ ПРОМ MK/T/ 2013/30 21010 

КУВАЈТ ПРОМ MK/T/ 2013/33 21009 

Производно трговско друштво ЛИАЛ Нехат ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово 

MK/T/ 2013/108 21055 

Производно трговско друштво ЛИАЛ Нехат ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово 

MK/T/ 2013/109 21056 

РАМ ИНДУСТРИАЛ ГРОУП ДОО MK/T/ 2013/17 21116 

Ресторан „Дојрана“ ДОО Скопје MK/T/ 2013/120 21135 

Семих Али MK/T/ 2013/39 21033 

СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола MK/T/ 2013/57 21096 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/668 21132 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/670 21133 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/671 21134 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/672 21141 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/677 21145 

Скопски Саем ДОО Скопје MK/T/ 2011/1159 21169 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2013/165 21085 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1180 21119 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1181 21118 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1182 21117 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1183 21115 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1184 21113 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1189 21108 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1190 21107 

ТРАЈКОСКИ СТЕФАН MK/T/ 2013/105 21021 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 
безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2011/1130 21163 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 
безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2011/1154 21164 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 
безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2011/1155 21165 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 
безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2011/1156 21166 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 
безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/389 21167 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 
безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/390 21168 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 
безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/140 21048 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
СОЛОПРОМ ДОО Скопје 

MK/T/ 2013/96 21153 

Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ увоз-извоз Населба 
Илинден  

MK/T/ 2013/87 21022 

Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ увоз-извоз Населба 
Илинден  

MK/T/ 2013/88 21023 

ФАРМАГЕН увоз-извоз ДООЕЛ MK/T/ 2013/131 21081 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/1211 21100 
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/1217 21103 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД А Д 
- Скопје 

MK/T/ 2012/1212 21101 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
- Скопје 

MK/T/ 2012/1209 21098 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
- Скопје 

MK/T/ 2012/1210 21099 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
- Скопје 

MK/T/ 2012/1213 21102 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
- Скопје 

MK/T/ 2012/1378 21104 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
- Скопје 

MK/T/ 2012/1379 21105 

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

MK/T/ 2012/450 21128 

ФЛОРИАН MK/T/ 2013/103 20996 

Фуат Исмаили MK/T/ 2011/1186 21040 

Фуат Исмаили MK/T/ 2011/1187 21043 

 

 

ПРОМЕНИ 
 
(111) 650 
(732) Hard Rock Limited 
13-14 The Esplanade,, St. Helier JE1 1BD Jersey, 
Channel Islands , ZB 
 
(111) 701 
(732) Hard Rock Limited 
13-14 The Esplanade, St. Helier JE1 1BD Jersey, 
Channel Islands , ZB 
 
(111) 10 
(732) МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за 
промет со нафта и нафтени деривати Скопје 
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 4, 1000 
Скопје  , MK 
 
(111) 3774 
(732) SONY CORPORATION 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 3868 
(732) Distillers Corporation Limited 
Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, ZA 
 
(111) 3890 
(732) Syngenta Limited 
European Regional Centre, Priestley Road, 
Surrey Research Park, Guildford / Surrey GU2 
7YH, GB 
 
(111) 3091 

(732) Cummins Inc. 
500 Jackson Street, Columbus, Indiana, US 
 
(111) 3947 
(732) Jantzen Apparel, LLC 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172, 
US 
 
(111) 3948 
(732) Jantzen Apparel, LLC 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172, 
US 
 
(111) 3123 
(732) SONY CORPORATION 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 3986 
(732) PVH Corp. 
200 Madison Avenue, New York, NY 10016, US 
 
(111) 1438 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 
 
(111) 1448 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d 
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 
 
(111) 1472 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d 
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Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 
 
(111) 4050 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 
 
(111) 4052 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 
 
(111) 3012 
(732) AXEL SPRINGER AG 
Axel-Springer-Strasse 65, 10969 Berlin, DE 
 
(111) 3617 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 5213 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 5782 
(732) Hard Rock Limited 
13-14 The Esplanade, St. Helier JE1 1BD Jersey, 
Channel Islands , ZB 
 
(111) 5352 
(732) Asco Group Limited 
Chancery Court, The Mall, Freeport, BS 
 
(111) 5353 
(732) Asco Group Limited 
Chancery Court, The Mall, Freeport, BS 
 
(111) 3959 
(732) Ranco Incorporated of Delaware 
191 E. North Avenue, Carol Stream , Illinois 
60188, US 
 
(111) 3961 
(732) NALCO COMPANY 
1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois, US 
 
(111) 3355 
(732) NALCO COMPANY 
1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois, US 
 
(111) 5161 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 

(111) 2475 
(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, US 
 
(111) 1572 
(732) ICL-IP America Inc. (a Delaware 
corporation) 
430 Saw Mill River Rd., Ardsley, NY 10502, US 
 
(111) 3417 
(732) Viking GmbH 
Hans Peter Stihl-Strasse 5 A-6336 Langkampfen, 
AT 
 
(111) 1917 
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 
c/o Kross Border Trust Services Ltd. St.Louis 
Business Centre, Cnr Desroches & St.Louis 
Streets, Port Louis, MU 
 
(111) 1918 
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 
c/o Kross Border Trust Services Ltd. St.Louis 
Business Centre, Cnr Desroches & St.Louis 
Streets, Port Louis, MU 
 
(111) 4104 
(732) PIONEER HIBRED INT INC 
7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, IA 50131-1014, US 
 
(111) 4118 
(732) HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.p.A. 
Via Foscarini n. 52, Nervesa della Battaglia (TV), 
IT 
 
(111) 1176 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1177 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d 
Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
 
(111) 1180 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d 
Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
 
(111) 1181 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d 
Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
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(111) 1186 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1187 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1192 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1194 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1195 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1199 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1206 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1210 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1211 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1213 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1215 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d 
Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
 
(111) 1216 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d 
Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
 
(111) 1220 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d 
Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
 

(111) 1224 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1086 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1087 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1090 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1095 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1095 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1101 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1104 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 4201 
(732) GGB, Inc. 
700 Mid Atlantic Parkway, Thorofare, New 
Jersey 08086, US 
 
(111) 4201 
(732) GGB, Inc. 
700 Mid Atlantic Parkway, Thorofare, New 
Jersey 08086, US 
 
(111) 4215 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 4222 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 4225 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
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Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 4226 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 3338 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 3342 
(732) CABEL HALL CITRUS LIMITED 
Clifton House, 75 Fort Street, P.O.Box 1350, 
Grand Cayman, KY1-1108, KY 
 
(111) 1585 
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 
Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 
 
(111) 1587 
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 
Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 
 
(111) 1592 
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 
Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 
 
(111) 1657 
(732) Visa International Service Association 
900 Metro Center Boulevard Foster City, 
California 94404, US 
 
(111) 4287 
(732) Napolina Limited 
Royal Liver Building Pier Head, Liverpool, L3 
1NX, GB 
 
(111) 1961 
(732) Visa International Service Association 
900 Metro Center Boulevard Foster City, 
California 94404, US 
 
(111) 1273 
(732) PMPI LLC 
9711 Ferrar Court, Richmond VA 23236, US 
 
(111) 1273 
(732) PMPI LLC 
9711 Ferrar Court, Richmond VA 23236, US 
 
(111) 2999 
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.  

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, JP 
 
(111) 1339 
(732) Asco Group Limited 
Chancery Court, The Mall, Freeport, BS 
 
(111) 2664 
(732) MELOPHONE CONSULTORES E SERVICOS, 
S.A. 
Rua Dr. Brito Camara, 20-1 9000-039 FUNCHAL 
(MADEIRA), PT 
 
(111) 1748 
(732) MELOPHONE CONSULTORES E SERVICOS, 
S.A. 
Rua Dr. Brito Camara, 20-1 9000-039 FUNCHAL 
(MADEIRA), PT 
 
(111) 2128 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 2128 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 2128 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 2128 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 2128 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 2131 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 2131 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 2131 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 2131 
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(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 2131 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 1779 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 1779 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 1779 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 1779 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 1779 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 1779 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 1785 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 1785 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 1768 
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 
c/o Kross Border Trust Services Ltd. St.Louis 
Business Centre, Cnr Desroches & St.Louis 
Streets, Port Louis, MU 
 
(111) 1844 
(732) Cincom Systems, Inc. 
55 Merchant Street, Cincinnati, Ohio 45242, US 
 
(111) 1845 
(732) Cincom Systems, Inc. 
55 Merchant Street, Cincinnati, Ohio 45242, US 

 
(111) 3226 
(732) Glaxo Group Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 6366 
(732) Procter & Gamble Business Services 
Canada Company 
Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O.Box 
997 Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA 
 
(111) 4556 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3059 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3060 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3061 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3067 
(732) Olin Corporation 
190 Carondelet Plaza, Suite 1530 Clayton, MO 
63105, US 
 
(111) 6675 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 6675 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 7076 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d 
Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
 
(111) 6733 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 6733 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
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(111) 3072 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3073 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3257 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3258 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3260 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 4563 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3261 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 4596 
(732) BSN medical Limited 
Willerby, Hull, East Yorkshire HU10 6FE, GB 
 
(111) 4604 
(732) HOLMEN AB 
Strandvagen 1, Box 5407, SE-114 84, Stockholm, 
SE 
 
(111) 2313 
(732) H.J. Heinz Company 
One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15222, US 
 
(111) 2314 
(732) H.J. Heinz Company 
One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15222, US 
 
(111) 2362 
(732) VETERINA dionicko drustvo za proizvodnju 
veterinarskih proizvoda, VETERINA d.d. 

(скратен назив) and VETERINA KOLINOVA 
d.o.o., Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov 
Potok,, HR and Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok,, HR 
 
(111) 2362 
(732) VETERINA dionicko drustvo za proizvodnju 
veterinarskih proizvoda, VETERINA d.d. 
(скратен назив) and VETERINA KOLINOVA 
d.o.o., Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov 
Potok,, HR and Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok,, HR 
 
(111) 2866 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 2866 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 3306 
(732) Intercontinental Great Brands LLC 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, 
US 
 
(111) 4821 
(732) FEDERAL EXPRESS CORPORATION 
3620 Hacks Cross Road, 3rd Floor, Building B, 
Memphis, Tennessee 38125, US 
 
(111) 6929 
(732) GoldToeMoretz, LLC, a Delaware limited 
liability company 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
DE 19808, County of New Castle, US 
 
(111) 6929 
(732) GoldToeMoretz, LLC, a Delaware limited 
liability company 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
DE 19808, County of New Castle, US 
 
(111) 6969 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 7178 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
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(111) 7625 
(732) Друштво за организирање саеми и 
изложби СКОПСКИ САЕМ  ДОО Скопје 
ул.Беласица бр.2 1000 Скопје, MK 
 
(111) 7631 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d 
Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
 
(111) 8585 
(732) ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED 
3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON, SE1 
2AQ, GB 
 
(111) 8712 
(732) Papastratos Cigarette Manufacturing 
Company S.A. 
Imeros Topos, Thesi Kororemi 19300 
Aspropirgos, GR 
 
(111) 8708 
(732) Papastratos Cigarette Manufacturing 
Company S.A. 
Imeros Topos, Thesi Kororemi 19300 
Aspropirgos, GR 
 
(111) 8918 
(732) LUXMAN KABUSHIKI KAISHA (LUXMAN 
CORPORATION) 
3-1, Shinyokohama 1-chome, Kohoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, JP 
 
(111) 8918 
(732) LUXMAN KABUSHIKI KAISHA (LUXMAN 
CORPORATION) 
3-1, Shinyokohama 1-chome, Kohoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, JP 
 
(111) 8918 
(732) LUXMAN KABUSHIKI KAISHA (LUXMAN 
CORPORATION) 
3-1, Shinyokohama 1-chome, Kohoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, JP 
 
(111) 8918 
(732) LUXMAN KABUSHIKI KAISHA (LUXMAN 
CORPORATION) 
3-1, Shinyokohama 1-chome, Kohoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, JP 
 
(111) 8918 

(732) LUXMAN KABUSHIKI KAISHA (LUXMAN 
CORPORATION) 
3-1, Shinyokohama 1-chome, Kohoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, JP 
 
(111) 8918 
(732) LUXMAN KABUSHIKI KAISHA (LUXMAN 
CORPORATION) 
3-1, Shinyokohama 1-chome, Kohoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, JP 
 
(111) 8946 
(732) AEGEAN AIRLINES S.A., 
31, Viltanioti Str., Kifissia 14564, GR 
 
(111) 8947 
(732) AEGEAN AIRLINES S.A., 
31, Viltanioti Str., Kifissia 14564, GR 
 
(111) 8774 
(732) Esprit International 
1370 Broadway,  New York, New York 10018, US 
 
(111) 8493 
(732) Esprit International 
1370 Broadway New York, New York 10018, US 
 
(111) 9057 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 9608 
(732) Arla Foods amba 
Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK 
 
(111) 9204 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 9222 
(732) Alpharma Inc., a Delaware corporation 
444 Crossings Blvd. Bridgewater, New Jersey 
08807, US 
 
(111) 9558 
(732) Bayer Intellectual Property GmbH 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, 
DE 
 
(111) 10424 
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(732) Друштво за преработка на кафе и 
трговија на големо и мало “РИО“ ДООЕЛ 
увоз-извоз 
ул.34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK 
 
(111) 10425 
(732) Друштво за преработка на кафе и 
трговија на големо и мало “РИО“ ДООЕЛ 
увоз-извоз 
ул.34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK 
 
(111) 10030 
(732) B & W Group Ltd. 
Dale Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, 
GB 
 
(111) 9681 
(732) Widetech Manufacturing Sdn. Bhd. 
101A, Hilir Sungei Keluang 5, Bayan Lepas 
Industrial Park IV, 11900 Bayan Lepas, Penang, 
MY 
 
(111) 9808 
(732) Omega Pharma Innovation & 
Development NV 
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE 
 
(111) 9791 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 9719 
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО 
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK 
 
(111) 9717 
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО 
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK 
 
(111) 9904 
(732) Belupo lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 
 
(111) 9757 
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC 
601 W.26th St.,6th Floor, NEW YORK, NY 10001, 
US 
 
(111) 10762 
(732) Акционерско друштво за 
производство,трговија и услуги ЕТЕРНА АГРО 
ЕКСПОРТ увоз-извоз Битола АД 

ул.Генерал Васко Карангекески бр. бб ГР 
РЕОН/ПАЗ ЗГ1БЛ1-КАТ1Л 112, 7000 Битола, 
MK 
 
(111) 10540 
(732) Reed Elsevier Properties Inc. 
1105 North Market Street Suite 501 Wilmington, 
Delaware 19801, US 
 
(111) 10846 
(732) ImClone LLC 
450 East 29th Street, New York, New York 
10016, US 
 
(111) 10846 
(732) ImClone LLC 
450 East 29th Street, New York, New York 
10016, US 
 
(111) 12113 
(732) T.J Carolan & Son Limited 
Suite 1 05, Ormond Building, 31-36 Upper 
Ormond Quay, Dublin 7,, IE 
 
(111) 12113 
(732) T.J Carolan & Son Limited 
Suite 1 05, Ormond Building, 31-36 Upper 
Ormond Quay, Dublin 7,, IE 
 
(111) 12035 
(732) Seagate Technology LLC (a Delaware 
Corporation)  
10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, 
California 95014, US 
 
(111) 11654 
(732) Seagate Technology LLC (a Delaware 
Corporation)  
10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, 
California 95014, US 
 
(111) 12469 
(732) DUKAT d.d. 
Marijana Cavica 9, 10000 Zagreb, HR 
 
(111) 11434 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 11670 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
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(111) 11566 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 11565 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 12490 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 11556 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 11555 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 11812 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 11814 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 11816 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
 
(111) 11410 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 11409 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 12902 
(732) Anheuser-Busch InBev S.A. 
Grand-Place 1, 1000 Brussels,, BE 
 
(111) 14653 
(732) Exide Technologies, S.A. 
ul.Gdynska 31/33, PL-61-016 Poznan, PL 
 
(111) 16658 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 
Lassallstrasse 9, A-1020 Wien, AT 
 
(111) 16226 
(732) Oracle America, Inc. 
500 Oracle Parkway Redwood Shores, California 
94065, US 
 

 
 

 

 

ПРЕНОС 
 

(111) 3099 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 3100 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 709 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 3597 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 632 

(732) S.C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403, 

US 

 

(111) 634 

(732) S.C.Johnson & Son, Inc. 

1525 Home Street, Racine, Wisconsin 53403, 

US 
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(111) 3639 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 3677 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 5246 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 5386 

(732) Przedsiebiorstwo Uslugowe "ZNAKI 

WSPOLNE" Spolka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia 

ul. Berezynska 39/33, 03-908 Warszawa, PL 

 

(111) 4941 

(732) Westler Foods Limited 

Amotherby, Malton, North Yorkshire, YO17 

6TQ , GB 

 

(111) 1572 

(732) ICL-IP America Inc. (a Delaware 

corporation) 

430 Saw Mill River Rd., Ardsley, NY 10502, US 

 

(111) 1917 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 

c/o Kross Border Trust Services Ltd. St.Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St.Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 1918 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 

c/o Kross Border Trust Services Ltd. St.Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St.Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 2959 

(732) Delphi International Operations 

Luxembourg S.a.r.L. 

Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, 

G.D. of Luxembourg, LU 

 

(111) 2960 

(732) Delphi International Operations 

Luxembourg S.a.r.L. 

Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, 

G.D. of Luxembourg, LU 

 

(111) 2961 

(732) Delphi International Operations 

Luxembourg S.a.r.L. 

Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, 

G.D. of Luxembourg, LU 

 

(111) 2547 

(732) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 3330 

(732) Atlantic Industries 

c/o M&C Corporate Services, P.O. Box 309 GT, 

Ugland House, South Church Street 

Georgetown, Grand Cayman, KY 

 

(111) 1248 

(732) Johnson & Johnson, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933-7001, US 

 

(111) 1660 

(732) Hasselblad A/S 

Hejrevej 30 DK-2400 COPENHAGEN NV, DK 

 

(111) 4287 

(732) Napolina Limited 

Royal Liver Building Pier Head, Liverpool, L3 

1NX, GB 

 

(111) 3480 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 2657 

(732) Bloomberg Finance L.P. (a Delaware 

Limited Partnership) 

731 Lexington Avenue, New York, NY 10022, 

US 
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(111) 2657 

(732) Bloomberg Finance L.P. (a Delaware 

Limited Partnership) 

731 Lexington Avenue, New York, NY 10022, 

US 

 

(111) 2657 

(732) Bloomberg Finance L.P. (a Delaware 

Limited Partnership) 

731 Lexington Avenue, New York, NY 10022, 

US 

 

(111) 2738 

(732) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 

Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

 

(111) 2131 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1785 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1768 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 

c/o Kross Border Trust Services Ltd. St.Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St.Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 2716 

(732) PETLJA trgovina in storitve d.o.o. 

Ob Dravi 3a 2250 Ptuj, SI 

 

(111) 1346 

(732) Johnson & Johnson, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933-7001, US 

 

(111) 1347 

(732) Johnson & Johnson, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933-7001, US 

 

(111) 5744 

(732) Head Technology GmbH. 

Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, AT 

 

(111) 6675 

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  

Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 

 

(111) 6733 

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  

Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 

 

(111) 2245 

(732) BRINK'S NETWORK, INCORPORATED 

203 Bancroft Building, 3411 Silverside Road, 

Wilmigton, Delaware 19810, US 

 

(111) 2246 

(732) BRINK'S NETWORK, INCORPORATED 

203 Bancroft Building, 3411 Silverside Road, 

Wilmigton, Delaware 19810, US 

 

(111) 2362 

(732) VETERINA dionicko drustvo za 

proizvodnju veterinarskih proizvoda, 

VETERINA d.d. (скратен назив) and 

VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  

Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov 

Potok,, HR and Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok,, HR 

 

(111) 2866 

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  

Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 

 

(111) 6808 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago, Illinois 

60611, US 

 

(111) 6808 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago, Illinois 

60611, US 
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(111) 6920 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago, Illinois 

60611, US 

 

(111) 6920 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago, Illinois 

60611, US 

 

(111) 9570 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 7930 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 9093 

(732) ZITO prehrambena industrija, d. d. 

Smartinska cesta 154, 1000, 1000, 

LJUBLJANA, SI 

 

(111) 7500 

(732) ZITO prehrambena industrija, d. d. 

Smartinska cesta 154, 1000 LJUBLJANA, SI 

 

(111) 7401 

(732) ZITO prehrambena industrija, d. d. 

Smartinska cesta 154, 1000 LJUBLJANA, SI 

 

(111) 8053 

(732) Bank of America Corporation 

100 North Tryon Street, Charlotte, North 

Carolina 28255, US 

 

(111) 7969 

(732) Bank of America Corporation 

100 North Tryon Street, Charlotte, North 

Carolina 28255, US 

 

(111) 7968 

(732) Bank of America Corporation 

100 North Tryon Street, Charlotte, North 

Carolina 28255, US 

 

(111) 7722 

(732) Alcafleu Management GmbH & Co. KG 

Lilienthalstrasse 4, 12529 Schonefeld OT 

Waltersdorf, DE 

 

(111) 7794 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue, Chicago Illinois 

60611, US 

 

(111) 7794 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue, Chicago Illinois 

60611, US 

 

(111) 7806 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 7886 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago, Illinois 

60611, US 

 

(111) 7886 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago, Illinois 

60611, US 

 

(111) 7840 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 9181 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 9268 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 9569 
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(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 8585 

(732) ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED 

3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON, SE1 

2AQ, GB 

 

(111) 8756 

(732) GOLD KIMYA URUNLERI URETIM VE 

PAZARLAMA ANONIM SIRKETI 

Merkez Mahallesi Kavak Sokak No:28/B Kat: 1, 

Yenibosna Istanbul, TR 

 

(111) 9069 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 8363 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 8918 

(732) LUXMAN KABUSHIKI KAISHA (LUXMAN 

CORPORATION) 

3-1, Shinyokohama 1-chome, Kohoku-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa, JP 

 

(111) 8730 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 8811 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 8332 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 8776 

(732) ISI Brands, Inc. 

3133 Orchard Vista Drive SE, Grand Rapids, 

State of Michigan 49546 , US 

 

(111) 9558 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 9675 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 9808 

(732) Omega Pharma Innovation & 

Development NV 

Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE 

 

(111) 9808 

(732) Omega Pharma Innovation & 

Development NV 

Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE 

 

(111) 10639 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 

c/o Kross Border Trust Services Ltd. St.Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St.Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 12113 

(732) T.J Carolan & Son Limited 

Suite 1 05, Ormond Building, 31-36 Upper 

Ormond Quay, Dublin 7,, IE 

 

(111) 11558 

(732) Abbott Products Operations AG 

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH 

 

(111) 11417 

(732) ROYAL ELASTICS HOLDING LTD 

Suite 3306, 33/F Tower 6, The Gateway, 9 

Canton Road, Tsimshatsui  , HK 

 

(111) 11955 

(732) NIPPON SODA CO., LTD. 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

 

(111) 12133 
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(732) Johnson & Johnson, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933-7001, US 

 

(111) 12132 

(732) Johnson & Johnson, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933-7001, US 

 

(111) 12734 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 12817 

(732) Intervet International B.V. 

Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL 

 

(111) 14309 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 14712 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 14951 

(732) C.P. Pharmaceuticals International C.V. 

c/o General Partners, Pfizer Manufacturing 

LLC and Pfizer Production LLC 

235 East 42nd Street, New York, New York 

10017, US 

 

 

(111) 17846 

(732) PTC Therapeutics, Inc. (a Delaware 

Corporation) 

100 Corporate Court, South Plainfield, New 

Jersey 07080, US 

 

(111) 17845 

(732) PTC Therapeutics, Inc. (a Delaware 

Corporation) 

100 Corporate Court, South Plainfield, New 

Jersey 07080, US 

 

(111) 18030 

(732) PTC Therapeutics, Inc. (a Delaware 

Corporation) 

100 Corporate Court, South Plainfield, New 

Jersey 07080, US 

 

(111) 18542 

(732) Центар за културна деконтаминација - 

Битола 

ул. "Стив Наумов" бр. 120 Битола, MK 

 

(111) 17951 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

 

 

 

 

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 
 
 

 

(111) 3868 

(732) Distillers Corporation Limited 

Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, ZA 

 

(111) 2128 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 20438 

(732) Љубица Павиќ 

ул.11 број 65, Кадино, општина Илинден, MK 
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(111) 20086 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово 

„3-та македонска ударна бригада“ бр.106/1-12, 

Куманово, MK 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
 

(111) 173   (186) 28/12/2022 

 (111) 185   (186) 22/02/2023 

 (111) 107   (186) 22/02/2023 

 (111) 109   (186) 22/02/2023 

 (111) 110   (186) 22/02/2023 

 (111) 123   (186) 22/02/2023 

 (111) 129   (186) 11/03/2023 

 (111) 489   (186) 26/05/2023 

 (111) 489   (186) 26/05/2023 

 (111) 383   (186) 09/06/2023 

 (111) 254   (186) 24/06/2023 

 (111) 353   (186) 29/06/2023 

 (111) 664   (186) 29/06/2023 

 (111) 253   (186) 02/07/2023 

 (111) 296   (186) 03/07/2013 

 (111) 388   (186) 13/07/2023 

 (111) 227   (186) 06/08/2023 

 (111) 228   (186) 06/08/2023 

 (111) 144   (186) 07/08/2023 

 (111) 145   (186) 11/08/2023 

 (111) 211   (186) 11/08/2023 

 (111) 650   (186) 11/08/2023 

 (111) 701   (186) 11/08/2023 

 (111) 148   (186) 16/08/2023 

 (111) 149   (186) 16/08/2023 

 (111) 201   (186) 16/08/2023 

 (111) 202   (186) 16/08/2023 

 (111) 6671   (186) 06/09/2023 

 (111) 313   (186) 16/09/2023 

 (111) 210   (186) 16/09/2023 

 (111) 699   (186) 17/09/2023 

 (111) 3552   (186) 20/09/2023 
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 (111) 367   (186) 15/10/2023 

 (111) 368   (186) 15/10/2023 

 (111) 408   (186) 25/10/2023 

 (111) 545   (186) 05/11/2023 

 (111) 601   (186) 08/11/2023 

 (111) 602   (186) 08/11/2023 

 (111) 603   (186) 08/11/2023 

 (111) 525   (186) 18/11/2023 

 (111) 527   (186) 18/11/2023 

 (111) 519   (186) 29/11/2023 

 (111) 520   (186) 01/12/2023 

 (111) 306   (186) 06/12/2023 

 (111) 614   (186) 06/12/2023 

 (111) 617   (186) 13/12/2023 

 (111) 691   (186) 13/12/2023 

 (111) 605   (186) 21/12/2023 

 (111) 10   (186) 23/12/2023 

 (111) 636   (186) 27/12/2023 

 (111) 637   (186) 27/12/2023 

 (111) 672   (186) 23/09/2021 

 (111) 3850   (186) 01/11/2018 

 (111) 1991   (186) 01/02/2024 

 (111) 3868   (186) 29/04/2023 

 (111) 2785   (186) 20/08/2023 

 (111) 2799   (186) 15/10/2023 

 (111) 937   (186) 15/12/2022 

 (111) 974   (186) 10/08/2022 

 (111) 976   (186) 10/08/2022 

 (111) 978   (186) 10/09/2022 

 (111) 1131   (186) 10/12/2022 

 (111) 1134   (186) 10/12/2022 

 (111) 3883   (186) 25/08/2023 

 (111) 3890   (186) 10/10/2020 

 (111) 3397   (186) 20/08/2019 

 (111) 3091   (186) 18/02/2020 

 (111) 3947   (186) 16/10/2021 

 (111) 3948   (186) 23/12/2021 

 (111) 3099   (186) 10/10/2020 

 (111) 3100   (186) 10/10/2020 
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 (111) 3123   (186) 15/10/2020 

 (111) 2511   (186) 21/06/2020 

 (111) 3981   (186) 12/08/2023 

 (111) 3986   (186) 10/09/2022 

 (111) 6315   (186) 15/08/2020 

 (111) 4026   (186) 02/07/2020 

 (111) 4027   (186) 02/07/2020 

 (111) 6324   (186) 09/12/2023 

 (111) 1438   (186) 20/09/2020 

 (111) 1448   (186) 20/09/2020 

 (111) 1472   (186) 20/09/2020 

 (111) 1489   (186) 02/10/2020 

 (111) 4050   (186) 07/09/2020 

 (111) 2535   (186) 06/07/2020 

 (111) 646   (186) 12/01/2024 

 (111) 647   (186) 12/01/2024 

 (111) 573   (186) 12/01/2024 

 (111) 696   (186) 12/01/2024 

 (111) 706   (186) 13/01/2024 

 (111) 707   (186) 13/01/2024 

 (111) 621   (186) 14/01/2024 

 (111) 717   (186) 14/01/2024 

 (111) 825   (186) 25/01/2024 

 (111) 6699   (186) 01/02/2024 

 (111) 3599   (186) 08/02/2024 

 (111) 787   (186) 15/02/2024 

 (111) 788   (186) 15/02/2024 

 (111) 792   (186) 15/02/2024 

 (111) 786   (186) 15/02/2024 

 (111) 804   (186) 15/02/2024 

 (111) 802   (186) 15/02/2024 

 (111) 803   (186) 15/02/2024 

 (111) 819   (186) 15/02/2024 

 (111) 797   (186) 15/02/2024 

 (111) 798   (186) 15/02/2024 

 (111) 799   (186) 15/02/2024 

 (111) 820   (186) 15/02/2024 

 (111) 632   (186) 22/02/2024 

 (111) 634   (186) 22/02/2024 
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 (111) 3669   (186) 23/02/2024 

 (111) 3670   (186) 23/02/2024 

 (111) 4844   (186) 28/02/2024 

 (111) 3632   (186) 17/03/2024 

 (111) 3636   (186) 17/03/2024 

 (111) 3637   (186) 17/03/2024 

 (111) 3639   (186) 23/03/2024 

 (111) 3674   (186) 25/03/2024 

 (111) 3694   (186) 06/04/2024 

 (111) 3696   (186) 06/04/2024 

 (111) 3743   (186) 20/04/2024 

 (111) 3715   (186) 25/04/2024 

 (111) 3677   (186) 28/04/2024 

 (111) 3721   (186) 28/04/2024 

 (111) 3757   (186) 29/04/2024 

 (111) 3756   (186) 29/04/2024 

 (111) 3741   (186) 11/05/2024 

 (111) 3749   (186) 13/05/2024 

 (111) 4913   (186) 14/06/2024 

 (111) 4912   (186) 14/06/2024 

 (111) 5246   (186) 20/07/2024 

 (111) 5239   (186) 20/07/2024 

 (111) 5317   (186) 08/08/2024 

 (111) 5782   (186) 09/08/2024 

 (111) 5348   (186) 05/09/2024 

 (111) 5352   (186) 07/09/2024 

 (111) 5353   (186) 07/09/2024 

 (111) 3959   (186) 15/12/2020 

 (111) 3961   (186) 25/11/2021 

 (111) 3355   (186) 25/11/2021 

 (111) 4941   (186) 17/07/2020 

 (111) 5579   (186) 12/04/2020 

 (111) 5161   (186) 07/12/2020 

 (111) 4068   (186) 15/03/2020 

 (111) 2475   (186) 16/06/2019 

 (111) 1529   (186) 25/01/2024 

 (111) 6331   (186) 01/02/2024 

 (111) 3417   (186) 20/06/2020 

 (111) 4097   (186) 01/03/2024 
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 (111) 4104   (186) 15/12/2009 

 (111) 4118   (186) 25/12/2019 

 (111) 3435   (186) 23/10/2022 

 (111) 1176   (186) 14/06/2040 

 (111) 1192   (186) 01/02/2024 

 (111) 1095   (186) 25/05/2019 

 (111) 2547   (186) 31/10/2020 

 (111) 4170   (186) 15/01/2024 

 (111) 4201   (186) 10/12/2020 

 (111) 4229   (186) 01/07/2019 

 (111) 3342   (186) 17/04/2020 

 (111) 4247   (186) 15/01/2024 

 (111) 4248   (186) 15/01/2024 

 (111) 1585   (186) 30/04/2022 

 (111) 1587   (186) 10/07/2022 

 (111) 1592   (186) 08/07/2022 

 (111) 1425   (186) 24/09/2020 

 (111) 1657   (186) 28/06/2019 

 (111) 4287   (186) 12/03/2020 

 (111) 1957   (186) 25/12/2019 

 (111) 1961   (186) 13/07/2019 

 (111) 1273   (186) 15/02/2020 

 (111) 3479   (186) 26/10/2021 

 (111) 2028   (186) 15/03/2020 

 (111) 2999   (186) 15/08/2020 

 (111) 3046   (186) 20/08/2019 

 (111) 3241   (186) 01/11/2021 

 (111) 1339   (186) 20/09/2020 

 (111) 2066   (186) 15/01/2024 

 (111) 2067   (186) 15/01/2024 

 (111) 2071   (186) 15/01/2024 

 (111) 2499   (186) 26/09/2020 

 (111) 2863   (186) 15/10/2023 

 (111) 2657   (186) 24/12/2020 

 (111) 2658   (186) 01/02/2024 

 (111) 1748   (186) 15/10/2023 

 (111) 2738   (186) 05/05/2021 

 (111) 2128   (186) 18/10/2010 

 (111) 2128   (186) 18/10/2010 



 

 

 

336 | С т р а н а    Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декмври 2014, Скопје 

 (111) 1779   (186) 22/10/2020 

 (111) 1785   (186) 29/12/2020 

 (111) 1776   (186) 22/01/2020 

 (111) 1820   (186) 25/08/2023 

 (111) 1844   (186) 07/02/2020 

 (111) 1845   (186) 13/11/2019 

 (111) 1396   (186) 25/07/2023 

 (111) 2155   (186) 28/03/2020 

 (111) 2160   (186) 06/02/2024 

 (111) 1346   (186) 20/12/2023 

 (111) 2179   (186) 25/06/2023 

 (111) 2193   (186) 21/12/2017 

 (111) 6373   (186) 28/12/2019 

 (111) 6366   (186) 20/12/2024 

 (111) 4556   (186) 15/02/2025 

 (111) 4558   (186) 06/11/2019 

 (111) 4559   (186) 06/11/2019 

 (111) 3067   (186) 10/08/2020 

 (111) 6037   (186) 05/01/2025 

 (111) 5744   (186) 13/01/2025 

 (111) 3072   (186) 04/06/2021 

 (111) 3258   (186) 07/12/2020 

 (111) 3261   (186) 07/12/2020 

 (111) 2231   (186) 11/06/2024 

 (111) 2245   (186) 24/10/2020 

 (111) 2246   (186) 24/10/2020 

 (111) 2264   (186) 01/02/2024 

 (111) 2295   (186) 25/06/2020 

 (111) 2670   (186) 22/01/2020 

 (111) 4596   (186) 15/11/2020 

 (111) 4597   (186) 25/07/2023 

 (111) 4604   (186) 30/03/2020 

 (111) 4620   (186) 05/03/2024 

 (111) 2749   (186) 25/08/2023 

 (111) 2774   (186) 25/08/2019 

 (111) 2313   (186) 22/11/2020 

 (111) 2314   (186) 22/11/2020 

 (111) 2347   (186) 01/02/2024 

 (111) 2348   (186) 05/04/2024 



 

 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    337 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември 2014, Скопје 

 (111) 2349   (186) 05/04/2024 

 (111) 3306   (186) 16/05/2020 

 (111) 2451   (186) 12/08/2024 

 (111) 4821   (186) 17/07/2020 

 (111) 7625   (186) 24/10/2016 

 (111) 8756   (186) 09/02/2019 

 (111) 8712   (186) 12/03/2019 

 (111) 8708   (186) 12/03/2019 

 (111) 8918   (186) 11/06/2019 

 (111) 8946   (186) 15/10/2019 

 (111) 8947   (186) 15/10/2019 

 (111) 9387   (186) 04/11/2019 

 (111) 8791   (186) 12/11/2019 

 (111) 8774   (186) 30/11/2019  

(111) 8493   (186) 30/11/2019 

 (111) 8769   (186) 02/12/2019 

 (111) 8770   (186) 02/12/2019 

 (111) 8771   (186) 02/12/2019 

 (111) 9057   (186) 14/02/2020 

 (111) 9608   (186) 08/03/2020 

 (111) 9204   (186) 09/03/2020 

 (111) 9222   (186) 17/03/2020 

 (111) 9558   (186) 03/04/2020 

 (111) 10424   (186) 10/04/2020 

 (111) 10425   (186) 11/04/2020 

 (111) 9675   (186) 17/05/2020 

 (111) 9681   (186) 02/06/2020 

 (111) 9923   (186) 07/06/2020 

 (111) 9808   (186) 22/06/2020 

 (111) 9700   (186) 03/07/2020  

(111) 9791   (186) 18/07/2020 

 (111) 9845   (186) 24/07/2020 

 (111) 9719   (186) 28/07/2020 

 (111) 9717   (186) 28/07/2020 

 (111) 9821   (186) 07/08/2020 

 (111) 9900   (186) 09/08/2020 

 (111) 9829   (186) 09/08/2020 

 (111) 9904   (186) 10/08/2020 

 (111) 9757   (186) 16/08/2020  



 

 

 

338 | С т р а н а    Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декмври 2014, Скопје 

(111) 10041   (186) 23/08/2020 

 (111) 9950   (186) 23/08/2020 

 (111) 9831   (186) 18/09/2020 

 (111) 10762   (186) 28/11/2020 

 (111) 10397   (186) 18/04/2021 

 (111) 10540   (186) 27/04/2021 

 (111) 10639   (186) 05/06/2021 

 (111) 10846   (186) 02/07/2021 

 (111) 10749   (186) 06/08/2021 

 (111) 10937   (186) 01/11/2021 

 (111) 13039   (186) 14/03/2022 

 (111) 11244   (186) 27/05/2022 

 (111) 11243   (186) 27/05/2022 

 (111) 11242   (186) 27/05/2022 

 (111) 11241   (186) 27/05/2022 

 (111) 11239   (186) 27/05/2022 

 (111) 11238   (186) 27/05/2022 

 (111) 11236   (186) 27/05/2022 

 (111) 11232   (186) 27/05/2022 

 (111) 11230   (186) 27/05/2022 

 (111) 11325   (186) 10/06/2022 

 (111) 11288   (186) 14/06/2022 

 (111) 15296   (186) 01/07/2022 

 (111) 11132   (186) 03/07/2022 

 (111) 11255   (186) 12/07/2022 

 (111) 11261   (186) 22/07/2022 

 (111) 11269   (186) 22/07/2022 

 (111) 11109   (186) 24/07/2022 

 (111) 11248   (186) 25/07/2022 

 (111) 11267   (186) 25/07/2022 

 (111) 11263   (186) 25/07/2022 

 (111) 11142   (186) 14/08/2032 

 (111) 12641   (186) 16/08/2022 

 (111) 11183   (186) 26/08/2022 

 (111) 11182   (186) 26/08/2022 

 (111) 11180   (186) 26/08/2022 

 (111) 11221   (186) 11/09/2022 

 (111) 11223   (186) 11/09/2022 

 (111) 11144   (186) 18/09/2022 



 

 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    339 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември 2014, Скопје 

 (111) 12317   (186) 19/09/2022  

(111) 12003   (186) 23/09/2022 

 (111) 11257   (186) 30/10/2022 

 (111) 11252   (186) 30/10/2022 

 (111) 11274   (186) 04/11/2022 

 (111) 11275   (186) 04/11/2022 

 (111) 11277   (186) 04/11/2022 

 (111) 11396   (186) 06/11/2032 

 (111) 11700   (186) 08/11/2022 

 (111) 11095   (186) 11/11/2022 

 (111) 11035   (186) 12/11/2022 

 (111) 11855   (186) 22/11/2022 

 (111) 11861   (186) 22/11/2022 

 (111) 11851   (186) 22/11/2022 

 (111) 11850   (186) 22/11/2022 

 (111) 11849   (186) 22/11/2022 

 (111) 12517   (186) 22/11/2022 

 (111) 11841   (186) 22/11/2022 

 (111) 11848   (186) 22/11/2022 

 (111) 11845   (186) 22/11/2022 

 (111) 11843   (186) 22/11/2022 

 (111) 12113   (186) 09/12/2022 

 (111) 12112   (186) 10/01/2023 

 (111) 11764   (186) 14/01/2023 

 (111) 11760   (186) 23/01/2023 

 (111) 12101   (186) 27/01/2023 

 (111) 12035   (186) 07/02/2023 

 (111) 11654   (186) 07/02/2023 

 (111) 12469   (186) 10/02/2023 

 (111) 12555   (186) 11/02/2023 

 (111) 12466   (186) 12/02/2023 

 (111) 12602   (186) 13/02/2023 

 (111) 11726   (186) 28/02/2023 

 (111) 11938   (186) 07/03/2023 

 (111) 11935   (186) 07/03/2023 

 (111) 11924   (186) 07/03/2023 

 (111) 11923   (186) 07/03/2023 

 (111) 11920   (186) 07/03/2023 

 (111) 11918   (186) 07/03/2023 



 

 

 

340 | С т р а н а    Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декмври 2014, Скопје 

 (111) 11917   (186) 07/03/2023 

 (111) 11936   (186) 10/03/2023 

 (111) 12114   (186) 18/03/2023 

 (111) 11559   (186) 20/03/2023 

 (111) 11613   (186) 26/03/2023 

 (111) 11655   (186) 26/03/2023 

 (111) 11974   (186) 26/03/2023 

 (111) 12421   (186) 28/03/2023 

 (111) 11659   (186) 01/04/2023 

 (111) 11926   (186) 02/04/2023 

 (111) 11927   (186) 02/04/2023 

 (111) 11928   (186) 02/04/2023 

 (111) 11704   (186) 10/04/2023 

 (111) 11434   (186) 16/04/2023 

 (111) 11717   (186) 16/04/2023 

 (111) 11962   (186) 17/04/2023 

 (111) 11963   (186) 17/04/2023 

 (111) 11965   (186) 17/04/2023 

 (111) 11966   (186) 17/04/2023 

 (111) 12103   (186) 23/04/2023 

 (111) 11763   (186) 24/04/2023 

 (111) 11759   (186) 24/04/2023 

 (111) 11670   (186) 24/04/2023 

 (111) 11566   (186) 24/04/2023 

 (111) 11565   (186) 24/04/2023 

 (111) 12490   (186) 24/04/2023 

 (111) 11558   (186) 24/04/2023 

 (111) 11556   (186) 24/04/2023 

 (111) 11555   (186) 24/04/2023 

 (111) 11812   (186) 24/04/2023 

 (111) 11814   (186) 24/04/2023 

 (111) 11816   (186) 24/04/2023 

 (111) 11410   (186) 24/04/2023 

 (111) 12422   (186) 25/04/2023 

 (111) 12424   (186) 25/04/2023 

 (111) 12425   (186) 25/04/2023 

 (111) 12426   (186) 25/04/2023 

 (111) 12427   (186) 25/04/2023 

 (111) 12428   (186) 25/04/2023 



 

 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    341 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември 2014, Скопје 

 (111) 11409   (186) 25/04/2023 

 (111) 11425   (186) 06/05/2023 

 (111) 11621   (186) 07/05/2023 

 (111) 11436   (186) 20/05/2023 

 (111) 11437   (186) 20/05/2023 

 (111) 11786   (186) 22/05/2023 

 (111) 11788   (186) 22/05/2023 

 (111) 11789   (186) 23/05/2023 

 (111) 11438   (186) 26/05/2023 

 (111) 11439   (186) 29/05/2023 

 (111) 11802   (186) 30/05/2023 

 (111) 11805   (186) 30/05/2023 

 (111) 11806   (186) 30/05/2023 

 (111) 11440   (186) 02/06/2023 

 (111) 11825   (186) 11/06/2023 

 (111) 11882   (186) 18/06/2023 

 (111) 11858   (186) 18/06/2023 

 (111) 11478   (186) 25/06/2023 

 (111) 12864   (186) 27/06/2023 

 (111) 11677   (186) 01/07/2023 

 (111) 12429   (186) 01/07/2023 

 (111) 12430   (186) 02/07/2023 

 (111) 12632   (186) 14/07/2023 

 (111) 11474   (186) 14/07/2023 

 (111) 13716   (186) 23/07/2023 

 (111) 12765   (186) 29/07/2023 

 (111) 12764   (186) 29/07/2023 

 (111) 16703   (186) 29/07/2023 

 (111) 11714   (186) 29/07/2023 

 (111) 11718   (186) 29/07/2023 

 (111) 11721   (186) 29/07/2023 

 (111) 11835   (186) 29/07/2023 

 (111) 13574   (186) 29/07/2023 

 (111) 11720   (186) 29/07/2023 

 (111) 11716   (186) 29/07/2023 

 (111) 11722   (186) 29/07/2023 

 (111) 11996   (186) 29/07/2023 

 (111) 12772   (186) 29/07/2023 

 (111) 12631   (186) 29/07/2023 



 

 

 

342 | С т р а н а    Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декмври 2014, Скопје 

 (111) 11985   (186) 30/07/2023 

 (111) 11709   (186) 30/07/2023 

 (111) 11724   (186) 30/07/2023 

 (111) 11725   (186) 30/07/2023 

 (111) 11984   (186) 30/07/2023 

 (111) 12110   (186) 31/07/2023 

 (111) 11999   (186) 05/08/2023 

 (111) 11945   (186) 13/08/2023 

 (111) 11946   (186) 13/08/2023 

 (111) 11737   (186) 13/08/2023 

 (111) 11947   (186) 13/08/2023 

 (111) 11961   (186) 13/08/2023 

 (111) 11960   (186) 13/08/2023 

 (111) 11959   (186) 13/08/2023 

 (111) 14565   (186) 14/08/2023 

 (111) 12432   (186) 14/08/2023 

 (111) 12433   (186) 14/08/2023 

 (111) 12434   (186) 14/08/2023 

 (111) 11995   (186) 15/08/2023 

 (111) 12766   (186) 15/08/2023 

 (111) 12042   (186) 15/08/2023 

 (111) 11723   (186) 15/08/2023 

 (111) 11993   (186) 15/08/2023 

 (111) 11992   (186) 15/08/2023 

 (111) 11991   (186) 15/08/2023 

 (111) 11989   (186) 15/08/2023 

 (111) 11990   (186) 15/08/2023 

 (111) 11994   (186) 15/08/2023 

 (111) 11485   (186) 19/08/2023 

 (111) 11528   (186) 21/08/2023 

 (111) 14103   (186) 22/08/2023 

 (111) 11550   (186) 22/08/2023 

 (111) 11539   (186) 27/08/2023 

 (111) 11416   (186) 02/09/2023 

 (111) 11417   (186) 02/09/2023 

 (111) 11418   (186) 03/09/2023 

 (111) 11634   (186) 03/09/2023 

 (111) 11646   (186) 12/09/2023 

 (111) 11768   (186) 22/09/2023 



 

 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    343 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември 2014, Скопје 

 (111) 13374   (186) 22/09/2023 

 (111) 11769   (186) 23/09/2023 

 (111) 11772   (186) 23/09/2023 

 (111) 11826   (186) 25/09/2023 

 (111) 11444   (186) 25/09/2023 

 (111) 11445   (186) 29/09/2023 

 (111) 12346   (186) 09/10/2023 

 (111) 11448   (186) 09/10/2023 

 (111) 11968   (186) 21/10/2023 

 (111) 11929   (186) 24/10/2023 

 (111) 11933   (186) 24/10/2023 

 (111) 11937   (186) 24/10/2023 

 (111) 11939   (186) 24/10/2023 

 (111) 12098   (186) 04/11/2023 

 (111) 12097   (186) 04/11/2023 

 (111) 14714   (186) 06/11/2023 

 (111) 11958   (186) 07/11/2023 

 (111) 11957   (186) 07/11/2023 

 (111) 11956   (186) 07/11/2023 

 (111) 11955   (186) 07/11/2023 

 (111) 11954   (186) 07/11/2023 

 (111) 11953   (186) 07/11/2023 

 (111) 12030   (186) 13/11/2023 

 (111) 11554   (186) 14/11/2023 

 (111) 11486   (186) 14/11/2023 

 (111) 11529   (186) 20/11/2023 

 (111) 11811   (186) 28/11/2023 

 (111) 13208   (186) 01/12/2023 

 (111) 11831   (186) 09/12/2023 

 (111) 12260   (186) 11/12/2023 

 (111) 11820   (186) 12/12/2023 

 (111) 11512   (186) 26/12/2023 

 (111) 11524   (186) 14/01/2024 

 (111) 11510   (186) 19/01/2024 

 (111) 11511   (186) 19/01/2024 

 (111) 12032   (186) 26/01/2024 

 (111) 12001   (186) 27/01/2024 

 (111) 12013   (186) 28/01/2024 

 (111) 12783   (186) 29/01/2024 



 

 

 

344 | С т р а н а    Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декмври 2014, Скопје 

 (111) 11866   (186) 06/02/2024 

 (111) 12017   (186) 06/02/2024 

 (111) 11588   (186) 10/02/2024 

 (111) 12094   (186) 10/02/2024 

 (111) 13182   (186) 11/02/2024 

 (111) 11728   (186) 18/02/2024 

 (111) 12133   (186) 20/02/2024 

 (111) 12132   (186) 20/02/2024 

 (111) 11487   (186) 23/02/2024 

 (111) 11667   (186) 23/02/2024 

 (111) 11468   (186) 24/02/2024 

 (111) 12463   (186) 26/02/2024 

 (111) 11600   (186) 25/03/2024 

 (111) 12573   (186) 05/04/2024 

 (111) 12282   (186) 29/04/2024 

 (111) 12386   (186) 13/05/2024 

 (111) 12389   (186) 17/05/2024 

 (111) 12393   (186) 20/05/2024 

 (111) 12134   (186) 20/05/2024 

 (111) 12395   (186) 01/06/2024 

 (111) 14019   (186) 09/06/2024 

 (111) 12188   (186) 11/06/2024 

 (111) 12189   (186) 16/06/2024 

 (111) 12299   (186) 30/06/2024 

 (111) 12300   (186) 30/06/2024 

 (111) 12301   (186) 30/06/2024 

 (111) 12303   (186) 30/06/2024 

 (111) 12304   (186) 30/06/2024 

 (111) 13702   (186) 13/07/2024 

 (111) 12734   (186) 20/07/2024 

 (111) 12598   (186) 06/09/2024 

 (111) 14544   (186) 09/09/2024 

 (111) 12761   (186) 09/09/2024 

 (111) 12340   (186) 14/10/2024 

 (111) 12152   (186) 28/10/2024 

 (111) 12398   (186) 17/12/2024 

 

 

ИСТЕКУВАЊЕ 
 



 

 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    345 | С т р а н а  
 

Гласник 21/6 декември 2014, Скопје 

(111) 378 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2012 

 

(111) 22 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 64 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 65 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 37 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 104 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 106 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 111 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 112 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 114 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 122 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2013 

 

(111) 4834 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/03/2013 

 

(111) 133 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/03/2013 

 

(111) 136 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/03/2013 

 

(111) 377 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/04/2013 

 

(111) 376 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/04/2013 

 

(111) 563 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/04/2013 

 

(111) 279 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2013 

 

(111) 281 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2013 

 

(111) 282 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2013 

 

(111) 567 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/05/2013 

 

(111) 98 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/06/2013 

 

(111) 3779 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/07/2013 

 

(111) 3784 



 

 

 

346 | С т р а н а    Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/6 декмври 2014, Скопје 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/07/2013 

 

(111) 363 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/07/2013 

 

(111) 364 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/07/2013 

 

(111) 162 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 262 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 263 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 271 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 273 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 153 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 154 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 155 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 156 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 157 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 158 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2013 

 

(111) 205 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2013 

 

(111) 206 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/09/2013 

 

(111) 208 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/09/2013 

 

(111) 209 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/09/2013 

 

(111) 221 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/09/2013 

 

(111) 3796 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/08/2011 

 

(111) 1108 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2011 

 

(111) 2898 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/06/2001 

 

(111) 7457 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/12/2006 

 

(111) 9589 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/03/2009 
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(111) 9593 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/09/2009 

 

(111) 8409 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/11/2009 

 

(111) 8992 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/01/2010 

 

(111) 8903 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/01/2010 

 

(111) 7627 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/04/2010 

 

(111) 10061 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/09/2010 

 

(111) 11370 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/11/2012 

 

(111) 11171 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2012 

 

(111) 11039 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2012 

 

 
 

ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ 
 

(111) 5366 

Списокот на производи и услуги се ограничува 

и гласи: 

(510,511)  

кл. 42  хотелски и мотелски услуги  

 

(111) 2475 

Списокот на производи и услуги се ограничува 

и гласи: 

(510,511)  

кл. 21  мали алати за домаќинството и 

контејнери ( не од скапоцен метал или 

превлечени со нив ), чешли, четки ( освен 

четки за цртање), стакларија, порцелан и 

керамика, која не е вклучена во другите класи  

кл. 25  облекло  

кл. 32  светло и црно пиво, минерални и сода 

води и други безалкохолни пијалоци  

 

(111) 2774 

Списокот на производи и услуги се ограничува 

и гласи: 

(510,511)  

кл. 3  сапуни, парфимерија, основни масла, 

козметички производи, лосиони за коса, пасти 

за заби, препарати за чистење и белење  

кл. 9  кино филмови и телевизиски филмови 

кои се состојат од работа во живо и/или 

анимирани цртани филмови, претходно 

снимен производ, имено, претходно снимени 

плочи и претходно снимени аудио и аудио-

видео ленти, касети и дискови, рамки за 

филмови во внатрешноста на касетата кои се 

користат кај рачните апарати за гледање 

дијапозитиви или проектори, видео игри, 

апарати за плејбек и снимање аудио и видео 

ленти, радио апарати  

кл. 14 накит, скапоцени камења, 

часовничарски и хронометарски инструменти, 

скапоцени метали и нивни легури, игли за 

ревери, часовници и рачни часовници  

кл. 16  печатени работи, весници и списанија, 

книги со стрипови, книги, производи од хартија 

вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и 
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други материјали за пишување, креони, 

фломастери и моливи во боја, креди и 

школски табли, налепници и врели 

отиснувачи, постери и фотографии, материјал 

за обука и настава, производи од хартија, 

декорација за забава  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

изработени од овие материјали, каиши, патни 

торби, чадори, сонцебрани и стапови за 

шетање  

кл. 21  керамика и грнчарија, имено кригли, 

длабоки чинии и други садови, фигури од 

керамика и порцелан, прибор за домаќинство 

и личен прибор  

кл. 25  облека вклучувајќи спортска облека за 

мажи, жени и деца, шешири, шалчиња, каиши 

и други додатоци на облеката опфатени со 

оваа класа, пижами, чизми, чевли и влечки, 

костими за капење, долна облека и женска 

долна облека, чорапи  

кл. 28  играчки, кукли, игри и други играчки, 

фигури изработени од пластика, дрво, гума 

порцелан или друг материјал, автомобили и 

камиони играчки, пушки играчки, шешири 

играчки, електронски апарати за разонода со и 

без игри со видео дисплеј и компјутерски 

активирани игри, апарати и опрема за 

рекреација, полнети плишани кукли и фигури 

од ткаенини, крзно и други материјали  

кл. 30  кафе, чај, какао и други напитоци и 

главни прехрамбени производи вклучувајќи 

сладолед, кекси, снек потребштини и бомбони  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, овошни сокови, сирупи  

 

(111) 17781 

Списокот на производи и услуги се ограничува 

и гласи: 

(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 препарати за употреба во 

гинекологија и дерматологија  

 

 
ПОНИШТУВАЊЕ 

 
(11) 16760 

(73) Orange Brand Services Limited 

St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, GB 

 
ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 

(111) 3522   MK/T/ 1994/8986  

(111) 7722   MK/T/ 1997/539      

 
СПОЈУВАЊЕ 

 
 

 
(111) 3749 

(732) Marc O'Polo Licence GmbH 

Hofgartenstr.1, 83071 Stephanskirchen, DE 

 

(111) 2959 

(732) Delphi International Operations 

Luxembourg S.a.r.L. 

Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, 

G.D. of Luxembourg, LU 

 

(111) 2960 
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(732) Delphi International Operations 

Luxembourg S.a.r.L. 

Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, 

G.D. of Luxembourg, LU 

 

(111) 2961 

(732) Delphi International Operations 

Luxembourg S.a.r.L. 

Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, 

G.D. of Luxembourg, LU 

 

(111) 4287 

(732) Napolina Limited 

Royal Liver Building Pier Head, Liverpool, L3 

1NX, GB 

 

(111) 1958 

(732) Marc O'Polo Licence GmbH 

Hofgartenstr.1, 83071 Stephanskirchen, DE 

 

(111) 1273 

(732) PMPI LLC 

9711 Ferrar Court, Richmond VA 23236, US 

 

(111) 2499 

(732) MasterCard International Incorporated (A 

Delaware corporation) 

2000 Purchase Street, Purchase, New York 

10577-2405, US 

 

(111) 8009 

(732) SUNCOR ENERGY INC. 

112-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, 

Canada T2P 2V5, CA 

 

(111) 7934 

(732) SUNCOR ENERGY INC. 

112-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, 

Canada T2P 2V5, CA 

 

(111) 9700 

(732) AVENTIS INC 

3711 Kennett Pike, Suite 200,  Greenville, 

Delaware 19807, US 

 

(111) 16658 

(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 

Lassallstrasse 9, A-1020 Wien, AT 
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ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ 
 
БРИШЕЊЕ 
 
185. Петро ЈАНУРА, адвокат 
 ул. “Орце Николов” бр.94  
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 070 228 619 
E-mail: januralawoffice@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:januralawoffice@gmail.com
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ИСПРАВКИ ЗА ГЛАСНИК 
 
 
(210) TM 2014/242 
Списокот на производи од класата 30 од меѓународната класификација, треба да биде:  
(510, 511) 
кл.30 - ужинки (снек храна) имено, чипс и крцкави производи, претежно изготвени од житарици 
 
 
(210) ТМ 2013/997 
Правото на првенство треба да биде: 
(300) RU 201 37 14 232 од 25/04/2013 
 
 
(111) 20098 
Списокот на производи од класата 30 од меѓународната класификација, треба да биде:  
(510, 511) 
кл.30 - кафе и замена за кафе; чај, какао; чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и 
подготовки направени од житарици; табли од житарици (cereal bars); тестенини (pasta); резанци 
(noodles); леб, бисквити, торти, колачи (производи од тесто), чоколадо; слатки; мраз, овошни 
сладоледи и сладолед; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови; песто; сосови како мирудии; тревки 
(билки); мирудии; производи подготвени за конзумирање и кои што се состојат првенствено од 
горе споменатите производи. 
 
(111) 17073 
Списокот на производи од класата 29 од меѓународната класификација, треба да биде: 
(510, 511)  
кл.29 - млечни производи; путер и преработки од путер; сирење и преработки од сирење; намази 
или пасти на база на млечни производи за парчиња леб; производи од млеко и јогурт; масла и 
масти за јадење; подготовки од соја; готови десерти и слични млечни оброци; супи; шеќер за 
млеко, овошни или протеински концентрати за прехранбена индустрија; овошни сосови, 
мармалади, џемови, компоти; желеа 
Адресата на носителот на правото треба да биде:  
(732) Megglestr. 6-12, 83512 Wasserburg, DE 
 

 
 
 


