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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

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

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

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

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

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

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

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

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

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

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

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

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

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

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

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

е платена пропишаната такса. 

 

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

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

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

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

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

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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ПРЕНОС 
 
(11) 2950 

(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY Little Island Industrial Estate  Little Island, County 

Cork, IE 

 
 

ПРЕСТАНОК 
 
(11) 257 

(73) F. HOFFMANN - LA ROCHE AG 

124 Grenzacherstrasse, CH-4002 Basle,, CH 
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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  2011/1052 (220) 05/10/2011 

(442) 28/02/2015 

(731) Hilding Anders International AB 

Ostra Varvsgatan 4 211 19 Malmo, SE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) темно сина, жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, кревети, постелнина со исклучок на 

чаршафи; рамки за кревети; перници; душеци; 

огледала; рамки за слики; софи; дивани  

кл. 24  прекривки за кревети, чаршафи (текстил), 

навлаки за перници, ќебиња за кревети, прекривки 

за кревети [јоргани], креветски покривачи, текстил, 

материјал за тапацирање, прекривки за душеци, 

прекривки за мебел, навлаки (украсни навлаки) за 

перници, прекривки за кревет од хартија  

кл. 35  маркетинг и продажба на мало поврзана со 

мебел и предмети за внатрешна декорација, 

вклучувајќи кревети и друг мебел за спални соби, 

постелнина, рамки за кревети, софи, душеци, 

перници, прекривки за кревети, креветски 

покривачи, материјал за тапацирање и прекривки 

за душеци  

 

(210) TM  2011/1325 (220) 14/12/2011 

(442) 28/02/2015 

(731) ARTEKS d.o.o.,  

Svetolika lazarevica 25, 31230 Arilje, RS 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали што не се вклушени 

во другите класи; животинска кожа; торби и куфери  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети и 

маси  

кл. 25  одела за машки, јакни, панталони, кошули, 

маици, палта, џинс, пижами, долна облека, 

вратоврски, ремени за панталони, обувки, патики, 

спортски обувки, кратки чорапи, тренерки, спортска 

облека, марами и марамчиња  

кл. 35  рекламирањем водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/115 (220) 09/02/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) Трговско друштво за услуги и трговија 

ИЛАРИОН Људмил Видически ДООЕЛ Охрид 

ул.Коста Абраш б.б., Охрид, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; мед, 
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меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2012/214 (220) 07/03/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) Адвајзори ДООЕЛ  

15ти Корпус бб, 6000 Охрид, П.Ф. 18, MK 

(540)  

 
(591) сина, сива, црна, црвена, кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  жесток алкохолен пијалок (мастика)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

алкохолен пијалак  

 

(210) TM  2012/215 (220) 07/03/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) Адвајзори ДООЕЛ  

15ти Корпус бб, 6000 Охрид, П.Ф. 18, MK 

(540)  

 
(591) сина, сива, црна, црвена, кафеава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  жесток алкохолен пијалок (мастика)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

алкохолен пијалак  

 

(210) TM  2012/216 (220) 07/03/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) Адвајзори ДООЕЛ  

15ти Корпус бб, 6000 Охрид, П.Ф. 18, MK 

(540)  

 
(591) плава, црвена, темно црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  жесток алкохолен производ (узо)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

алкохолен пијалак  

 

(210) TM  2012/217 (220) 07/03/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) Адвајзори ДООЕЛ  

15ти Корпус бб, 6000 Охрид, П.Ф. 18, MK 

(540)  

 
(591) плава, црвена, темно црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  жесток алкохолен производ  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

алкохолен пијалак  
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(210) TM  2012/218 (220) 07/03/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) Адвајзори ДООЕЛ  

15ти Корпус бб, 6000 Охрид, П.Ф. 18, MK 

(540)  

 
(591) жолто златна, црвена, темно црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолен производ (текила)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

алкохолен пијалак  

 

(210) TM  2012/219 (220) 07/03/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) Адвајзори ДООЕЛ  

15ти Корпус бб, 6000 Охрид, П.Ф. 18, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) жолто злана, црвена, темно црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  жесток алкохолен производ  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

алкохолен пијалак  

 

(210) TM  2012/286 (220) 26/03/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) MCS Grupa d.o.o. za trgovinu, informaticki 

inzenering i poslovno savjetovanje 

Selska cesta 90a, HR-10000 Zagreb, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(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 електрицитет; 

апарати за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетни носачи на податоци, дискови 

за снимање, атоматски 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. 35  огласување; водење на работење, 

управување со работи; канцелариски работи  

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. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавина на луѓето и 

животните; услуги од областа на земјоделство, 

градинарство и шумарство  

 

(210) TM  2012/662 (220) 26/06/2012 

(442) 28/02/2015 

(300) 56313/2004  17/09/2014  CH 

(731) Tally Weijl Holding AG 
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Viaduktstrasse 42 4051 Basel, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

TOTALLY SEXY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, есенцијални масла, 

козметика, лосиони за коса; препарати за нега на 

забите; креми, лосиони, ексфолиатори, шминка, 

лак за нокти, шампони, гелови за капење и 

туширање, производи за нега на коса  

кл. 14  скапоцени метали и нивни легури и 

производи од скапоцени метали и обложени со нив 

што не се опфатени со другите класи; накит, 

скапоцени камења; хорологиски и хронометриски 

инструменти; додатоци за претходно споменатите 

производи вклучени во оваа класа  

кл. 18  кожа и имитации на кожа, и производи 

направени од овие материјали, што не се вклучени 

во другите класи; животинска кожа, крзнени кожи 

(рогозина); куфери и патнички торби; чадори, 

чадори за сонце и стапови за одење; сарачки 

производи; рачни чанти, торби, чанти, торбички за 

клучеви, чанти и паричници од сите видови на кожа 

и вештачка кожа  

кл. 25  облека, обувки, капи, сите претходно 

споменати производи од кожа, текстил и други 

материјали; ремени, трегери  

 

(210) TM  2012/850 (220) 14/08/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD 

No. 5 International Business Park, #05-00 Mewah 

Building, Singapore 609914, SG 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

CAROLIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење; млеко и млечни 

производи, млеко во прав; сурутка во прав; 

конзервирано млеко, кондензирано млеко; паста од 

домати, пире од домати; месо, риба, живина и 

дивеш, месни екстракти; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца  

 

(210) TM  2012/952 (220) 12/09/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за трговија на големо АГРАГОЛД 

дооел Скопје 

ул.Качанички пат б.б., Инд. зона Визбегово, 

Бутел, MK 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  шеќер  

кл. 35  услуги  при продажба на мало и големо со 

шеќер  

 

(210) TM  2012/1051 (220) 08/10/2012 

(442) 28/02/2015 

(731) Мермерен Комбинат АД Прилеп 

ул.Крушевски пат б.б., 7500 Прилеп, MK 

(540)  

 
(591) бела, сива 

(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   
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(210) TM  2013/63 (220) 28/01/2013 

(442) 28/02/2015 

(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)  

CLAST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/64 (220) 28/01/2013 

(442) 28/02/2015 

(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)  

ULTROX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/73 (220) 30/01/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Amgen Inc., (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

TLOGEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/275 (220) 08/04/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство, услуги и 

трговија ЗИВКА И ЦУЦИ ДОО увоз-извоз Скопје, 

ул.Франклин Рузвелт бр.2, 1000 Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО 

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела и портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на настава, 

забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/283 (220) 10/04/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство промет и услуги 

АНА ДОО Скопје 

ул.Козле 6 број 21, Скопје, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

пневматски алат, индустриски ножеви, кружни пили 

за дрво и метал, индустриски валци  

 

(210) TM  2013/326 (220) 23/04/2013 

(442) 28/02/2015 

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

бонбони, ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591) зелена, кафејава, сина, бела, цвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   производи од жито, тесто и слатки  

 

(210) TM  2013/329 (220) 23/04/2013 

(442) 28/02/2015 

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

бонбони, ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, кафејава, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони  

 

(210) TM  2013/334 (220) 23/04/2013 

(442) 28/02/2015 

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

бонбони, ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони  

 

(210) TM  2013/335 (220) 23/04/2013 

(442) 28/02/2015 

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

бонбони ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, кафејава, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони  

 

(210) TM  2013/425 (220) 14/05/2013 

(442) 28/02/2015 

(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)  
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(591) виолетова, црвена, сина, темно сина, темно 

зелена, жолта, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за 

јадење  

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

замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; мед, 

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

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2013/495 (220) 28/05/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Асоцијација за развој на спорт и култура 

НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава и културни активности  

 

(210) TM  2013/498 (220) 28/05/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Асоцијација за развој на спорт и култура 

НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 
(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  2013/499 (220) 28/05/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Асоцијација за развој на спорт и култура 

НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, материјали 

за преврзување; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење; 
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ладно оружје; жилети  

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  

 

(210) TM  2013/526 (220) 03/06/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Златевски Љубиша 

ул.Фазанерија 2, бр.96, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергртски безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2013/545 (220) 06/06/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ANGIOFLUX 

(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  2013/555 (220) 10/06/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) ЕКСИС ЛТД дооел експорт-импорт 

М.Ч .Филиповски 100, Гостивар, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

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. 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 замените за сите 

овие материјали или производи од пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; чешли и 

сунѓери; четки (со исклучок на сликрски 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  

 

(210) TM  2013/689 (220) 15/07/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ПРО-ДИЕТАЛ Д.О.О. Скопје 

ул.Јане Сандански 9а, лок 10, MK 

(540)  



 

 

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

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 
(591) сина и зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанци што се користат во 

медицината; диететска храна и додатоци во 

исхраната  

 

(210) TM  2013/890 (220) 18/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Tumblr, Inc. 

35 East 21st Street, 6th Floor New York, New York 

10010 , 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)  

TUMBLR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што овозможува 

аплоудирање, даунлодирање, пристапување, 

постирање, прикажување, блогирање, поврзување, 

споделување или поинаку обезбедување на 

електронски медиуми или информации преку 

компјутер, Интернет или други комуникациски 

мрежи; софтвер за компјутерска апликацијна за 

мобилни уреди за комуникација, имено, софтвер 

што овозможува аплоудирање, даунлодирање, 

пристапување, постирање, прикажување, 

блогирање, поврзување, споделување или поинаку 

обезбедување на електронски медиуми или 

информации преку компјутер и комуникациски 

мрежи; електронски публикации што може да се 

симнат, имено, журнали со конкретна содржина по 

корисник во областа од општ интерес; софтвер што 

може да се даунлодира за компјутери, преносни 

рачни дигитални уреди за електронска 

комуникација, мобилни уреди за комуникација, и 

жичани и безжични уреди за комуникација за 

социјално вмрежување; софтвер што може да се 

даунлодира во вид на мобилна апликација за 

употреба со компјутери, преносни рачни дигитални 

уреди за електронска комуникација, мобилни уреди 

за комуникација, и жичани и безжични уреди за 

комуникација за креирање, споделување и 

постирање на содржина и блогови на Интернет; 

компјутерски алатки за развивање на софтвер; 

компјутерски софтвер за употреба како 

апликациски интерфејс за програмирање (API) за 

употреба при развивање на други апликациски 

софтвер  

кл. 35  рекламни и маркетинг услуги обезбедени 

преку индиректни методи на маркетинг 

комуникација, имено, социјални медиуми, 

маркетинг преку пребарувачи, анкетен маркетинг, 

Интернет маркетинг, мобилен маркетинг, 

блогирање и други форми на пасивни, споделливи 

или комуникациски канали што брзо се шират; 

рекламни и услуги на именик, имено, промовирање 

на услуги на други преку обезбедување на веб 

страница која содржи линкови до други вебсајтови; 

он-лајн рекламни и маркетингуслуги за други  

кл. 38  компјутерски услуги, имено, обезбедување 

он-лајн инструменти за интеракција во реално 

време меѓу корисници на компјутери, мобилни и 

рачни компјутери, жичани и безжични 

комуникациски уреди во врска со теми од опште 

интерес; телекомуникациски услуги, имено, 

електронски пренос на пораки, текст, мултумедиа 

содржини, музика, видео записи, аудио записи, 

анимација и слики преку глобална компјутерска 

мрежа; обезбедување он-лајн комуникациски 

линкови што ги префрлаат корисниците на вебсајт 

на други вебсајтови;услуги на споделување 

фотографии колега-на-колега, имено, електронски 

пренос на дигитални фото фајлови меѓу 

корисниците на Интернет; испорака на дигитална 

музика преку електронски пренос  

кл. 41  услуги на електронско издаваштво, имено, 

објавување на он-лајн дела на други по пат на 

електронски медиуми, мултимедијална содржина, 
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видеа, филмови, слики, прикази, текст, 

фотографии, содржина генерирана од корисникот, 

и поврзани информации преку Интернет и други 

комуникациски мрежи за теми од општ интерес; он-

лајн издавање на блогови на други; услуги на 

електронско издаваштво, имено, он-лајн 

објавување на текст и графички дела на други 

презентирајќи информации на полето на забавата, 

едукација, социјални прашања, политика, прашања 

од културата, економски прашања, научен и општ 

интерес; објавување на електронски публикации; 

он-лајн журнали, имено, блогови со теми од општ 

интерес; планирање, организирање, реализирање 

и хостирање на социјални забавни настани. 

  

кл. 42  обезбедување на он-лајн софтвер што не 

може да се даунлодира за социјално вмрежување 

и споделување и консумирање на медиуми преку 

Интернет; сервис провајдер на апликации (ASP) со 

софтвер за да се овозможи или олесни 

аплоудирањето, даунлодирањето, стримингот, 

постирање, прикажување, блогирање, поврзување, 

споделување или поинаку обезбедување на 

електронски медиуми или информации преку 

комуникациски мрежи; обезбедување на 

привремена употреба на софтверски апликации 

кои не може да се даунлодираат за социјално 

вмрежување, креирање виртуелна заедница и 

пренос на аудио, видео, музика, фотографски 

слики, текст, графики и податоци; обезбедување на 

технологија со вебсајт што овозможува 

корисниците да прикачуваат и споделуваат видео, 

музика, фотографии, текст, графики и податоци; 

одржување на блогови за други; обезбедување на 

он-лајн заедница за корисниците да споделуваат 

информации, фотографии, музика, аудио и видео 

содржина, да добијат повратна информација од 

нивните колеги, да формираат виртуелни заедници 

и да се вклучат во социјално вмрежување  

кл. 45  услуги на социјално вмрежување базирани 

на Интернет што им овозможуваат на корисниците 

да комуницираат и да споделуваат, складираат, 

пренесуваат, гледаат и даунлодираат текст, слики, 

аудио и видео содржина, и други мултимедиа 

материјали; он-лајн услуги на работење на 

социјални мрежи; обезбедување на вебсајтза 

социјално вмрежување за забава  

 

(210) TM  2013/910 (220) 25/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) COLOMBINA S.A. 

La Paila, Zarzal, Valle, CO 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  лижавчиња  

 

(210) TM  2013/921 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, сина, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 
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препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/922 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, сина, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/923 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, сина, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 
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проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/924 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, сина, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/925 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 
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изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/926 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/927 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

USJEGRAPHOPOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  
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(210) TM  2013/928 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

GRAPHOPOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/929 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

AQUAPOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/930 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

USJEAQUAPOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/931 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

УСЈЕАКВАПОР 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/932 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

АКВАПОР 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 
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изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/933 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

УСЈЕГРАФОПОР 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/934 (220) 27/09/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, ZB 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

ГРАФОПОР 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување водонепропустливост 

на цементот со исклучок на бои и масла, керамички 

смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи за 

проветрување на бетон, пластични маси 

(разложувачи на пластични маси), производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обвивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби против 

влага, материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, градежни 

табли што не се од метал, тавани што не се од 

метал, цемент, обвивки што не се од метал за 

градби, бетон, фасади што ме се од метал за 

градба  

 

(210) TM  2013/940 (220) 02/10/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за консултански услуги и 

инженеринг АКОТА ИНГ ДООЕЛ Скопје 
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29ти Ноември 17/2-5, 6 Скопје, MK 

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи:- 

групирање во корист на други, на различни 

производи (со исклучок на транспортот), 

овозможување потрошувачите соодветно да ги 

гледаат и купуваат овие стоки; ваквите услуги 

може да ги обезбедат продавниците на мало, 

големопродажните продавници, преку каталози за 

нарачка по пошта или преку електронските 

медиуми, на пример, преку веб-страниците или 

програмите за телевизиско купување, - услуги на 

регистрација, препис, составување, собирање или 

систематизација на пишани комуникации и 

регистрации, како и собирање математички или 

статистички податоци, -услуги на агенциите за 

рекламирање и услуги како што се: дистрибуција 

на проспекти, директно преку пошта или 

дистрибуција на примероци. Оваа класа може да 

се однесува на рекламирање поврзано со другите 

услуги, како што се банкарски заеми или 

рекламирање на радио  

кл. 36  финансиски работи, работи поврзани со 

недвижен имот: -услуги на трговските посредници 

со акции и имот, услуги поврзани со монетарните 

работи што се одвиваат со посредство на 

посредници 

  

кл. 38  телекомуникации, пренесување на пораки 

од едно лице на друго и орална или визуелна 

комуникација на едно лице со друго: -пренесување 

пораки од едно лице на друго  

кл. 39  транспортни услуги,пакување и складирање 

стока, организирање патувања.  

Објаснение: 

Класата 39 опфаќа главно услуги на пренос на луѓе 

или стоки од едно место на друго (преку 

железница, патишта, вода, воздух или 

далекуводи), како и услуги поврзани со ваквиот 

транспорт, како и услуги поврзани со 

складирањето стока во складиштата или другите 

градби за нивна заштита или чување. -услуги 

поврзани со пренос на луѓе и стока, како и услуги 

што се состојат од информации во врска со 

патувања и пренос на луѓе и стоки. 

-услуги што се состојат од информации во врска со 

патувања или транспорт на стоки преку 

Посредници 

  

кл. 41  услуги за забава: 

- услуги чија главна цел е разонода, забава или 

рекреација на луѓето; 

- презентација на дела од визуелната уметност или 

литературата предјавноста за забавни или 

образовни цели 

  

кл. 42  изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер: 

- 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  привремено сместување: 

-услуги на резервирање сместување за патници, 

особено преку посредници 

  

 

(210) TM  2013/941 (220) 02/10/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за консултански услуги и 

инженеринг АКОТА ИНГ ДООЕЛ Скопје 

29ти Ноември 17/2-5, 6 Скопје, MK 
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(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи: 

- групирање во корист на други, на различни 

производи (со исклучок на транспортот), 

овозможување потрошувачите соодветно да ги 

гледаат и купуваат овие стоки; ваквите услуги 

може да ги обезбедат продавниците на мало, 

големопродажните продавници, преку каталози за 

нарачка по пошта или преку електронските 

медиуми, на пример, преку веб-страниците или 

програмите за телевизиско купување, 

-услуги на регистрација, препис, составување, 

собирање или систематизација на пишани 

комуникации и регистрации, како и собирање 

математички или статистички податоци, -услуги на 

агенциите за рекламирање и услуги како што се: 

дистрибуција на проспекти, директно преку пошта 

или дистрибуција на примероци. Оваа класа може 

да се однесува на рекламирање поврзано со 

другите услуги, како што се банкарски заеми или 

рекламирање на радио  

кл. 36  финансиски работи, работи поврзани со 

недвижен имот: -услуги на трговските посредници 

со акции и имот, 

-услуги поврзани со монетарните работи што се 

одвиваат со посредство на посредници  

кл. 38  телекомуникации, пренесување на пораки 

од едно лице на друго и орална или визуелна 

комуникација на едно лице со друго: -пренесување 

пораки од едно лице на друго  

кл. 39  транспортни услуги,пакување и складирање 

стока, организирање патувања. Објаснение: 

Класата 39 опфаќа главно услуги на пренос на луѓе 

или стоки од едно место на друго (преку 

железница, патишта, вода, воздух или 

далекуводи), како и услуги поврзани со ваквиот 

транспорт, како и услуги поврзани со 

складирањето стока во складиштата или другите 

градби за нивна заштита или чување. -услуги 

поврзани со пренос на луѓе и стока, како и услуги 

што се состојат од информации во врска со 

патувања и пренос на луѓе и стоки. 

-услуги што се состојат од информации во врска со 

патувања или транспорт на стоки преку 

Посредници  

кл. 41  услуги за забава: 

- услуги чија главна цел е разонода, забава или 

рекреација на луѓето; 

-презентација на дела од визуелната уметност или 

литературата предјавноста за забавни или 

образовни цели.  

кл. 42  изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер: 

-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  привремено сместување: 

- услуги на резервирање сместување за патници, 

особено преку посредници 

  

 

(210) TM  2013/948 (220) 04/10/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за трговија со моторни возила и 

услуги СТАР МОТОРС ДООЕЛ  Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ТЦ Соравија, 

5-ти кат, Скопје, MK 

(540)  

STAR MOTORS 

(551) индивидуална 

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

возила и резервни делови  

кл. 37  сервисирање и одржување на возила  

 

(210) TM  2013/959 (220) 10/10/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Приватна здравствена установа Аптека 

БИЛНА АПТЕКА, Скопје, ПЗУ БИЛНА АПТЕКА, 

Скопје, MK 

(740) АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ  

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) плава, зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски производи, помошни лековити 

средства, ОТЦ производи, диететски производи, 

медицински чаеви  

кл. 10  медицински помагала, медицински 

инструменти  

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  чаеви, зачини, мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(210) TM  2013/962 (220) 10/10/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Солун и Иван дооел Скопје 

ул.Васил Ѓоргов бр.29/1-17, Скопје, MK 

(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 

(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. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/963 (220) 10/10/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Солун и Иван дооел Скопје 

ул.Васил Ѓоргов бр.29/1-17, Скопје, MK 

(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) темно сива, златна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои не 

се опфатени со другите класи, печатени работи, 
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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. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/967 (220) 14/10/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) АЛВОГЕН ДОО БАРИЦЕ - Преставништво 

Скопје 

Козара бр. 13А, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ и 

Милошевски  

ул.Иван Милутиновиќ бр.27/1, Скопје 

(540)  

DUTAPROST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2013/972 (220) 16/10/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Издаваштво ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  - хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи; 

- печатени работи; 

- книговезнички материал; 

- фотографии; канцелариски материјали; 

- лепила за канцелариска или куќна употреба;  

- материјали што ги користат умениците;  

- сликарски четки; 

- машини за пишувавење и канцелариски прибор 

(освен мебел); - материал за обука и настава 

(освен апарати); 

- пластични материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); 

- печатарски букви; клишиња; 

- ножеви за хартија; апарати за умножување; 

- листови, вреќи и торби од пластичен материјал за 

завиткување и пакување  

кл. 28  - игри и играчки; 

- предмети за гимнастика и спорт што не се 

опфатени со другите класи; 

- украси за елка; 

- прибор за риболов; 

- опрема за различни спортови и игри  

кл. 35  - рекламирање; 

- водење на работењето; 

- управување со работата; канцелариски работи. 

- Групирање во корист на други, на различни 

производи (со исклучок на транспортот), 

овозможување потрошувачите, соодветно да ги 

гледаат и купуваат овие стоки. Ваквите услуги 

може да ги обезбедат продавниците на мало, 

големопродажните продавници, преку каталози за 

нарачка поп ошта или преку електронските 

медиуми, ма пример, преку веб страниците или 

програмите за телевизиско купување; 

- Услуги на регистрација, препис, составување 

собирање или с истематизација на пишани 

комуникации и регистрации како и собирање 

математички или статистички податоци;  

- Услуги на агенциите за рекламирање и услуги 

како што се: дистрибуција на проспекти, дирактно 

преку пошта или дистрибуција на примероци. Оваа 

класа може да се однесува на рекламирање 

поврзано со другите услуги, како што се банкарски 

заемиили рекламирање на радио  

кл. 38  -  телекомуникации; 
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- Услуги што се состојат главно од пренос на радио 

или телевизиски програми 

кл. 41  - образовни услуги; 

- обука; 

- забава; 

- спортски и културни активности. 

- услуги на подучување луѓе или дресура на 

животри; 

- услуги чија главна цел е разонода, забава или 

реќреација на луѓето;  

- презентација на дела од визуелната уметност или 

литературата пред јавноста за забавни или 

образовни цели 

  

 

(210) TM  2013/1121 (220) 25/11/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за туризам, промет и услуги Њу 

Вејс Оф Травел ДООЕЛ Скопје  

Бул.Св.Климент Охридски бр.30/приземје-лок.1 

Скопје-Центар, MK 

(540)  

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

551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање 

на стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2013/1144 (220) 05/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за управување со пакување и 

отпад од пакување ЕУРО-ЕКОПАК ДОО СКОПЈЕ 

ул.50-та Дивизија бр.15/1 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  отпад и ѓубре (рециклирање на отпад и 

ѓубре), отпад и ѓубре (уништување на отпад и 

ѓубре), преработка на отпад, рециклирање на 

отпад и ѓубре, собирање на отпад и материјали за 

рециклирање   

 

(210) TM  2013/1175 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, циклама 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1176 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) циклама, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1177 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) циклама, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1178 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, циклама 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1179 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) белa, циклама 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1180 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) циклама, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1185 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бел фонт, циклама позадина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1186 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бел фонт, црна позадина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1187 (220) 17/12/2013 
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(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црн фонт, бела позадина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1188 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црн фонт, бела позадина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1189 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црн фонт, бела позадина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/1190 (220) 17/12/2013 

(442) 28/02/2015 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црн фонт, бела позадина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/15 (220) 14/01/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за маркетинг трговија и услуги 

МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул.Шарски одред бр.7/1-2, Скопје, MK 

(740) Петре Шилегов, адвокат  

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

(540)  

CAPECITABINE ACCORD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанци 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  2014/93 (220) 05/02/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Адвокатско Друштво Кнезовиќ и 

Соработници Скопје 

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

(540)  

PIZZA CUP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   производи од тесто   

кл. 43  услуги на обезбедување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2014/94 (220) 05/02/2014 
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(442) 28/02/2015 

(731) Адвокатско Друштво Кнезовиќ и 

Соработници Скопје 

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

(540)  

COFFEE CUP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2014/285 (220) 10/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) МАРГАРИТА ГОКИЌ 

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

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за емитување звук, апарати за 

забава приспособени за употреба со надворешен 

екран или монитор, апарати за репродукција на 

звук, апарати за снимање на звук, вискотници за 

звучници, грамофони, грамофонски игли, дискови 

(компакт дискови), дискови за снимање на звук, 

звук (ленти за снимање звук), звучници, 

компактдиск плеери, кутии за звучници, ленти за 

снимање звук; микрофони, плеери (ДВД плеери), 

радија, апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 41  забавни и културни активности, 

организирање и водење на концерти, забава, 

звучни записи, изнајмување аудио опрема, 

изнајмување звучни записи, ноќни клубови, 

продукција на музички емисии, ди џеи, музичари, 

пеачи, услуги на компонирање на музика, 

издавачки куќи, издавачки куќи за музичка 

продукција  

 

(210) TM  2014/309 (220) 13/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) АД ИДЕВЕЛОП ДООЕЛ 

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

(540)  

 
(591) -зелена, бела и сива 

(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  2014/326 (220) 18/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Трговско друштво на големо и мало 

МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул.Камник бб, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 13  огнено оружје; муниција и проектили; 

експлозиви; огномет  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 
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јајца, млеко и млечни производи масла и масти за 

јадење  

 

(210) TM  2014/337 (220) 21/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) b.e.imaging.gmbh 

Dr. Rudolf - Eberie - Str.8-10 76534 Baden - Baden, 

DE 

(740) АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ  

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје 

(540)  

MAGNEVISION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/342 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/343 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/344 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/345 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/346 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/347 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/348 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/349 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/350 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/351 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/352 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/353 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/354 (220) 25/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/365 (220) 27/03/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Агенција за електронски комуникации 

Кеј Димитар Влахов бр.21, 1000 Скопје , MK 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела и сите бои и комбинации 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинeматографски и оптички апарати и инструменти, 

како и апарати и инструменти за мерење тeжина, 

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 сиимање; 

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; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2014/482 (220) 30/04/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) АЛВОГЕН ДОО БАРИЦЕ - Преставништво 

Скопје 

Козара бр. 13А, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ и 

Милошевски  

ул.Иван Милутиновиќ бр.27/1, Скопје 

(540)  

ZOLPRIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/644 (220) 09/06/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) АСАНИ РИЗАХ 

ул.171 бр.33, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од 

животни, куфери и патни торби; чадори за дожд и 

за сонце и стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

услуги при продажба на мало и големо со: обувки и 

облека  

 

(210) TM  2014/650 (220) 10/06/2014 

(442) 28/02/2015 

(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) црна, бела, црвена, бронзено кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2014/686 (220) 23/06/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. 
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inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

ANZIBEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/697 (220) 25/06/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги и 

угостителство ДИВЕРСО ГРУП ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.Наум Наумовски-Борче бр.62, 1000 Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  ресторани; барови, услуги на обезбедување 

храна и пијалоци  

 

(210) TM  2014/725 (220) 30/06/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 

trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

YOU+NISSAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на закажување на состаноци врзани 

за рутинско одржување, услуги на обезбедување 

интернет портали за корисниците поради 

закажување на состаноци за сервисирање и 

одржување со авто-дилерите. давање информации 

врзани за состаноци за одржување на 

автомобилите, давање информации за историјата 

на одржување на возилата на корисниците; on-line 

услуги на малопродажба и on-line услуги на 

продажба на големо кои ги опфаќаат моторните 

возила, нивните делови и опрема; услуги на 

огласување и рекламирање на мороните возила: 

услути на обезбедување на интернет страници кои 

прикажуваат информации за автомобилската 

опрема прилагодена за одреден корисник; услуги 

на давање информации . особено давање 

информации околу споредбата на цената на 

бензинот; давање услуги на обезбедување на 

интернет страници кои прикажуваат информации 

врзани за автомобилски потошувачки производи и 

информации врзани за купување на автомобили; 

давање информации за возилата, особено давање 

информации за потрошачките производи и 

информации за споредување на цените  

кл. 37  услуги на обезбедување на интернет 

страници кои прикажуваат информации во врска со 

поправка и одржување на моторни возила  

кл. 39  давање информации околу природата на 

GPS услугите на навигација и планирање на 

патната траса во врска со локацијата и 

достапноста на бензинските станици; давање 

информации околу природата на GPS услуги на 

навигација и планирање на патна траса во врска со 

локацијата и достапноста на местата за полнење 

на електрични автомобили;давање информации за 

патиштата и сообраќајот; услуги на GPS 
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навигацијата, особено давање на прогноза на 

најдобрите патни траси на возачите; услуги на 

изнајмување и лизинг на возлилата  

кл. 42  услуги на обезбедување на интернет 

страници кои прикажуваат информации врзани за 

историјата на сервисирањето на патните возила; 

услуги на обезбедување на  интернет страници  

резервирани  само  за  сопственици,  кои  

прикажуваат технологија која дава на членовите 

можност да ја пресметаат цената на горивото, да 

ги проценат идните трошоци околу возилата и да 

добијат совет околу ефикасното возење на плин , 

се врз основ на податоците за возилото; on-line 

услуги на управување со системот кој дозволува на 

корисниците да од далеку гледаат, надгледуваат, 

програмираат, управуваат и контролираат 

системите на акумулаторот и климата во 

електричните возила; уелуги на далечинско 

надгледување на полнење на електричните 

акумулатори; услуги на далечинско надзирање на 

функционирањето на електричните системи кои се 

користат на копнените возила, особено на системи 

на електрични акумулатори за електрични возила; 

on-line услуги на управување со системот кој 

дозволува на корисниците да далечински го 

програмираат времето за уклучување на кли.ма 

уредите во возилата по пат на мобилни телефони 

и интернет; услуги на обезбедување на интернет 

страници резервирани само за сопствениците ,кои 

прикажуваат технологија која дава на членовите 

можност да побараат, планираат. обноват и платат 

лизинг на моторните возила: услуги на 

обезбедување на интернет страници резервирани 

само за сопственици, кои прикажуваат технологија 

која на членовите дава можност да го обноват и 

платат осигурувањето на моторните возила; 

Хостинг на on-line друштвените интернет страници 

кои прикажуваат информации околу возилата за 

сопствениците на возилата  

 

(210) TM  2014/751 (220) 03/07/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Асоцијација за развој на спорт и култура 

НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени електрични 

греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, 

разни видови на печењари, парни котли, 

радијатори, машини за перење, скари, фенови, 

тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо 

печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, 

патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и 

подно греење, греачи од кантал и други типови на 

греачи по порачка, за апарати за домаќинството и 

индустријата. Производство на калорифери- 

тајфуни.  

кл. 17  производство на гумени производи: 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и 

останати гумени делови за сите типови машини за 

перење, диктони за сите типови на лектрични 

греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 21  Четки за домаќинството. Четки за 

индустријата. Четки и валјаци со различни 

големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор за 

чистење оружје и алати. Индустриски четки за 

специјална примена. Четки за фино полирање. 

Специјални четки. Метална галантерија. Рачни 

жичани- челични четки. Жичани-челични четки за 

чистење оџаци и цевки. Машински жичани-челични 

четки. Четкици за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкици за разни потреби во 

индустријата. Графитни четкици. Држачи за 

четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки 

прстени. Бакарни електро конектори. Графитни 
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лежишта и заптивки. Четкици за сува и влажна 

околина  

кл. 35  Услуги при продажба на мало и големо со: 

Сите видови греачи за домаќинство и индустрија, 

VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, 

воздушни завеси, клима уреди,професионална 

опрема за кујни,ресторани и хотели. Четки за 

домаќинството. Четки за индустријата. Четки и 

валјаци со различни големини. Четки за дрвна 

индустрија. Прибор за чистење оружје и алати. 

Индустриски четки за специјална примена. Четки 

за фино полирање. Специјални четки. Метална 

галантерија. Рачни жичани-челични четки. Жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки. 

Машински жичани-челични четки. Четкици за сите 

типови на апарати за домаќинството и четкици за 

разни потреби во индустријата. Графитни четкици. 

Држачи за четкици. Графитни ламели. Кружно 

лизгачки прсетени; Бакарни електро конектори. 

Графитни 

лежишта и заптивки. Четкици за сува и влажна 

околина. Магнетни врати за фрижидери, црева и 

останати гумени делови за сите типови машини за 

перење, диктони за сите типови на 

лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци 

и гумени производи за индустриска употреба  

кл. 37  Поправки. Инсталациски услуги  

 

(210) TM  2014/870 (220) 12/08/2014 

(442) 28/02/2015 

(300) 86211900  05/03/2014  US 

(731) Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center, 46285 Indianapolis Indiana, 

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)  

ABASAGLAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено 

фармацевтски препарати за третман на дијабетес  

 

(210) TM  2014/940 (220) 10/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Шопинг Центар Нетворк Македонија ДОО 

Скопје СЦНет Македонија ДОО Скопје 

ул.Маршал Тито 10/1-13, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела и циклама 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи, а 

посебно здружување на потрошувачи преку 

нетворк маркетинг  

 

(210) TM  2014/949 (220) 11/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(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)  

DELLINO 

(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 
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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 жито, леб, 

производи од тесто и слатки; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2014/966 (220) 15/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) 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)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супа (состојки за правење супа), супи 

(концентрати за супи) (бујони)  

кл. 30  тестенини, тестенини за исхрана, сосови, 

течни и прачкасти зачини, мирудии  

 

(210) TM  2014/967 (220) 16/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 

DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

ОПЕРА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2014/972 (220) 17/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за градежништво инженеринг 

производство и трговија на големо и мало 

ДАБАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Никола Тесла бр.14/лок 6, Карпош, 1000 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  азбестен цемент, азбестен малтер, асфалт, 

греди што не се од метал, битумен, облоги од 

битумен за градба на покриви, производи од 

битумен за градба, ролетни што не се од метал, 

подни штици, тули, градби што не се од метал, 

градежно стакло, градежни материјали што не се 

од метал, градежни табли што не се од метал, 

прозорски крила што не се од метал, тавани што не 

се од метал, цемент, огноотпорни цементни 

облоги, цементни столбови, цементни плочи, 

бетон, бетонски градежни елементи, каси за врати, 

врати што не се од метал, фасади што не се од 

метал, куќички (бараки), материјали за покривање 

под, конструкции за градби што не се од метал, 

грог, малтер, хоризонлни олуци што не се од 

метал, сливници што не се од метал, гипс, полици 

над и околу камини, мермер, мозаици за градба, 
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заоблени ќерамиди, градежен картон, паркет подни 

штици, плочници, цевоводи што не се од метал, 

дрвени колипки, вар, дрвена граѓа, шлифувано 

стакло за градба, шперплоча, базени, материјали 

за изработка и обложување патишта, сигурносни 

стакла, потпорни столбови што не се од метал, 

степеници што не се од метал, катран, ќерамиди 

што не се од метал, стакло за прозорци за градба, 

прозорци што не се од метал, обложување на дрво  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги, асфалтирање, ѕидање, 

надзор над градежни работи, изолирање градежни 

работи, монтирање и поправање алармни уреди, 

монтирање и поправање клима уреди, столарија, 

изградба, опрема за градење, хидроизолирање 

градби, рушење градби, градење пристаништа, 

монтирање и поправање апарати за греење, 

монтирање и поправање лифтови, монтирање 

врати и прозорци, копање бунари, градење 

фабрики, монтирање и поправање противпожарни 

аларми, молерисување внатрешност и 

надворешност, лепење тапети, поставување 

асфалтна површина, малтерисување, поставување 

водоводни инсталации, услуги поврзани со 

каменолом, изнајмување булдожери, изнајмување 

опрема за градење, изнајмување кранови, ставање 

покриви на објекти, антикорозивно заштитување, 

чистење и полирање со песочен млаз, 

поставување скелиња, градење под вода  

кл. 42  научни и технолошки услуги и планирањето 

поврзано со нив, индустриски анализи и 

истражувачки услуги, градежно советување, 

архитектура, советување за заштеда на енергија, 

геолошки истражувања, премерување земјиште, 

физика (истражување), технички проекти, 

контролирање на квалитетот, внатрешно 

уредување, инжинерство, индустриски дизајн, 

испитување материјали, урбанистичко планирање  

 

(210) TM  2014/973 (220) 17/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

CHESTERFIELD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; производи од 

тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање 

ваши сопствени цигари, тутун за луле, туутн за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 

(snus), замени за тутун (не за медицински 

употреби); електронски цигари; загреани тутунски 

производи (heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices that heat 

cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, 

туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, 

пепелници, лули, џебни направи за виткање 

цигари, запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/974 (220) 17/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 
(591) бела, црна, сива, сребрена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; производи од 

тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање 

ваши сопствени цигари, тутун за луле, туутн за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 
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(snus), замени за тутун (не за медицински 

употреби); електронски цигари; загреани тутунски 

производи (heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices that heat 

cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, 

туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, 

пепелници, лули, џебни направи за виткање 

цигари, запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/975 (220) 17/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 
(591) сина, сива, сребрена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; производи од 

тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање 

ваши сопствени цигари, тутун за луле, туутн за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 

(snus), замени за тутун (не за медицински 

употреби); електронски цигари; загреани тутунски 

производи (heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices that heat 

cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, 

туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, 

пепелници, лули, џебни направи за виткање 

цигари, запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/976 (220) 17/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; производи од 

тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање 

ваши сопствени цигари, тутун за луле, туутн за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 

(snus), замени за тутун (не за медицински 

употреби); електронски цигари; загреани тутунски 

производи (heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices that heat 

cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, 

туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, 

пепелници, лули, џебни направи за виткање 

цигари, запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/977 (220) 17/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  
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(591) црвена, сива, сребрена, црна, бордо 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; производи од 

тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање 

ваши сопствени цигари, тутун за луле, туутн за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 

(snus), замени за тутун (не за медицински 

употреби); електронски цигари; загреани тутунски 

производи (heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices that heat 

cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, 

туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, 

пепелници, лули, џебни направи за виткање 

цигари, запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/978 (220) 17/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 
(591) црвена, сива, сребрена, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; производи од 

тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање 

ваши сопствени цигари, тутун за луле, туутн за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 

(snus), замени за тутун (не за медицински 

употреби); електронски цигари; загреани тутунски 

производи (heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices that heat 

cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, 

туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, 

пепелници, лули, џебни направи за виткање 

цигари, запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/980 (220) 18/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Адвокатско друштво Кнезовиќ и 

Соработници Скопје 

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

(540)  

 

ДОБРО ПАРЧЕ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови компоти; 

јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за 

јадење  

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

замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; мед, 

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

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз  

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

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и пијалаци; 

привремено сместување  
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(210) TM  2014/983 (220) 18/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Империал Тобако ТКС а.д. 

ул.11 Октомври бр.125, 1000 Скопје, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; производи од 

тутун; замени за тутун, кои не се користат во 

медицински или куративни цели; цигари; 

цигарилоси; пури; рачни машинки за правење на 

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; хартија 

за цигари; електронски цигари; течности за 

електронски цигари; кибрити и артикли за пушачи  

 

(210) TM  2014/986 (220) 18/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 06851, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2014/987 (220) 18/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 06851, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2014/988 (220) 18/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 06851, 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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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2014/990 (220) 19/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) КОПИЕР ПЛУС ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Васил Ѓоргов бр.33, лок.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(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 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. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; монтирање, одржување и 

поправка на електрични апарати, тонери за 

печатачи, канцелариски машини и опрема, 

алармни уреди, фотографски апарати и клима 

уреди полнење; тонери за печатачи  

 

(210) TM  2014/991 (220) 19/09/2014 

(442) 28/02/2015 

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

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, 

Zurich, CH 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

СТОМП 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2014/994 (220) 19/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(300) 86345422  23/07/2014  US 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

FLEXIBALL 

(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  2014/995 (220) 19/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Southern Comfort Properties, Inc., a 

California, U.S.A. corporation 

4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 

94903, US 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци; вклучително 

дестилирани алкохоли  

 

(210) TM  2014/997 (220) 19/09/2014 

(442) 28/02/2015 

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

бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

ME & YOU 

(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 додатоци); зачини, лед  

 

(210) TM  2014/1001 (220) 19/09/2014 

(442) 28/02/2015 

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

бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  
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(210) TM  2014/1003 (220) 22/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул.16-та Македонска Бригада бр.13б, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, а посебно софтвер 

апликација, проодажба преку интернет, веб 

маркетинг  

 

(210) TM  2014/1004 (220) 22/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул.16-та Македонска Бригада бр.13б, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црна, сива и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, а посебно софтвер 

апликација, проодажба преку интернет, веб 

маркетинг  

 

(210) TM  2014/1007 (220) 19/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(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)  

DUTACIP 

(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 

прехрамбени производи  

 

(210) TM  2014/1036 (220) 30/09/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) ПЗУ Дентал Интернационал-

Дејаноски 

ул.Максим Горки бр.16/1, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591) бела, сина, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги, стоматолошки 

услуги  

 

(210) TM  2014/1042 (220) 02/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за услуги, трговија и 

производство АНТИЦА-БИСЕР увоз-извоз 

ДООЕЛ Охрид  

ул.Цар Самоил бр.20, MK 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  

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

(540)  

 
(591) темно црвена, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит  

кл. 35  услуги во трговија на големо и мало 

со накит  

 

(210) TM  2014/1043 (220) 02/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за услуги, трговија и 

производство АНТИЦА-БИСЕР увоз-извоз 

ДООЕЛ Охрид  

ул.Цар Самоил бр.20, MK 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  

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

(540)  

 
(591) темно црвена, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит  

кл. 35  услуги во трговија на големо и мало 

со накит  

 

(210) TM  2014/1081 (220) 09/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Трговско друштво за производство, 

инженеринг и трговија ГОРЕЊСКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Иван Цанкар бр.46, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, светло и темно сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за греење и ладење; 

надворешна ладилна единица (машина) за 

ладење на температура; надворешна 

ладилна единица (машина) за греење на 

температура; надворешна ладилна единица 

(машина) за одржување на температура; 

внатрешна ладилна единица 

(испарувач/евапоратор) за ладење на 

температура; внатрешна ладилна единица 

(испарувач/евапоратор) за греење на 

температура; внатрешна ладилна единица 

(испарувач/евапоратор) за одржување на 

температура; комори; разладни комори 
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изработени од панели наменети за ладење, 

мрзнење, одржување и греење (на 

прехрамбени производи, овошје, зеленчук, 

млечни и месни производи, лекови, електро 

опрема и на сите видови производи кои 

треба да се чуваат на одреден 

температурен режим); ладилни системи за 

надворешна инсталација; индустриски 

системи за внатрешна инсталација; 

индустриски системи за акумулација на 

разладна енергија; индустриски системи за 

производство на ледена вода; чилери-

разладувачи на течност за комерцијална 

употреба и во индустрија; чилери-

разладувачи на воздух за комерцијална 

употреба и во индустрија; топлинска пумпа; 

фенкојлери; инсталации за греење; 

инсталации за ладење; апарати и уреди за 

ладење; апарати за ладење на воздухот; 

рачни, лизгачки и секционални врати за сите 

видови објекти; рачни, лизгачки и 

секционални врати за комори; рачни, 

лизгачки и секционални врати за хали и 

рачни, лизгачки и секционални врати за 

монтажни објекти; климатизација; 

инсталации за климатизација; вентилатори 

(делови од уреди за климатизација); кутии 

со вентилатори; кондензаторски единици; 

автоматика за регулација на ладилни 

системи и следење на температура; 

автоматика за следење на влага; панели  

кл. 35  рекламирање, огласување; 

рекламирање преку пошта, рекламирање 

преку радио, телевизиско рекламирање, 

рекпамирање преку јавен настан; 

рекламирање преку билборд; рекпамирање 

преку флаери и каталози, рекламирање 

преку поставување на рекпамни текстови на 

возило, рекламирање преку поставување на 

рекламни текстови на работно одело; 

рекпамирање преку секаков вид на 

рекламен материјал; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, производство, услуги при увоз- извоз 

и продажба на големо и мало со: апарати за 

греење и ладење; надворешна ладилна

 единица  (машина) за ладење 

на температура; надворешна ладилна 

единица (машина) за греење на 

температура; надворешна ладилна единица 

(машина) за одржување на температура; 

внатрешна ладилна единица 

(испарувач/евапоратор) за ладење на 

температура; внатрешна ладилна единица 

(испарувач/евапоратор) за греење на 

температура; внатрешна ладилна единица 

(испарувач/евапоратор) за одржување на 

температура; комори; разладни комори 

изработени од панели, наменети за ладење, 

мрзнење, одржување и греење (на 

прехрамбени производи, овошје, зеленчук, 

млечни и месни производи, лекови, електро 

опрема и на сите видови производи кои 

треба да се чуваат на одреден 

температурен режим); ладилни системи за 

надворешна инсталација; индустриски 

системи за внатрешна инсталација; 

индустриски системи за акумулација на 

разладна енергија; индустриски системи за 

производство на ледена вода; чилери-

разладувачи на течност за комерцијална 

употреба и во индустрија; чилери-

разладувачи на воздух за комерцијална 

употреба и во индустрија; топлинска пумпа; 

фенкојлери; инсталации за греење; 

инсталации за ладење; апарати и уреди за 

ладење; апарати за ладење на воздухот; 

рачни, лизгачки и секционални врати за сите 

видови објекти, рачни, лизгачки и 

секционални врати за комори, рачни, 

лизгачки и секционални врати за хали и 

рачни, лизгачки и секционални врати за 

монтажни објекти; климатизација; 

инсталации за климатизација; вентилатори 

(делови од уреди за климатизација); кутии 

со вентилатори; кондензаторски единици; 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   47 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

автоматика за регулација на ладилни 

системи и следење на температура; 

автоматика за следење на влага; панели; 

пумпи, лим, угостителска опрема, машини и 

системи за миење садови, професионални 

машини за перење, средства за чистење и 

детергенти, климатизација, инсталации за 

кпиматизација, мерачи за влага, 

овлажнувач, термостат, системи за следење 

на температура, термографи, листови и 

моливи за термографи, пвц лајсни, 

алуминиумски лајсни, делови за ладилни 

машини, керамички плочки, греачи, фреон, 

машинско масло, полусинтетичко масло, 

синтетичко масло, кондензаторски единици  

кл. 37  инсталациски услуги, монтирање и 

поправање на гасна инсталација, 

монтирање и поправање на електрична 

инсталација, монтирање и поправање на 

апарати за греење, монтирање и поправање 

на апарати за мрзнење, монтирање и 

поправање на клима уреди, монтирање и 

поправка на ладилни системи, монтирање 

на панели, изведба на градежни објекти, 

изведба на индустриски објекти, изведба на 

комори, изведба на индустриски објекти од 

монтажен материјал, изведба на монтажни 

објекти  

 

(210) TM  2014/1082 (220) 10/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Центар за подучување странски 

јазици и компјутери ЛИНГВАФАН ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Јане Сандански бр.118/1-2, 1000 

Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(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. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, а особено едукација, училиште 

за странски јазици, курсеви за странски 

јазици, услуги поврзани со превод од 

странски јазици, компјтерска обука и 

курсеви, обуки  

 

(210) TM  2014/1083 (220) 13/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) КОРО КОМПАНИ 

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

(540)  

KORO VEGGY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати; 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, 

хибрициди, 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  
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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  2014/1084 (220) 13/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) КОРО КОМПАНИ 

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

(540)  

 
(591) црвена, жолта, бела, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати; 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, 

хибрициди, 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  2014/1085 (220) 13/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Репро-инк дооел Скопје 

ул.Лазар Димитров бр.16 А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, темно кафена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2014/1088 (220) 14/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(300) 86278143  12/05/2014  US 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PROSHIELD 

(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  2014/1091 (220) 15/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП 

ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   
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бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

 

(210) TM  2014/1093 (220) 15/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(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, сребрена, сина, темно 

сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(210) TM  2014/1094 (220) 15/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за угостителство, 

производство, трговија и услуги 

Ресторан „Кај Џино“ експорт-импорт 

Скопје 

ул.Кеј 13-ти Ноември бр.1 кат/ГТЦ Скопје, 

1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

GINO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2014/1097 (220) 16/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје 

ул.Лазар Личеноски бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ARENA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто 
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и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2014/1100 (220) 16/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) МАКПРОМЕТ А.Д. Штип 

ул.Брегалничка бб, 2000 Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и прозводи од жито, леб, 

производи од тесто  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата, слуги 

при производство и продажба на големо и 

мало со: брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто  

кл. 43  услуги на обезбедување храна; 

бифеа, кафетерии, ресторани, служење 

храна, снек-барови  

 

(210) TM  2014/1102 (220) 20/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за производство на 

електрична енергија ИНДИГО ХИДРО 

МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

ул.11ти Октомври бр.46-1/6 Скопје -  

Центар, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

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

(540)  

 
(591) сива, сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  електрична енергија  

кл. 39  дистрибуирање електрична енергија 

дистрибуирање енергија 

енергија (дистрибуирање енергија)  

кл. 40  енергија (производство на енергија); 

производство на енергија  

 

(210) TM  2014/1112 (220) 20/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

АУРА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(210) TM  2014/1113 (220) 20/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 4  масла, масти; лубриканти; горива  

кл. 35  услуги на малопродажба обезбедени 

на сервисни станици за возила  

кл. 37  услуги на сервисни станици за возила  

 

(210) TM  2014/1114 (220) 20/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(300)  

(731) Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) жолта, црвена 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла, масти; лубриканти; горива 

(вклучително бензин)  

кл. 37  услуги на сервисни станици за 

возила; одржување, поправки, 

модификации, конверзија, чистење, 

фарбање и полирање на возила и делови за 

истите и додатоци за истите  

 

(210) TM  2014/1115 (220) 20/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(300)  

(731) Империал Тобако ТКС а.д. 

ул.11 Октомври бр.125, 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, златна, сива  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; цигари; пури; замени за 

тутун, кои не се користат во медицински или 

куративни цели; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; кибрити и 

артикли за пушачи  

 

(210) TM  2014/1116 (220) 20/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Империал Тобако ТКС а.д. 

ул.11 Октомври бр.125, 1000 Скопје, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; цигари; пури; замени за 

тутун, кои не се користат во медицински или 

куративни цели; електронски цигари; 
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течности за електронски цигари; кибрити и 

артикли за пушачи  

 

(210) TM  2014/1137 (220) 27/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(540)  

AVI F 80 WG 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници, хербициди, фунгициди, 

инсектициди  

 

(210) TM  2014/1147 (220) 29/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Celgene Corporation 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 

07901, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

ОНУРЕГ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено, 

цитокин инхибиторни лекови; фармацевтски 

препарати кои го модулираат имуниот 

систем; фармацевтски препарати за третман 

(лекување) на одредени видови ракови и 

крвни заболувања  

 

(210) TM  2014/1161 (220) 31/10/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Eli Lilly and Company a Corporation of 

the State of Indiana, USA 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 

46285, 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)  

BASAGLAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено 

фармацевтски препарати за третман на 

дијабетес  

 

(210) TM  2014/1162 (220) 03/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

КАРАМБА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство 

посебно препарати за садење на растенија; 

хемиски и/или биолошки препарати значајни 

за постапка со растенија, препарати за 

регулирање на растењето на растенија, 

хемиски препарати за нега на семиња, 

сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или агенти 

за забуна на инсекти   

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(210) TM  2014/1165 (220) 03/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 
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бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафена, жолта, окер, розева, 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  помошни лековити средства, билни 

капки кои го помагаат зајакнувањето на 

имунитетот  

 

(210) TM  2014/1166 (220) 03/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафеава, зелена, виолетова, 

розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  помошни лековити средства, билни 

капки за подобрување на одбранбената 

активност на организмот  

 

(210) TM  2014/1167 (220) 03/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафеава, зелена, светла и темна 

розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  помошни лековити средства, билни 

капки кои го помагаат смирувањето  

 

(210) TM  2014/1168 (220) 03/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафеава, црвена, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  помошни лековити средства  

 

(210) TM  2014/1174 (220) 04/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

DOLINKA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачини, сосови (како мирудии), 

мирудии  

 

(210) TM  2014/1178 (220) 05/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  кантарион масло за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2014/1179 (220) 05/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Агенција за интелектуална 

сопственост БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Љубица Георгиева бр.6-б, Скопје, 

Карпош, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

администрација, агенции за рекламирање, 

консултирање, копирање документи, 

агенции за вработување, информативни 

агенции, услуги за дизајн на сраници за 

реклмни цели, издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица, фотокопирање, 

обработка на текстови, односи со јавноста, 

промовирање на продажба за трети лица, 

преписи, дактилографски услуги, пишување 

реклмни текстови   

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив, индустриски дизајн, креирање и 

одржување веб страници за други, услуги за 

нацрт на амбалажи, дизајнирање облека, 

дизајнирање графика  

кл. 45  лични исоцијални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за потребите на 

поединците, агенции за посвојување деца, 

агенции за арбитража, придружување, 

издавање лиценци за компјутерски програми 

(правни услуги), агенции за консултирање за 

интелектуална сопственост, менаџмент со 

авторски права, регистрација на домени 

(правни услуги), интелектуална сопственост, 

издавање лиценци за интелектуална 

сопственост, услуги за хадгледување на 

правата од интелектуална сопственост, 

правно истражување, услуги при водење 

судски процеси, брачни агенции, медитација  
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(210) TM  2014/1186 (220) 07/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

LYSOBACT COMPLETE SPRAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/1187 (220) 07/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

LYSOBACT SPRAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/1188 (220) 07/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Друштво за хотелиерство туризам 

трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ И 

СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово 

ул.3 бб, 2330 Берово, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  торти  

кл. 35  услуги на продажба на големо и мало 

на торти  

 

(210) TM  2014/1197 (220) 10/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Michael Kors (Switzerland) 

International GmbH 

Strada Regina 42, 6934 Bioggio, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MICHAEL KORS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за избелување и други 

супстанци за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија; есенцијални масла; тоалетна 

вода; лосион за после бричење; колонска 

вода и парфеми; лосиони за коса, креми, 

гелови, масла, тоници, хидрантни креми, 

пени и спрејови; лосиони за капење, масла, 

гелови и креми; пасти за заби; козметички 

производи; прајмери (подлоги) за шминка; 

кармин, сјај за уста, молив за уста, 

препарати за волумен на уста, балсам за 

уста кондиционер за уста, прајмери 

(подлоги) за уста, сјајеви за волумен на уста; 

коректор; основа; пудра за лице; руменило; 

бронзер (самопотемнувач); маскара; сенка 

за очи; молив за очи; молив за веѓи, креми, 

восоци, гелови и пудри; лакови за нокти; 

немедицински препарати за нега на кожа; 

немедицински препарати за заштита од 

сонце; немедицински хигиенски средства; 

лажни трепки; и дезодоранси и 

антиперспиранти за лична употреба; 

шампони и балсами  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 
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електрични, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти 

за вагање, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола); апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слики; 

магнетни носачи на податоци; дискови за 

снимање; апарати што се активираат со 

жетони; регистарски каси; електрични 

сметачки машини; електронски машини за 

обработка на податоци; електронски уреди 

за обработка на податоци; апарати за 

гаснење на огин; очила; очила за сонце; 

рамки за очила; футроли за очила и очила 

за сонце; синџири и врвки за очила и очила 

за сонце; маски за очи (за спиење); кутии за 

контактни леќи; лупи; двоглед; монокли; 

компаси; камери; радија; телефони и 

мобилни телефони; врвки за мобилен 

телефон; мерни траки; контролни сатови 

(уреди за евиденција на време); магнети; 

компјутери; футроли за мобилен телефон; 

маски за мобилен телефон; маски за 

телефон (посебно приспособени); аудио-

визуелни уреди; снимени дискови со звучен 

запис; снимени дискови со видео запис; 

дигитални апарати; таблет компјутери; 

компјутерски софтвер; футроли, маски и 

додатоци за мобилни телефони, преносни 

медија плеери, лични дигитални асистенти, 

компјутери, и таблет компјутери; батерии и 

полначи; слушалки; апликации за мобилни 

телефони кои може да се превземаат, 

компјутери, и таблет компјутери за 

дистрибуција на мултимедијални содржини 

кои содржат текст, графика, слики, аудио и / 

или видео; електронски публикации кои 

можат да се превземаат, книги, брошури, 

каталози и книгички 

  

кл. 14  благородни метали и нивните легури, 

кои не се вклучени во другите класи; 

благородни метали, необработени или полу-

обработени; легури од благородни метали; 

злато, необработени или тепани; паладиум; 

платина [метал]; родиум; рутениум; 

сребрена нишка; сребро, необработени или 

тепани; млазни, необработени или полу- 

обработени; срма; амајлии [накит], штрас за 

накит; накит; белегзии, пресечени алки, 

брошеви, беџови, игли, обетки, синџири, 

амајлии, украсен накит кој се носи околу 

врат, ѓердани, медаљони, привезоци, 

прстени, антикварен накит; скапоцени 

камења и камења за накит; полу-скапоцени 

камења и камења за накит; дијаманти; 

бисери [накит]; беџови од скапоцени метали; 

инготи од скапоцени метали; мониста за 

изработка на накит; часовничарски 

производи и хронометарски инструменти, 

вклучувајќи и рачни часовници, аларм 

часовници, часовници, џебни часовници и 

останати инструменти за мерење на време 

во оваа класа; кожни ремени и нараквици за 

рачни сатови; футроли за часовици; ремени 

за рачни часовници, ланчиња за сатови, 

каишки за рачни сатови; сончеви часовници; 

орнаменти, украси, ситници (дрангулии) и 

уметнички дела направени од или со 

користење благородни метали или месинг 

или обложени со нив; бисти од благородни 

метали; кутии од скапоцени метали; монети; 

копчиња за манжетни; игли за вратоврски, 

украсни шноли за вратоврски; значки, игли 

за шапки, украсни игли; украси за чевли; 

футроли и кутии за накит; футроли за 

сатови; привезоци за клучеви; ланци за 

клучеви; токени за клучеви; медали; трофеи; 

кутии за апчиња; сталаци за часовници  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; животински 

кожи; крзно; чадори; чадори за сонце и 

стапови одење; камшици; узди и седла; 

бастуни; куфери; кофчези; патни торби; 

багаж; футроли; патни торби за облека и 

ранци; торби; торби за преку раме; чанти; 

рачни чанти; дамски чанти; училишни чанти; 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   57 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

плик чанти; торби кои се носат околу рачен 

зглоб; вечерни торби; платнени торби; 

козметички торби (кои се продаваат празни); 

спортски торби; торби за плажа; кутии од 

кожа; мали кожни артикли; паричници; 

новчаници; чанти за монети; футроли и 

држачи за кредитни картички; футроли за 

носење; футроли за визит карти; актовки и 

торби за документи; држачи за документи и 

футроли; футроли за клучеви; футроли за 

пасоши; футроли (држачи) за чекови; 

организатори за патувања; држачи за 

вратоврски; токени; привезоци за клучеви; 

облека и додатоци за миленичиња; каишки 

за миленичиња; околувратници за 

миленичиња; кожни омоти за пакување; 

марами за носење на новороденчиња; кутии 

за носење на вино; кутии; маски и футроли 

за носење на електрични стоки, компјутери, 

компјутерски таблети, мобилни телефони, 

преносни медија плеери и лични дигитални 

асистенти; делови и опрема за сите 

гореспоменатите стоки  

кл. 25  облека; престилки; костими за 

капење; облека за плажа; бањарки; 

блејзери; блузи; долен веш; бодиња; 

боксерки; градници; корсети; женски 

поткошули; пелерини; кожна облека; облека 

од имитација на кожа; капути; веќе 

изработени специјални чорапи кои се носат 

како долги чорапи (хулахопки) или кратки 

чорапи и чорапи; фустани; домашни 

фустани; маици кои се врзуваат околу врат; 

прекривала за нозе; јакни (облека); фустани 

со прерамки; доколенки чорапи; долна 

облека; фармерки; хеланки; гамаши; облека 

за спиење; ноќници; кошули за спиење; 

облека за надвор; работни 

одела(комбинезони); пижами; гаќи; 

панталони; хулахопки; пончо огртачи; 

џемпери без ракави; мантили за дожд; 

кошули; кошули и маици со долги и кратки 

ракави; уметци за кошули; шорцеви; 

здолништа; облека за скијање и сноуборд 

облека; јакни за скијање; панталони за 

скијање; скафандери; поставени панталони 

за скијање; панталони за одела; кошули без 

ракави; панталони за сноуборд; поставени 

панталони за сноуборд; јакни за сноуборд; 

спортски палта; спортски кошули; долги 

женски чорапи; костуми; џемпери; пуловери; 

долни тренерки; дуксерки; костими за 

капење; чорапи надколеници; блузи за 

вежбање; долни делови на облека; маици; 

смокинзи; долна гардероба; водоотпорна 

облека; поткошули; елеци; тренерки за 

загревање; додатоци за облека; ремени; 

пеперутки врски; нараменици; кравати; 

покривала за уши; ракавици; ракавици со 

еден прст; марами за околу врат; шалови 

(одевни предмети кои се носат околу врат); 

појаси (за носење); марами; капи за 

туширање; кратки чорапи; подвезици; 

вратоврски; едноделни маици; манжетни за 

облека; обувки; чижми до глужд; спортски 

чевли; обувки за плажа; кратки 

чизми; чизми; чизми за мотоциклисти; 

обувки (горни делови на обувки); чизми за 

качување (планинарски чизми); еспадрили; 

рамни обувки (балетанки); јапанки; обувки за 

фудбал; високи патики; получизми; чевли на 

штикла; чевли за одење; влошки за чизми; 

кожени чизми; обувки со платформи; чевли 

на штикла со платформа;гумени чизми за 

дожд; чизми за јавање; сандали; чевли; 

скијачки чизми ; папучи за носење по дома ; 

чизми за снег и чизми за сноуборд; спортски 

и гимнастички чевли; држачи за копачки; 

обувки за фудбал; сандали со каишки; 

обувки за тенис; ;чевли за одење; 

водоотпорни чизми; водоотпорни кожни 

чизми; чизми кои одбиваат вода; кожни 

чизми кои одбиваат вода; обувки од плута, 

сандали од плута; пораби за чизми; чизми 

на платформа; зимски чизми; работни 

чизми; покривала за глава; шамии; капчиња 
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за бејзбол; беретки; капи; fedora шешири; 

шешири; траки за глава; качулки (облека) и 

покривала за глава со балдахин за заштита 

од сонце; турбани; визири (штитници)  

кл. 35  рекламирање и рекламни услуги; 

организација на конвенции и изложби за 

бизнис и комерцијални цели; услуги на 

продажба; услуги на продажба на мало; 

услуги на нарачување по маил; 

малопродажни услуги во стоковни куќи; 

услуги на продажба преку интернет или 

преку мобилен телефон; стимулативни 

наградни програми за корисниците на 

кредитни картички; работа на програма 

лојалност на клиенти; лични шопинг услуги; 

модни консултации; модна ревија изложби 

за комерцијални цели; организација на 

модни ревии за комерцијални цели; 

издавање на сертификати за подароци и 

подарок картички кои може да се искористат 

за стоки и/или услуги  

 

(210) TM  2014/1199 (220) 11/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(731) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

НовоЕит 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/1200 (220) 11/11/2014 

(442) 28/02/2015 

(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, USA, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

CADILLAC CT2 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 



 
 

59 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

ПРЕГЛЕДИ 
 

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

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

 

(510) (210) 

1 TM 2013/0921 

1 TM 2013/0922 

1 TM 2013/0923 

1 TM 2013/0924 

1 TM 2013/0925 

1 TM 2013/0926 

1 TM 2013/0927 

1 TM 2013/0928 

1 TM 2013/0929 

1 TM 2013/0930 

1 TM 2013/0931 

1 TM 2013/0932 

1 TM 2013/0933 

1 TM 2013/0934 

1 TM 2014/0949 

1 TM 2014/1162 

3 TM 2012/0662 

3 TM 2013/0959 

3 TM 2014/1093 

3 TM 2014/1197 

4 TM 2014/1102 

4 TM 2014/1113 

4 TM 2014/1114 

5 TM 2013/0063 

5 TM 2013/0064 

5 TM 2013/0073 

5 TM 2013/0499 

5 TM 2013/0545 

5 TM 2013/0689 

5 TM 2013/0959 

5 TM 2013/0967 

5 TM 2014/0015 

5 TM 2014/0337 

5 TM 2014/0482 

5 TM 2014/0686 

5 TM 2014/0870 

5 TM 2014/0967 

5 TM 2014/0991 

5 TM 2014/1007 

5 TM 2014/1083 

5 TM 2014/1084 

5 TM 2014/1112 

5 TM 2014/1137 

5 TM 2014/1147 

5 TM 2014/1161 

5 TM 2014/1162 

5 TM 2014/1165 

5 TM 2014/1166 

5 TM 2014/1167 

5 TM 2014/1168 

5 TM 2014/1178 

5 TM 2014/1186 

5 TM 2014/1187 

5 TM 2014/1199 

7 TM 2014/0949 

8 TM 2013/0499 

8 TM 2014/0994 

8 TM 2014/1088 

9 TM 2012/0286 

9 TM 2013/0890 

9 TM 2014/0285 

9 TM 2014/0365 

9 TM 2014/0990 

9 TM 2014/1197 

10 TM 2013/0959 

11 TM 2014/0751 

11 TM 2014/1081 

12 TM 2014/1200 

13 TM 2014/0326 

14 TM 2012/0662 

14 TM 2014/1042 

14 TM 2014/1043 

14 TM 2014/1197 

15 TM 2014/0285 

16 TM 2013/0962 

16 TM 2013/0963 

16 TM 2013/0972 

16 TM 2014/1082 

17 TM 2013/0921 

17 TM 2013/0922 

17 TM 2013/0923 

17 TM 2013/0924 

17 TM 2013/0925 

17 TM 2013/0926 

17 TM 2013/0927 

17 TM 2013/0928 

17 TM 2013/0929 

17 TM 2013/0930 

17 TM 2013/0931 

17 TM 2013/0932 

17 TM 2013/0933 

17 TM 2013/0934 

17 TM 2014/0751 

18 TM 2011/1325 

18 TM 2012/0662 

18 TM 2013/0555 

18 TM 2014/0644 

18 TM 2014/1197 

19 TM 2012/1051 

19 TM 2013/0921 

19 TM 2013/0922 

19 TM 2013/0923 

19 TM 2013/0924 

19 TM 2013/0925 

19 TM 2013/0926 

19 TM 2013/0927 

19 TM 2013/0928 

19 TM 2013/0929 

19 TM 2013/0930 

19 TM 2013/0931 

19 TM 2013/0932 

19 TM 2013/0933 

19 TM 2013/0934 

19 TM 2014/0972 

20 TM 2011/1052 

20 TM 2013/0555 

21 TM 2013/0555 

21 TM 2014/0751 

24 TM 2011/1052 

24 TM 2011/1325 

25 TM 2011/1325 

25 TM 2012/0662 

25 TM 2014/0644 

25 TM 2014/1197 

28 TM 2013/0972 

29 TM 2012/0850 

29 TM 2013/0425 

29 TM 2013/0959 

29 TM 2014/0093 

29 TM 2014/0094 

29 TM 2014/0326 

29 TM 2014/0966 

29 TM 2014/0980 

29 TM 2014/1083 

29 TM 2014/1084 
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29 TM 2014/1091 

29 TM 2014/1097 

30 TM 2012/0115 

30 TM 2012/0952 

30 TM 2013/0326 

30 TM 2013/0329 

30 TM 2013/0334 

30 TM 2013/0335 

30 TM 2013/0425 

30 TM 2013/0910 

30 TM 2013/0959 

30 TM 2014/0093 

30 TM 2014/0094 

30 TM 2014/0949 

30 TM 2014/0966 

30 TM 2014/0980 

30 TM 2014/0997 

30 TM 2014/1001 

30 TM 2014/1083 

30 TM 2014/1084 

30 TM 2014/1091 

30 TM 2014/1097 

30 TM 2014/1100 

30 TM 2014/1174 

30 TM 2014/1188 

31 TM 2013/0499 

31 TM 2013/0959 

31 TM 2014/1091 

32 TM 2012/0115 

32 TM 2013/0425 

32 TM 2013/0526 

32 TM 2014/0093 

32 TM 2014/0094 

32 TM 2014/0650 

32 TM 2014/0980 

33 TM 2012/0115 

33 TM 2012/0214 

33 TM 2012/0215 

33 TM 2012/0216 

33 TM 2012/0217 

33 TM 2012/0218 

33 TM 2012/0219 

33 TM 2013/0962 

33 TM 2013/0963 

33 TM 2014/0986 

33 TM 2014/0987 

33 TM 2014/0988 

33 TM 2014/0995 

34 TM 2014/0973 

34 TM 2014/0974 

34 TM 2014/0975 

34 TM 2014/0976 

34 TM 2014/0977 

34 TM 2014/0978 

34 TM 2014/0983 

34 TM 2014/1115 

34 TM 2014/1116 

35 TM 2011/1052 

35 TM 2011/1325 

35 TM 2012/0214 

35 TM 2012/0215 

35 TM 2012/0216 

35 TM 2012/0217 

35 TM 2012/0218 

35 TM 2012/0219 

35 TM 2012/0286 

35 TM 2012/0952 

35 TM 2013/0283 

35 TM 2013/0495 

35 TM 2013/0498 

35 TM 2013/0890 

35 TM 2013/0940 

35 TM 2013/0941 

35 TM 2013/0948 

35 TM 2013/0972 

35 TM 2014/0365 

35 TM 2014/0644 

35 TM 2014/0725 

35 TM 2014/0751 

35 TM 2014/0940 

35 TM 2014/1003 

35 TM 2014/1004 

35 TM 2014/1042 

35 TM 2014/1043 

35 TM 2014/1081 

35 TM 2014/1094 

35 TM 2014/1097 

35 TM 2014/1100 

35 TM 2014/1113 

35 TM 2014/1179 

35 TM 2014/1188 

35 TM 2014/1197 

36 TM 2013/0940 

36 TM 2013/0941 

37 TM 2013/0948 

37 TM 2014/0725 

37 TM 2014/0751 

37 TM 2014/0972 

37 TM 2014/0990 

37 TM 2014/1081 

37 TM 2014/1113 

37 TM 2014/1114 

38 TM 2013/0890 

38 TM 2013/0940 

38 TM 2013/0941 

38 TM 2013/0972 

38 TM 2013/1175 

38 TM 2013/1176 

38 TM 2013/1177 

38 TM 2013/1178 

38 TM 2013/1179 

38 TM 2013/1180 

38 TM 2013/1185 

38 TM 2013/1186 

38 TM 2013/1187 

38 TM 2013/1188 

38 TM 2013/1189 

38 TM 2013/1190 

38 TM 2014/0342 

38 TM 2014/0343 

38 TM 2014/0344 

38 TM 2014/0345 

38 TM 2014/0346 

38 TM 2014/0347 

38 TM 2014/0348 

38 TM 2014/0349 

38 TM 2014/0350 

38 TM 2014/0351 

38 TM 2014/0352 

38 TM 2014/0353 

38 TM 2014/0354 

38 TM 2014/0365 

39 TM 2013/0498 

39 TM 2013/0940 

39 TM 2013/0941 

39 TM 2013/1121 

39 TM 2014/0725 

39 TM 2014/1102 

40 TM 2013/1144 

40 TM 2014/1102 

41 TM 2012/0286 

41 TM 2013/0275 

41 TM 2013/0495 

41 TM 2013/0498 

41 TM 2013/0890 

41 TM 2013/0940 

41 TM 2013/0941 

41 TM 2013/0962 

41 TM 2013/0963 

41 TM 2013/0972 

41 TM 2014/0285 

41 TM 2014/1082 

42 TM 2012/0286 

42 TM 2013/0890 

42 TM 2013/0940 

42 TM 2013/0941 

42 TM 2014/0309 

42 TM 2014/0725 

42 TM 2014/0972 

42 TM 2014/1179 

43 TM 2012/0115 

43 TM 2013/0275 

43 TM 2013/0940 

43 TM 2013/0941 



 
 

61 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

43 TM 2013/0962 

43 TM 2013/0963 

43 TM 2014/0093 

43 TM 2014/0094 

43 TM 2014/0697 

43 TM 2014/0980 

43 TM 2014/1085 

43 TM 2014/1094 

43 TM 2014/1100 

44 TM 2012/0286 

44 TM 2014/1036 

45 TM 2013/0890 

45 TM 2014/1179 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

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

 

(731) (210) 

Amgen Inc., (Delaware corporation) MK/T/ 2013/73 

ARTEKS d.o.o.,  MK/T/ 2011/1325 

b.e.imaging.gmbh MK/T/ 2014/337 

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) MK/T/ 2014/991 

BASF SE MK/T/ 2014/967 

BASF SE MK/T/ 2014/1112 

BASF SE MK/T/ 2014/1162 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2014/1186 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2014/1187 

Celgene Corporation MK/T/ 2014/1147 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1007 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2014/1093 

COLOMBINA S.A. MK/T/ 2013/910 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2014/986 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2014/987 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2014/988 

Eli Lilly and Company MK/T/ 2014/870 

Eli Lilly and Company a Corporation of the State of Indiana, USA MK/T/ 2014/1161 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of  Delaware  

MK/T/ 2014/1200 

Hilding Anders International AB MK/T/ 2011/1052 

MCS Grupa d.o.o. za trgovinu, informaticki inzenering i poslovno 
savjetovanje 

MK/T/ 2012/286 

MEWAH BRANDS (S) PTE LTD MK/T/ 2012/850 

Michael Kors (Switzerland) International GmbH MK/T/ 2014/1197 

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  MK/T/ 2014/725 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/ 2014/686 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  MK/T/ 2013/63 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  MK/T/ 2013/64 

Novo Nordisk Health Care AG MK/T/ 2014/1199 
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Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/973 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/974 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/975 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/976 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/977 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/978 

Shell Brands International AG MK/T/ 2014/1113 

Shell Brands International AG MK/T/ 2014/1114 

Southern Comfort Properties, Inc., a California, U.S.A. corporation MK/T/ 2014/995 

Tally Weijl Holding AG MK/T/ 2012/662 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/994 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/1088 

Tumblr, Inc. MK/T/ 2013/890 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/326 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/329 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/334 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/335 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/997 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/1001 

Агенција за електронски комуникации MK/T/ 2014/365 

Агенција за интелектуална сопственост БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1179 

АД ИДЕВЕЛОП ДООЕЛ MK/T/ 2014/309 

Адвајзори ДООЕЛ  MK/T/ 2012/214 

Адвајзори ДООЕЛ  MK/T/ 2012/215 

Адвајзори ДООЕЛ  MK/T/ 2012/216 

Адвајзори ДООЕЛ  MK/T/ 2012/217 

Адвајзори ДООЕЛ  MK/T/ 2012/218 

Адвајзори ДООЕЛ  MK/T/ 2012/219 

Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје MK/T/ 2014/93 

Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје MK/T/ 2014/94 

Адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје MK/T/ 2014/980 

АЛВОГЕН ДОО БАРИЦЕ - Преставништво Скопје MK/T/ 2013/967 

АЛВОГЕН ДОО БАРИЦЕ - Преставништво Скопје MK/T/ 2014/482 

АСАНИ РИЗАХ MK/T/ 2014/644 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/495 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/498 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/499 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2014/751 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2014/1137 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/425 

Друштво за градежништво инженеринг производство и трговија на 
големо и мало ДАБАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/972 

Друштво за консултански услуги и инженеринг АКОТА ИНГ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/940 
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Друштво за консултански услуги и инженеринг АКОТА ИНГ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/941 

Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/15 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/926 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/927 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/928 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/929 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/930 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/931 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/932 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/933 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/934 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/921 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/922 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/923 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/924 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/925 

Друштво за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО 
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

MK/T/ 2014/1102 

Друштво за производство промет и услуги АНА ДОО Скопје MK/T/ 2013/283 

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2014/1003 

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2014/1004 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/949 

Друштво за производство, трговија и услуги ПРО-ДИЕТАЛ Д.О.О. Скопје MK/T/ 2013/689 

Друштво за производство, услуги и трговија ЗИВКА И ЦУЦИ ДОО увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2013/275 

Друштво за трговија и услуги и угостителство ДИВЕРСО ГРУП ДООЕЛ 
увоз-извоз 

MK/T/ 2014/697 

Друштво за трговија на големо АГРАГОЛД дооел Скопје MK/T/ 2012/952 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2014/966 

Друштво за трговија со моторни возила и услуги СТАР МОТОРС ДООЕЛ  
Скопје 

MK/T/ 2013/948 

Друштво за туризам, промет и услуги Њу Вејс Оф Травел ДООЕЛ Скопје  MK/T/ 2013/1121 

Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги Ресторан 
„Кај Џино“ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/1094 

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ЕУРО-
ЕКОПАК ДОО СКОПЈЕ 

MK/T/ 2013/1144 

Друштво за услуги, трговија и производство АНТИЦА-БИСЕР увоз-извоз 
ДООЕЛ Охрид  

MK/T/ 2014/1042 

Друштво за услуги, трговија и производство АНТИЦА-БИСЕР увоз-извоз 
ДООЕЛ Охрид  

MK/T/ 2014/1043 
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Друштво за хотелиерство туризам трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ 
И СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово 

MK/T/ 2014/1188 

ЕКСИС ЛТД дооел експорт-импорт MK/T/ 2013/555 

Златевски Љубиша MK/T/ 2013/526 

Издаваштво ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/972 

Империал Тобако ТКС а.д. MK/T/ 2014/983 

Империал Тобако ТКС а.д. MK/T/ 2014/1115 

Империал Тобако ТКС а.д. MK/T/ 2014/1116 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2013/545 

КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП MK/T/ 2014/1091 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2014/650 

КОПИЕР ПЛУС ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2014/990 

КОРО КОМПАНИ MK/T/ 2014/1083 

КОРО КОМПАНИ MK/T/ 2014/1084 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1175 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1176 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1177 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1178 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1179 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1180 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1185 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1186 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1187 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1188 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1189 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1190 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2014/1174 

МАКПРОМЕТ А.Д. Штип MK/T/ 2014/1100 

МАРГАРИТА ГОКИЌ MK/T/ 2014/285 

Мермерен Комбинат АД Прилеп MK/T/ 2012/1051 

ПЗУ Дентал Интернационал-Дејаноски MK/T/ 2014/1036 

Приватна здравствена установа Аптека БИЛНА АПТЕКА, Скопје, ПЗУ 
БИЛНА АПТЕКА, Скопје 

MK/T/ 2013/959 

Репро-инк дооел Скопје MK/T/ 2014/1085 

Солун и Иван дооел Скопје MK/T/ 2013/962 

Солун и Иван дооел Скопје MK/T/ 2013/963 

ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје MK/T/ 2014/1097 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/342 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/343 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/344 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/345 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/346 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/347 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/348 
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Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/349 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/350 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/351 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/352 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/353 

Т-Мобиле Македонија АД Скопје MK/T/ 2014/354 

Трговско друштво за производство, инженеринг и трговија ГОРЕЊСКО 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2014/1081 

Трговско друштво за услуги и трговија ИЛАРИОН Људмил Видически 
ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2012/115 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/326 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/1165 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/1166 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/1167 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/1168 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/1178 

Центар за подучување странски јазици и компјутери ЛИНГВАФАН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/1082 

Шопинг Центар Нетворк Македонија ДОО Скопје СЦНет Македонија 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2014/940 
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(111)  21315  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2008/1191 (220)  03/09/2008 

(181)  03/09/2018 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 94 

експорт-импорт Јован и Љубе ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, MK 

(540)  

 

(591)  темно црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, слонова коска, китови 

коски, школки, килибар, седеф, морска пена и 

замена на сите тие материјали, или од пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството  

 

(111)  21293  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2010/552 (220)  30/04/2010 

(181)  30/04/2020 

(450)  28/02/2015 

(732)  Здужение на граѓани: „Ден на дрвото - 

засади ја својата иднина!“ 

ул.Македонија бр.3, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  заштита и унапредување на животната 

средина  

 

(111)  21242  (151)  02/02/2015 

(210)  TM  2011/718 (220)  29/06/2011 

(181)  29/06/2021 

(450)  28/02/2015 

(732)  Маркет Висион ДООЕЛ Скопје 

ул.Козле бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, компјутерско рекламирање 

преку интернет, односи со јавноста, односи со 

јавноста, консултирање (професионално бизнис 

консултирање), стратешко консултирање, 

испитување (бизнис испитување), испитување 

на јавно мислење, истражување (бизнис 

истражување), истражување на пазар, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење)  

 

(111)  21275  (151)  16/01/2015 

(210)  TM  2011/785 (220)  19/07/2011 

(181)  19/07/2021 

(450)  28/02/2015 

(300)  Z201170115  31/01/2011  SI 

(732)  Tobacna Ljubljana d.o.o. 

Cesta 24, junija 90 Ljubljana-Crnucel 1231, SI 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, обработен или необработен, 

производи од тутун, замени за тутун кои не се за 

медицински потреби, цигари, цигарилоси, пури, 

рачни машини за правење цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, хартија за цигари, 

кибрити и додатоци за пушачи  

 

(111)  21302  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2011/811 (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, портокалова, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  21303  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2011/836 (220)  01/08/2011 

(181)  01/08/2021 

(450)  28/02/2015 

(732)  S.C. COMCEH S.A. 

Strada Bucuresti, n.358, 910048 Calarasi, RO 

(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)  

VOLARE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  креп хартија и мазна хартија; производи 

од хартија и/или целулоза за домашна 

употреба, за чистење, за лична употреба, 

хигиена и нега вклучувајќи марамици, марамици 

за лице, покривки за маси, салвети за маси, 

кујнски пешкири и тоалетна хартија, двете во 

пакувања за домаќинството или во паковање за 

јавна употреба и во индустријата  

 

(111)  21278  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2011/956 (220)  09/09/2011 

(181)  09/09/2021 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 
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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 

информации 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 
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на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  21279  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2011/1081 (220)  13/10/2011 

(181)  13/10/2021 

(450)  28/02/2015 

(732)  BIOPHARM-ENGINEERING SA 

75 Trakiya Blvd. 8800 Sliven, BG 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

BIOPHARM 

(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)  21280  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2011/1099 (220)  17/10/2011 

(181)  17/10/2021 

(450)  28/02/2015 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

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)  

 

FRUITIZZ 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалaци  

 

(111)  21281  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2011/1168 (220)  04/11/2011 

(181)  04/11/2021 

(450)  28/02/2015 

(732)  NATURIN VISCOFAN GMBH 

Badeniastrasse 13, 69469 Weinheim, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

NATURIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  црева, вештачки црева, вештачки црева 

направени од животинска кожа, вештачки црева 

направени од сирови материјали од животинско 

потекло или направени од влакнести 

материјали од животинско потекло во природна 

форма на мочни меури, црева, желудници и 

како пакувања (омоти) за колбаси, омоти за 

шунка и пакувања за паштети, материјали што 

служат за пакување сирови материјали од 

животинско потекло или влакнести материјали 

од животинско потекло  

 

(111)  21282  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2012/111 (220)  08/02/2012 
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(181)  08/02/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ЦД Фруит, дооел 

ул.Благоја Стефковски 8/10, Скопје , MK 

(540)  

 

(591)  зелена, портокалова и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

 

(111)  21276  (151)  03/02/2015 

(210)  TM  2012/147 (220)  16/02/2012 

(181)  16/02/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво ТЕНЗОР извоз-увоз 

ДООЕЛ с.Орман, Скопје 

ул.1с. Орман, MK 

(540)  

 

ТЕНЗОР 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни метали, 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  

 

(111)  21277  (151)  03/02/2015 

(210)  TM  2012/148 (220)  16/02/2012 

(181)  16/02/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво ТЕНЗОР извоз-увоз 

ДООЕЛ с.Орман, Скопје 

ул.1с. Орман, MK 

(540)  

 

Т ТЕНЗОР (во изглед) 

(591)  црна, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни метали, 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  

 

(111)  21283  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2012/231 (220)  09/03/2012 

(181)  09/03/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ 

Валандово 

ул.Никола Карев бб, Валандово, MK 

(740)  ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово  

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

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(111)  21284  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2012/319 (220)  04/04/2012 

(181)  04/04/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

DR. ARSENKOV 

(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)  21291  (151)  29/01/2015 

(210)  TM  2012/393 (220)  18/04/2012 

(181)  18/04/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Мiрјана Градчанова Ивковска 

ул.Вељко Влаховиќ 5, Центар, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат 

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

ВИОЛЕТ VIOLET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички креми, бои за коса, козметички 

лосиони, козметички прибор, козметички 

производи  

кл. 44  фризерски салони, козметички салони, 

маникирање  

 

(111)  21241  (151)  02/02/2015 

(210)  TM  2012/561 (220)  29/05/2012 

(181)  29/05/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство и трговија 

ШАТЕ ДОО Скопје 

ул.Качанички пат бр.бб, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, сина, бела, златна, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  керамика  

кл. 11  санитарија  

кл. 35  трговски дејности со керамика и 

санитарија, увоз извоз на керамика и санитарија  

 

(111)  21265  (151)  02/02/2015 

(210)  TM  2012/717 (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела и сина 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и препарати за 

чистење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

средства за белење и препарати за чистење  

 

(111)  21264  (151)  15/01/2015 

(210)  TM  2012/718 (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање и 

триење и нагризување  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

препарати за чистење, полирање, триење и 

нагризување  

 

(111)  21263  (151)  02/02/2015 

(210)  TM  2012/719 (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

сапун  

 

(111)  21266  (151)  02/02/2015 

(210)  TM  2012/720 (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

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

сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

средства за белење и други супстанции за 

перење  

 

(111)  21224  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/747 (220)  12/07/2012 

(181)  12/07/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Здружение ВИЗИОНИ М Скопје 

ул.Самоилова бр.6, Скопје, Центар, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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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 работење, 

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 публикации на весници), издавање 

книги, објавување електронски книги и списанија 

преку компјутерски мрежи  

 

(111)  21223  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/917 (220)  03/09/2012 

(181)  03/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  спреј против убоди од инсекти  

 

(111)  21185  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/922 (220)  04/09/2012 

(181)  04/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за одржување на курсеви за 

странски јазик, промет, производство и 

услуги ЧЕЛИНЏ ДОО Скопје 

ул.Скоевска 117, 1000 Скопје, MK 

(740)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат 

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија; картон и производи од нив кои не 

се опфатени со други класи; печатени работи; 

фотографии; канцелариски материјал; брошури; 

весници; материјал за обука и настава; знаци 

(бројки и букви); известувања (покани); 

календари; каталози; книги; книшки; моливи; 

острилки; налив пера; нотеси; папки за 

документи; хартија за писма; плакати (постери); 

прибор за пишување; прирачници; проспекти; 

публикации; разгледници; часописи; печатарски 

букви  

кл. 41  образовни услуги, училиште за странски 

јазици, преведување, обука, забава, спортски и 

културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со нив, 

индустриски анализи и истражувачли услуги  

 

(111)  21208  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1001 (220)  25/09/2012 

(181)  25/09/2022 
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(450)  28/02/2015 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ELLIPTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции за 

третирање и ублажување на респираторни 

болести; и инхалатори наполнети со 

гармацевтски препарати за третирање и 

ублажување на респираторни заболувања  

кл. 10  медицински и хируршки апарати и 

нструменти, имено инхалатори, и структурни 

делови и опрема за истите  

 

(111)  21259  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1002 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  CELLTRON, INC. a corporation organized 

and existing under the laws of Korea 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP 

406-840, KR 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

СИМАБТРА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување на 

рак  

 

(111)  21258  (151)  15/01/2015 

(210)  TM  2012/1003 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  CELLTRON, INC. a corporation organized 

and existing under the laws of Korea 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP 

406-840, KR 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ЕМИСИМА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување од 

автоимуни болеси и автоимуни нарушувања  

 

(111)  21257  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1004 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  CELLTRION, INC. a corporation organized 

and existing under the laws of Korea 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP 

406-840, KR 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ХЕРЗУМА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармцевтски препарати за лекување од 

рак  
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(111)  21256  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1005 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  CELLTRION, INC. a corporation 

organized and existing under the laws of 

Korea 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, 

ZIP 406-840, KR 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ХЕРТУЗУ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармцевтски препарати за лекување 

од рак  

 

(111)  21238  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1006 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  CELLTRION, INC. a corporation 

organized and existing under the laws of 

Korea 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, 

ZIP 406-840, KR 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ФЛИКСЦЕЛИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување 

од автоимуни болести и автоимуни 

нарушувања  

 

(111)  21236  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1007 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  CELLTRION, INC. a corporation 

organized and existing under the laws of 

Korea 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, 

ZIP 406-840, KR 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

РЕМСИМА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување 

од автоимуни болести и автоимуни 

нарушувања  

 

(111)  21192  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1008 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Туристичка агенција МАЦЕДОНИА 

ХОЛИДЕЈС ЕНД ТУРС ДООЕЛ Скопје 

ул.11 Октомври бр.17, Општина Центар, 

Скопје, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стоки, организирање патувања  

 

(111)  21222  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1010 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 
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(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, 

Ц.О. 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)  АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ 

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  кафеава, црвена, зелеена, окер, бела, 

црна, светло и темно плава, розева, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(111)  21221  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1011 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, 

Ц.О. 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)  АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ 

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

темно плава, зелена, окер 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(111)  21220  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1012 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, 

Ц.О. 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)  АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ 

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, црвена, зелена, кафеава, жолта, 

сива, бела, црна, портокалоца, светло и 

темно плава 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(111)  21219  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1013 (220)  26/09/2012 

(181)  26/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, 

Ц.О. 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(740)  АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ 

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  кафеава, (темно и светлоа) сива, 

зелена, бела, црна, портокалова, светло и 

темно плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(111)  21214  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1014 (220)  27/09/2012 

(181)  27/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(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)  

 

(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)  21247  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1019 (220)  28/09/2012 

(181)  28/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп 

ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  бела, портокалова, сина, зелена, 

црвена, кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  21273  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1020 (220)  28/09/2012 

(181)  28/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп 

ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, зелена, црвена, 

виолетова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  доматен сос со говедско месо за 

специјалитети од Италијанската кујна  

 

(111)  21272  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1022 (220)  28/09/2012 

(181)  28/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп 

ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  21271  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1024 (220)  28/09/2012 

(181)  28/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп 

ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пикантно лут доматен сос со говедско 

месо за специјалитети од Мексиканската 

кујна  

 

(111)  21270  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1026 (220)  28/09/2012 

(181)  28/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп 

ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  бела, жолта, кремова, сина, зелена, 

црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  21248  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1027 (220)  28/09/2012 

(181)  28/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп 

ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, кремава, црвена, сина, кафеава, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити со вкус на карамел, кекс  

 

(111)  21244  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1029 (220)  28/09/2012 

(181)  28/09/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ENTERPRISE HOLDINGS, INC. 

600 Corporate Park Drive, St.Louis, 

Missouri, 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)  

ENTERPRISE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  услуги на изнајмување и лизинг на 

возила и услуги на резервација за 

изнајмување и лизинг на возила  
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(111)  21209  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1032 (220)  01/10/2012 

(181)  01/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина 

(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)  21246  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1035 (220)  02/10/2012 

(181)  02/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Sarantis Romania S.A. Company 

registration no.J23/1059/2001, VAT code RO 

8601391 

Popesti Leordeni, Sos, Oltenitei no.2, Ilfov 

County, Bucharest Romania, RO 

(740)  Адвокат Јела Бошковиќ Огњановска 

ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно зелена, светло зелена, црна 

(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)  21212  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1036 (220)  02/10/2012 

(181)  02/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за угостителство, трговија 

и услуги ЕУРОМАЦ ХОТЕЛИ увоз-извоз 

Скопје, ТЦЦ ГРАНД ПЛАЗА ХОТЕЛ 

ул. Булевар Октомвриска Револуција 

бр.2/2 Скопје Карпош, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, жолта, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, хотелски 

услуги  

 

(111)  21269  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1037 (220)  02/10/2012 

(181)  02/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за инженеринг 

производство сервисирање ремонт 

монтажа на лифтови и угостителска 

опрема КОНЧАР-ЛИФТОВИ И 

УГОСТИТЕЛСКА ОПРЕМА Стојне и др. 

ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. Георги Димитров Л.Ц. 2/4 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, сина, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  лифтови, лифтови за станбени и 

деловни згради, панорамски и луксузни 

лифтови, лифтови за посебна намена, 

фасадни лифтови, теретни и малотеретни 

лифтови, хидраулични подигнувачки 

платформи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги, монтирање и 

поправање лифтови и угостителска опрема  

 

(111)  21211  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1042 (220)  04/10/2012 

(181)  04/10/2022 

(450)  28/02/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе,  производи од тесто и слатки  

 

(111)  21250  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1043 (220)  04/10/2012 

(181)  04/10/2022 

(450)  28/02/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

(540)  

 

JADRAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од житo, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед, мед, меласа , квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, сосови (како 

мирудии), мирудии, мраз  

 

(111)  21251  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1044 (220)  04/10/2012 

(181)  04/10/2022 

(450)  28/02/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

(540)  
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(591)  бела, црвена, жолта, кафеава, црна, 

розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, производи од тесто и слатки  

 

(111)  21213  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1045 (220)  04/10/2012 

(181)  04/10/2022 

(450)  28/02/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

(540)  

 

(591)  кафеава, црвена, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе,  производи од тесто и слатки  

 

(111)  21206  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1046 (220)  04/10/2012 

(181)  04/10/2022 

(450)  28/02/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова, бела, кафеава, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, производи од тесто и слатки  

 

(111)  21249  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1047 (220)  04/10/2012 

(181)  04/10/2022 

(450)  28/02/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена,  бела, кафеава, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, производи од тесто и слатки  

 

(111)  21268  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1052 (220)  08/10/2012 

(181)  08/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат“ бб, Прилеп, MK 

(540)  
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(591)  бела, сива 

(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   

 

(111)  21245  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1071 (220)  08/10/2012 

(181)  08/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  ЃОРГИЕВИ ДООЕЛ 

ул. Индустриска 2420 Радовиш, MK 

(540)  

 

(591)  плава и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, масла и 

масти за јадење  

 

(111)  21189  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1074 (220)  10/10/2012 

(181)  10/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  The Bakers Ltd. 

67 A Kiril i Metodii Str. BG-9700 Shumen, 

BG 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желиња, мармалади и 

компоти; млеко и млечни производи; 

компирчиња; чипсови од зеленчук; чипсови 

од овошје; бадеми, мелен; урми, суво грозје, 

кикирики преработени; лешници  

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

тапиока, саго, замена за кафе; 

брашно и производи направени од житарки, 

леб, тесто и слатки производи, сладолед; 

мед, сируп, квасец, прашок за печиво; сол, 

сенф; оцет, сосови(зачини); зачини, мраз; 

солена пченица и пченкарни производи - 

гранки; декорации за колачи што се јадат, 

какао напитоци со млеко, ролован леб, 

корнфлејкс; мусли; пралинес; нудлс; 

марципан, чоколадни пијалоци, палачинки, 

пици, пудинзи, пуканки, сендвичи, колачи, 

двопеци,бонбон(слатки), чоколадо, 

чоколадни десерти; слатки(колачи); мастики, 

не за медицинска употреба; вкусови на 

ванилла; тврдо-печен леб со зачини, 

крекери  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и семиња 

кои не се вклучени во другите класи; свежо 

овошје и зеленчук; бадеми( овошје), свежи 

костени; кокос; лешници; сусам; 

кикирики(овошје); лешници(овошје)  

 

(111)  21267  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1076 (220)  12/10/2012 

(181)  12/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a 

French company) 

17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  



 

 

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

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 

(591)  сина и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, млеко во прав, желирано 

млеко, ароматизирано млеко и матено 

млеко. Млечни продукти, имено: млечни 

десерти, јогурти, пијалоци одјогурт, урда, 

ароматизирани и неароматизирани пијалоци 

главно од млеко или млечни продукти, 

млечни пијалоци главно направени од 

млеко, млечни пијалоци кои содржат овошје. 

Ферментирани ароматизирани или 

неароматизирани млечни продукти  

кл. 32  газирана или негазирана вода 

(минерална или обична), овошни или 

зеленчукови сокови, овошни или 

зеленчукови пијалоци, сорбе пијалоци, 

подготовки за пиење, безалкохолни овошни 

или зеленчукови екстракти, безалкохолни 

пијалоци  

 

(111)  21180  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1078 (220)  15/10/2012 

(181)  15/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  KRI KRI AE Serres Greece 

3 km пат од патот Серез Драма, GR 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук;желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла за јадење и масти  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од житo, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед, мед, меласа , квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, сосови (како 

мирудии), мирудии,мраз  

 

(111)  21182  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1080 (220)  15/10/2012 

(181)  15/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  KRI KRI AE Serres Greece 

3 km пат од патот Серез Драма, GR 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук;желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла за јадење и масти  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од житo, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед, мед, меласа , квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, сосови (како 

мирудии), мирудии,мраз  

 

(111)  21181  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1081 (220)  15/10/2012 

(181)  15/10/2022 

(450)  28/02/2015 
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(732)  Tрговско друштво за услуги БЕТА 

КОНСАЛИНГ ДООЕЛ Скопје 

бул. Илинден бр. 47/1-2 Скопје, MK 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи   

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 45  правни услуги, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите н поединците  

 

(111)  21188  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1084 (220)  15/10/2012 

(181)  15/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Transatlantic Holdings, Inc. 

80 Pine Street, New York, NY 10005, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

TRANSRE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување и услуги 

за управување со осигурување  

 

(111)  21187  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1085 (220)  15/10/2012 

(181)  15/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Transatlantic Holdings, Inc. 

80 Pine Street, New York, NY 10005, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување и услуги 

за управување со осигурување  

 

(111)  21225  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1086 (220)  16/10/2012 

(181)  16/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Genzyme Corporation (a 

Massachusetts Corporation) 

500 Kendall Street Cambridge 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

LEGOO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински инструменти за употреба 

во хирургија за затварање крвни садови, 

хируршки инструменти за употреба во 

хирургија за затварање крвни садови  

 

(111)  21233  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1087 (220)  16/10/2012 

(181)  16/10/2022 

(450)  28/02/2015 

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

proizvodnju farmaceutskih prizvoda 

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 
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(540)  

OZOSEPT 

(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; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  21234  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1088 (220)  16/10/2012 

(181)  16/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  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)  

FORTELAX 

(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; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  21226  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1089 (220)  16/10/2012 

(181)  16/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или 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 
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по пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на пренос 

на рамка заради пренос на податоци; услуги 

на пренос на пакет од електронски 

податоци; услуги на комутација на гласот, 

податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации и 

мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  21202  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1090 (220)  16/10/2012 

(181)  16/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ 
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ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена за кафе  

 

(111)  21203  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1091 (220)  16/10/2012 

(181)  16/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ 

ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

крем, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе(пијалаци што се на 

основа на кафе), капучино  

 

(111)  21201  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1092 (220)  16/10/2012 

(181)  16/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ 

ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(111)  21190  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1097 (220)  18/10/2012 

(181)  18/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

PASSAT 

(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 
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или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и шумски 

производи со пестициди и/или 

хемиски/биолошки продукти , жито и 

житарици, семиња и вегетативни делови од 

растенија невклучени во други класи  

 

(111)  21204  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1098 (220)  18/10/2012 

(181)  18/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ 

ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела, златна, темно и 

светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 35  рекламирање, презентација на стоки 

преку комуникциски медиуми за 

малопродажба, објавување реклаамни 

текстови, претставување на производи  

 

(111)  21260  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1101 (220)  19/10/2012 

(181)  19/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр.3,1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со алкохолни пијалоци (вино)  

 

(111)  21235  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1102 (220)  19/10/2012 

(181)  19/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр.3,1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со алкохолни пијалоци (вино)  

 

(111)  21261  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1103 (220)  19/10/2012 

(181)  19/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр.3,1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, златна и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со алкохолни пијалоци (вино)  

 

(111)  21232  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1107 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ 

Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ 

Мавровка Лам. Ц спрат 2 канц. 4, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сите бои 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  21290  (151)  28/01/2015 

(210)  TM  2012/1109 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, 

Ц.О. 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

ИМАНА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати против 

деменција  

 

(111)  21243  (151)  28/01/2015 

(210)  TM  2012/1110 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, 

Ц.О. 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

YMANA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати против 

деменција  

 

(111)  21240  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1111 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, 

Ц.О. 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно и светло жолта, бела, сива, 

црна, оранж 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  антиинфламаторни и антиреуматски 

препарати, нестероидни  

 

(111)  21239  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1113 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, 

Ц.О. 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

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

розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  антиинфламаторни и антиреуматски 

препарати, нестероидни  

 

(111)  21191  (151)  05/02/2015 

(210)  TM  2012/1114 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Chrysler Group LLC, a limited liability 

company organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, 

State of Michigan 48326, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

CHEROKEE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  21216  (151)  05/02/2015 

(210)  TM  2012/1115 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за деловни услуги и 

трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје 

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, 

MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ 

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

(540)  

CAPITOL MALL & RESIDENCE  

(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 не се од 

текстил  

кл. 35  огласување, водсњс на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции, моправки. 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

склаирање стока, организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  21237  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1116 (220)  24/10/2012 

(181)  24/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., 

Ltd.) 
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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) 

NISSAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  бродови/чамци и делови и опрема за 

истите; автомобили, електрични возила 

вклучувајќи електрични автомобили, вагони, 

теретни возила, комбиња, возила за 

спортски намени, автобуси, рекреативни 

возила (РВ), спортски автомобили, тркачки 

автомобили, камиони, вилушкари и трактори 

за влечење (трактори) и составни делови и 

опрема за истите; моторни возила на две 

тркала, велосипеди и делови и опрема за 

истите; двоколица; утоварувачи; булдожери; 

уреди за влечење; трактори (тракторски 

мотори); мотори и машини за сувоземни 

(копнени) возила; осовини за возила; 

преносници на сила и запчаници за машини; 

амортизери; кочници; мотори на 

наизменична струја и мотори на едносмерна 

струја, за сувоземни (копнени) возила; 

аларми против кражби за возила; лепливи 

гумени закрпи за поправка на цевки или 

гуми; се вклучено во меѓународната класа 

12  

 

(111)  21193  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1119 (220)  24/10/2012 

(181)  24/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ДАКА ФЕШН ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул. Стојко Јовановски бр. 15 А, Општина 

Чаир, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало 

со текстилни производи  

 

(111)  21228  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1121 (220)  25/10/2012 

(181)  25/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или 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 
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(советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), статистичко 

информирање, телефонско одговарање 

(служби за телефонско одговарање/за 

отсутни претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија 

и глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на 

електронска пошта; услуги на телевизиски 

пренос; обезбедување вести и информации 

по пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на пренос 

на рамка заради пренос на податоци; услуги 

на пренос на пакет од електронски 

податоци; услуги на комутација на гласот, 

податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 
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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)  21229  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1122 (220)  25/10/2012 

(181)  25/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или 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 
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на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на пренос 

на рамка заради пренос на податоци; услуги 

на пренос на пакет од електронски 

податоци; услуги на комутација на гласот, 

податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации и 

мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  21230  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1123 (220)  25/10/2012 

(181)  25/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 
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цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, изработка 

на такси, изводи од сметка (изработка на 

изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), статистичко 

информирање, телефонско одговарање 

(служби за телефонско одговарање/за 

отсутни претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија 

и глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на 

електронска пошта; услуги на телевизиски 

пренос; обезбедување вести и информации 

по пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на пренос 

на рамка заради пренос на податоци; услуги 

на пренос на пакет од електронски 

податоци; услуги на комутација на гласот, 

податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски 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 
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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)  21231  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1124 (220)  25/10/2012 

(181)  25/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или 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 
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на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на пренос 

на рамка заради пренос на податоци; услуги 

на пренос на пакет од електронски 

податоци; услуги на комутација на гласот, 

податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации и 

мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  21262  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1126 (220)  26/10/2012 

(181)  26/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги СУПЕР ПЕТКА извоз-увоз ДООЕЛ 

Велес 

ул. Благој Ѓорев бр. 164 Велес, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како И 

земјоделието, градинарството и 

шумарството .хемиски производи за 

конзервирање прехрамбени производи  

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 забит  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја.воздух или вода  

кл. 16  хартија.картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите 

класи.печатени работи,книговезнички 

материјал,фотографии,канцелариски 

материјал,фатографии,канцелариски 

материјал.лепила за канцелариска и куќна 

употреба.машини за пишување и 

канцелариски прибор.материјали за обука и 

настава .пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите 

класи,печатарски букви  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи,кожа од животни,куфери и 

патни торби.чадори за дожд и за сонце  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, 

рогозина.врбови прачки, рогови.коски, 

слонови коска, китови коски, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замена на 

сите тие материјали, или од пластика  

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  

кл. 22  јажиња, 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 материјали ), сурови 

текстилни влакнести материи  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатеш 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 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  

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  тутун, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  огласување ,водење на 

работење.управување со работи, услуги при 
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продажба на големо и мало на : овошје и 

зеленчук ,пијалоци,производи од тутун,месо 

и производи од месо, риби, леб, печива, 

колачи и слатки ,пијалоци, 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  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  21227  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1127 (220)  26/10/2012 

(181)  26/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  БАУАРТ ГРУПА ДОО 

ул. Вељко Влаховиќ 4-1/2 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и индустриски истражувања; 

правни услуги, изработка на програми за 

компјутери  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

кл. 44  медицинска помош, хигиенска нега, 

разубавување, ветеринарни и земјоделски 

услуги  

 

(111)  21215  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1130 (220)  26/10/2012 

(181)  26/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Borax Europe Limited 

2 Eastbourne Terrace London W2 6LG , UK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

OPTIBOR 

(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 во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање прехрамбени 

производи, материи за штавење, лепливи 

материи што се користат во индустријата   

 

(111)  21210  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1134 (220)  29/10/2012 

(181)  29/10/2022 
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(450)  28/02/2015 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware, 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, United States 

of America, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

DOCKSPOT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарат за безжичен пренос на енергија 

за индуктивно полнење на преносливи 

електронски уреди  

 

(111)  21255  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1135 (220)  29/10/2012 

(181)  29/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45 2400 Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

 

(111)  21186  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1139 (220)  31/10/2012 

(181)  31/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Kraft Foods Deutschland Holding 

GmbH 

Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SWEET BREAK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, екстракти од кафе, замени за 

кафе, какао, чоколадо, напитоци од какао, 

чоколадни напитоци и напитоци од кафе и 

препарати за таквите напитоци, чај; пецива, 

бисквити, слатки и слаткарски производи, 

особено слатки од шеќер и чоколадо, 

производи од тесто, препарати направени 

од житарици, мраз за јадење  

 

(111)  21252  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1140 (220)  31/10/2012 

(181)  31/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 



 

 

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

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, изработка 

на такси, изводи од сметка (изработка на 

изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), статистичко 

информирање, телефонско одговарање 

(служби за телефонско одговарање/за 

отсутни претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија 

и глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на 

електронска пошта; услуги на телевизиски 

пренос; обезбедување вести и информации 

по пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на пренос 

на рамка заради пренос на податоци; услуги 

на пренос на пакет од електронски 

податоци; услуги на комутација на гласот, 

податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 
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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)  21253  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1142 (220)  31/10/2012 

(181)  31/10/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или 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 
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комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на пренос 

на рамка заради пренос на податоци; услуги 

на пренос на пакет од електронски 

податоци; услуги на комутација на гласот, 

податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации и 

мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  21217  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1148 (220)  02/11/2012 

(181)  02/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  MERIDA INDUSTRY CO., LTD 

No. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI GAANG 

TSUEN, TA TSUEN, CHANG HWA HSIEN, 

TW 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 12  велосипеди, преклопувачки 

велосипеди, електрични велосипеди и 

електрични преклопувачки велосипеди, и 

нивни структурни делови; додатоци за 

велосипеди, преклопувачки велосипеди, 

електрични велосипеди и електрични 

преклопувачки велосипеди, вклучувајќи 

покривки за седла, дисаги, калници, 

штитници за ланци, ѕвончиња, ремени за 

прсти за велосипедски педали и штипки за 

велосипедски педали, корпи прилагодени за 

велосипеди, велосипедски рамки за носачи 

на багаж, системи за суспензија за 

велосипеди, мотори за електрични 

велосипеди, велосипедски држачи за шише 

со вода  

 

(111)  21218  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1149 (220)  02/11/2012 

(181)  02/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  MERIDA INDUSTRY CO., LTD 

No. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI GAANG 

TSUEN, TA TSUEN, CHANG HWA HSIEN, 

TW 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипеди, преклопувачки 

велосипеди, електрични велосипеди и 

електрични преклопувачки велосипеди, и 

нивни структурни делови; додатоци за 

велосипеди, преклопувачки велосипеди, 

електрични велосипеди и електрични 

преклопувачки велосипеди, вклучувајќи 

покривки за седла, дисаги, калници, 

штитници за ланци, ѕвончиња, ремени за 

прсти за велосипедски педали и штипки за 

велосипедски педали, корпи прилагодени за 

велосипеди, велосипедски рамки за носачи 

на багаж, системи за суспензија за 

велосипеди, мотори за електрични 

велосипеди, велосипедски држачи за шише 

со вода  
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(111)  21254  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1151 (220)  06/11/2012 

(181)  06/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Приватна здравствена установа - 

специјалистичка ординација по 

дерматовенерологија ДЕРМА САНА - 

ДЕРМИКА Скопје 

ул.Орце Николов бр.29/4 Скопје, Центар, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели, мотели, летувалишта, 

старачки домови  

кл. 44  медицински услуги, козметички 

салони, клиники, медицинска помош, 

болници за закрепнување, пластична 

хирургија, санаториуми, услуги со сауна, 

услуги со солариум, услуги со лековити 

бањи, пресадување коса, масажа, негување 

болни луѓе, физикална терапија, 

фармацевтски совети  

 

(111)  21207  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1248 (220)  26/11/2012 

(181)  26/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Златевски Љубиша 

ул. “Фазанерија“ 1  бр.96,  Гостивар, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци, други 

безалкохолни пијалоци и пиво  

кл. 33  алкохолни пијалоци  

 

(111)  21205  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1254 (220)  27/11/2012 

(181)  27/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Здружение Совет за грижи и 

воспитување на децата на град Скопје 

ул. Илинденска 55 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  21184  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1258 (220)  27/11/2012 

(181)  27/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Младенова Билјана; Младенова 

Ивана and Младенова Ана 
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ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000 

Скопје, MK; ул.Козле бр.19 Б, Скопје, 

Карпош, 1000 Скопје, MK and ул.Козле бр. 

19 Б, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  списанија, весници, печатени 

материјали, печатени публикации  

 

(111)  21183  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1259 (220)  27/11/2012 

(181)  27/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Младенова Билјана; Младенова 

Ивана and Младенова Ана 

ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000 

Скопје, MK; ул.Козле бр.19 Б, Скопје, 

Карпош, 1000 Скопје, MK and ул.Козле бр. 

19 Б, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  списанија, весници, печатени 

материјали, печатени публикации  

 

(111)  21194  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1261 (220)  27/11/2012 

(181)  27/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  PODRAVKA d.d. 

Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR 

(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)  

VEGETA 

(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. 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 одтесто 

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  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

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 

развој на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци ; привремено сместување  

 

(111)  21199  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1262 (220)  29/11/2012 

(181)  29/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Punch Industries, An unlimited Irish 

company 

Macro II, Unit 4, Plato Business Park, 

Damastown, Dublin 15, IE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ДОКАЗОТ ОСТАНУВА НА 

ЛИСТОТ! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  импрегнирани третирани синтетички 

целулозни непроткаени перфорирани 

листови што се користат во перење, 

омекнувачи за ткаенини при перење, 

омекнувачи, средства што привлекуваат 

нечистотија и боја, средства за белење и 

други  супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, одмастување и 

нагризување  

кл. 21  артикли за чистење, ткаенини за 

чистење  

 

(111)  21200  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1263 (220)  29/11/2012 

(181)  29/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Punch Industries, An unlimited Irish 

company 

Macro II, Unit 4, Plato Business Park, 

Damastown, Dublin 15, IE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

THE PROOF IS ON THE SHEET! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  импрегнирани третирани синтетички 

целулозни непроткаени перфорирани 

листови што се користат во перење, 

омекнувачи за ткаенини при перење, 

омекнувачи, средства што привлекуваат 

нечистотија и боја, средства за белење и 

други  супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, одмастување и 

нагризување  

кл. 21  артикли за чистење, ткаенини за 

чистење  

 

(111)  21195  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1271 (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  La Senza Corporation 

1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P 

1H6, CA 

(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)  

LA SENZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и останати 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, одмастување и 

стругање, сапуни, парфимериски производи, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, производи за нега на заби  

 

(111)  21198  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1286 (220)  04/12/2012 
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(181)  04/12/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

EPERZAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции, вакцини  

 

(111)  21197  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1287 (220)  04/12/2012 

(181)  04/12/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

UFAVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции, вакцини  

 

(111)  21196  (151)  04/02/2015 

(210)  TM  2012/1288 (220)  04/12/2012 

(181)  04/12/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

REMARV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции, вакцини  

 

(111)  21285  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2012/1330 (220)  13/12/2012 

(181)  13/12/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги СИНЕРЏИ МЕДИКАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје 

ул.Васил Стефановски бр. 1/а-3,Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

SYNERGY MEDICAL 

(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 

ветеринари апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење  

 

(111)  21286  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2012/1331 (220)  13/12/2012 

(181)  13/12/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги СИНЕРЏИ МЕДИКАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје 

ул.Васил Стефановски бр. 1/а-3,Скопје, 

MK 
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(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена 

(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 

ветеринари апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење  

 

(111)  21287  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2012/1338 (220)  14/12/2012 

(181)  14/12/2022 

(450)  28/02/2015 

(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)  

MEDIA PACKAGE 

(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, 

изнајмување рекламен материјал, изработка 

на такси, изводи од сметка (изработка на 

изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на 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 

информации 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) 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    111 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на пренос 

на рамка заради пренос на податоци; услуги 

на пренос на пакет од електронски 

податоци; услуги на комутација на гласот, 

податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации и 

мрежи на податоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  21288  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2012/1350 (220)  18/12/2012 

(181)  18/12/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  TAMRON CO., LTD. 

1385, Hasunuma, Minuma-Ku, Saitama-Shi, 

Saitama-Ken, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

TAMRON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 
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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 апарати што се активираат со 

монети или жетони; регистар каси, машини 

за сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски софтвер; 

апарати за гаснење пожар; имено оптички 

уреди и компоненти за влезна/излезна 

опрема (вклучувајќи скенери, копир машини, 

факс машини, печатачи) апарати за 

снимање (вклучувајќи оптички медии за 

податоци) дисплеј единици; посебно-

дизајнирани огледала за ласерски 

апликации, поларизиран разделник на зрак, 

призми, производи за обложување на тенки 

филмови, оптички машини за LCD 

проектори, уреди за ласерски оптички 

системи, дихроични огледала, дихроични 

призми, објективи за дигитална камера, 

објективи за видео камера, објективи за 

камера за мобилни телефони, оптички 

апарати и инструменти вклучувајќи тест 

плочи за испитување на прецизноста на 

површината на леќите, камери со зумирање 

(камери со вградени леќи за зумирање), 

дигитални камери, камери од среден 

формат, CCTV камери, други камери, леќи, 

вклучувајќи фотографски леќи, леќи за 

CCTV камери, леќи за дигитална камера, 

леќи за видео камера, леќи за камера за 

мобилни телефони, асферични леќи, 

сферични леќи, проекциски леќи, 

моторизирани објективи за зумирање, 

објективи со варијабилен фокус, објективи 

со фиксен фокус за надзор, заменливи 

објективи за дигитални камери и други 

камери, објективи за набљудувачи камери, 

објективи за фабричка автоматизација, 

објективи за зголемување, објективи со 

широк агол, телефото објективи, макро 

објективи, објективи со фиксна фокусна 

должина, инфрацрвени објективи, филтри 

(фотографски), теле-конвертери, сенила 

(фотографски), едноножен статив, футроли 

за камери за на рамо, торби за камера, 

футроли за камери, капачиња за објективи, 

адаптери за поставување, држачи за филм, 

окулари, други делови и ацесоари за 

дигитални камери и други камери; 

кинематографски апарати и инструменти; 

интерферометар, сферометри; калапи, 

пластични леани компоненти; очила, 

контактни леќи; телекомуникациски машини, 

апарати, нивни делови и ацесоари; 

инфрацрвени камери, објективи за 

инфрацрвени камери, камери за возила, 

леќи за камери за возила, објективи за 

камери за возила, камери со панорамски 

видик, оптички систем за осветлување за 

возила, инфрацрвени камери за далеку, 

заменливи објективи за инфрацрвени 

камери за далеку, објективи за инфрацрвени 

камери за далеку, инфрацрвени објективи за 

далеку, камери за куполи, објективи "рибино 

око"  

 

(111)  21289  (151)  18/02/2015 

(210)  TM  2012/1368 (220)  25/12/2012 

(181)  25/12/2022 

(450)  28/02/2015 

(732)  Акционерско друштво за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт 

импорт АД Скопје 

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

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
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(540)  

 

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

сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  21274  (151)  16/01/2015 

(210)  TM  2013/32 (220)  17/01/2013 

(181)  17/01/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  КУВАЈТ ПРОМ 

с.Студеничани бб, Скопје, MK 

(540)  

 

(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)  21296  (151)  18/02/2015 

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

(181)  22/01/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за вработување 

инвалидни лица - заштитно друштво 

производство, промет и услуги 

ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Антон Велковски бр.39-4 Стајковци, 

Гази Баба, Скопје, MK 

(740)  Дарко Јанкуловски, адвокат 

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

(540)  

 

(591)  темно зелена и светло зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материи 

за боење, средства за нагризување, сурови 

природни смоли, метали во листови и прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали 

за железнички шини, жици и кабли од 

обичен метал кои не се електрични, 

браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи 

од метал кои не се опфатени со другите 

класи, руди  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести поризводи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  21295  (151)  18/02/2015 

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

(181)  22/01/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за вработување 

инвалидни лица - заштитно друштво 

производство, промет и услуги 

ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Антон Велковски бр.39-4 Стајковци, 

Гази Баба, Скопје, MK 
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(740)  Дарко Јанкуловски, адвокат 

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

(540)  

 

(591)  темно зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материи 

за боење, средства за нагризување, сурови 

природни смоли, метали во листови и прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали 

за железнички шини, жици и кабли од 

обичен метал кои не се електрични, 

браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи 

од метал кои не се опфатени со другите 

класи, руди  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести поризводи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  21308  (151)  18/02/2015 

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

(181)  04/02/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво  за производство, трговија 

и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена и бела 

(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  

 

(111)  21175  (151)  29/01/2015 

(210)  TM  2013/100 (220)  06/02/2013 

(181)  06/02/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  VIOSER S.A.  

Taxiarches, 421 00 Trikala, GR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

VIOSER 

(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 
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за уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  21306  (151)  18/02/2015 

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

(181)  06/02/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво  за производство, трговија 

и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

TATLIMMM TATLIM  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии, мраз  

кл. 32  пиво, минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје 

и овошни сокови, сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци  

 

(111)  21307  (151)  18/02/2015 

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

(181)  06/02/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво  за производство, трговија 

и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

TATLIMMM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии, мраз  

кл. 32  пиво, минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје 

и овошни сокови, сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци  

 

(111)  21292  (151)  18/02/2015 

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

(181)  25/02/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  ДЕМА-СТИЛ доо 

ул.Богомилски поход бр.43, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  гума, производи од гума што не се 

вклучени во другите класи; пресувани 

пластични материјали кои се користат во 

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

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

предмети за гимнастика и спорт што не се 

опфатни со другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при увоз-извоз 

и продажба на големо и мало со топки; 

гумени и пластични производи  

 

(111)  21174  (151)  29/01/2015 

(210)  TM  2013/144 (220)  28/02/2013 

(181)  28/02/2023 

(450)  28/02/2015 

(300)   

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб, Н.Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

LIRA 

(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 заби  

 

(111)  21178  (151)  29/01/2015 

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

(181)  08/03/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  храна прилагодена за дијабетичари  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; јаткасто овошје, 

подготвено, желеа, џемови, компоти  

кл. 30  диететски производи врз база на 

житарици, житарици, интегрални житарици, 

житарици за доручек, мусли, пченкарни 

снегулки, колачи од ориз, десертни барови 

врз база на житарици, брашно и производи 

од жито, производи од тесто и слатки, 

бисквити  

 

(111)  21294  (151)  18/02/2015 

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

(181)  11/03/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  Ема Воденичарска 

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

MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека и капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи, работи поврзани со недвижен имот  

кл. 41  обука, забава, културни активности  

 

(111)  21301  (151)  18/02/2015 

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

(181)  13/03/2023 

(450)  28/02/2015 
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(732)  Ашикоглу Иса 

М. Синан Мх. Јени Сан.Сит.9 Цд Е Блк 

Бр:8, Силиври, Истанбул, TR 

(740)  ВЕСНА ЈОВАНОВСКА, адвокат 

Ул. 1 бр.32, с. Трубарево 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(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)  21179  (151)  29/01/2015 

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

(181)  13/03/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  МАРГАРИТА ГОКИЌ 

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

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за емитување звук, апарати за 

забава приспособени за употреба со 

надворешен екран или монитор, апарати за 

репродукција на звук, апарати за снимање 

на звук, високотонци за звучници, 

грамофони, грамофонски игли, дискови 

(компакт дискови), дискови за снимање на 

звук, звук (ленти за снимање звук), звучници, 

компакт диск плеери, кутии за звучници, 

ленти за снимање звук, микрофони, плеери 

(ДВД плеери), радија, апарати за снимање, 

пренос и репродукција на звук  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 41  забавни и културни активности, 

организирање и водење на концерти, 

забава, звучни записи, изнајмување аудио 

опрема, изнајмување звучни записи, ноќни 

клубови, продукција на музички емисии, ди 

џеи, музичари, пеачи, услуги на 

компонирање на музика  

 

(111)  21177  (151)  29/01/2015 

(210)  TM  2013/189 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  АСКОТ ЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул.Франц Месеснел бр.2, MK 

(540)  

 

(591)  бордо, црвено, портокалово, жолто, 

зелено, сино, тегет 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машинскки 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 

јаца  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  
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кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  21176  (151)  29/01/2015 

(210)  TM  2013/190 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  АСКОТ ЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул.Франц Месеснел бр.2, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, портокалова, сина, 

зелена, тегет, бордо 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

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  

 

(111)  21310  (151)  18/02/2015 

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

(181)  29/03/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  PRIMA INTERNATIONAL VENTURES 

LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , 

VG 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

(111)  21313  (151)  18/02/2015 

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

(181)  29/03/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  PRIMA INTERNATIONAL VENTURES 

LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , 

VG 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

(111)  21304  (151)  18/02/2015 

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

(181)  29/03/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  PRIMA INTERNATIONAL VENTURES 

LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , 

VG 
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(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

(111)  21311  (151)  18/02/2015 

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

(181)  29/03/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  PRIMA INTERNATIONAL VENTURES 

LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , 

VG 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

(111)  21312  (151)  18/02/2015 

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

(181)  03/04/2023 

(450)  28/02/2015 

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

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, 

Yuxi, Yunnan, CN 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

HONGTA HAN (во изглед) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  Тутун; Тутун за џвакање; Пури; 

Цигари кои содржат замена за тутун, кои не 

се за медицинска употреба; Цигари; 

Цигарили; Тревки за пушење; Бурмут; 

намален тутун; остатоци од тутун; Писки за 

цигари од жолт килибар за пури и држачи на 

цигари; Торбички за тутун; Врвови на 

цигари; Лулиња за тутун; Секачи за пури; 

Кутии за пури; Кутии за цигари; Држачи за 

пури; Џебни машини за виткање цигари; 

Држачи за цигари; Писки за држачи за 

цигари; Чистачи на лулиња за тутун ; 

Рафтови за лулиња; Тегли за чување тутун; 

Кутии за бурмут; Пепелници за пушачи; 

Плукалник за корисници на тутун; Кутија за 

чување пури-хјумидор; Кибрит; Држачи за 

кибрит; Кутии за кибрит; Запалки за пушачи; 

Садови со плин за запалки; Камчиња за 

запалки; Држач за бутан за употреба во 

запалки; Бутан(за пушење); Филтери за 

цигари; Кочани од хартија за цигари; Хартија 

што апсорбира за лулиња; Хартија за 

цигари; Состав на полнењето на филтерот 

за цигари  

 

(111)  21309  (151)  18/02/2015 

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

(181)  04/04/2023 

(450)  28/02/2015 
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(732)  Biogen Idec MA Inc. (Massachusetts 

Corporation) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PLEGRIDY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот 

на невролошки пореметувања  

 

(111)  21297  (151)  18/02/2015 

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

(181)  04/04/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ANASTRO-CELL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  21299  (151)  18/02/2015 

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

(181)  04/04/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LETRO-CELL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  21298  (151)  18/02/2015 

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

(181)  04/04/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TEMOZO-CELL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 
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заби и забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  21300  (151)  18/02/2015 

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

(181)  05/04/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  Reckitt Benckiser LLC 

Morris Corporate Center IV, 3999 Interpace 

Parkway, Parsippany, New Jersey 07054-

0225, US 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

MEGARED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци; диететски 

додатоци за храна; хранливи додатоци; 

витамини и витамински препарати; 

минерали и минерални препарати; омега - 3 

масни киселини, фосфолипиди и анти-

оксиданси за развој на здравје  

 

(111)  21305  (151)  18/02/2015 

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

(181)  08/04/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или 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 
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на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на пренос 

на рамка заради пренос на податоци; услуги 

на пренос на пакет од електронски 

податоци; услуги на комутација на гласот, 

податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации и 

мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  21173  (151)  30/12/2014 

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

(181)  15/11/2023 

(450)  28/02/2015 

(732)  Здружение за одгледувачи на овци 

„ДАШИ“ Дебар 

ул.Јордан Зафировски бб, 1250 Дебар, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591)  жолта, црна, сина, бела, портокалова, 

виолетова, зелена, светло и темно црвена 

(554)   

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ - сирење  
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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 21190 

1 21215 

1 21241 

1 21262 

2 21295 

2 21296 

3 21174 

3 21195 

3 21199 

3 21200 

3 21246 

3 21262 

3 21263 

3 21264 

3 21265 

3 21266 

3 21284 

3 21291 

3 21301 

5 21175 

5 21178 

5 21190 

5 21196 

5 21197 

5 21198 

5 21208 

5 21223 

5 21233 

5 21234 

5 21236 

5 21238 

5 21239 

5 21240 

5 21243 

5 21256 

5 21257 

5 21258 

5 21259 

5 21279 

5 21285 

5 21286 

5 21290 

5 21297 

5 21298 

5 21299 

5 21300 

5 21302 

5 21309 

6 21276 

6 21277 

6 21295 

6 21296 

7 21177 

7 21269 

9 21179 

9 21210 

9 21288 

10 21208 

10 21225 

10 21285 

10 21286 

11 21241 

11 21274 

12 21177 

12 21191 

12 21217 

12 21218 

12 21237 

12 21262 

15 21179 

16 21183 

16 21184 

16 21185 

16 21194 

16 21209 

16 21224 

16 21262 

16 21303 

17 21292 

18 21262 

18 21281 

19 21268 

20 21262 

20 21315 

21 21199 

21 21200 

21 21262 

21 21315 

22 21262 

23 21262 

24 21216 

25 21216 

25 21262 

25 21294 

27 21216 

28 21262 

28 21292 

29 21173 

29 21178 

29 21180 

29 21182 

29 21189 

29 21194 

29 21219 

29 21220 

29 21221 

29 21222 

29 21245 

29 21255 

29 21262 

29 21267 

29 21306 

29 21307 

29 21308 

30 21178 

30 21180 

30 21182 

30 21186 

30 21189 

30 21194 

30 21201 

30 21202 

30 21203 

30 21204 

30 21206 

30 21211 

30 21213 
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30 21219 

30 21220 

30 21221 

30 21222 

30 21247 

30 21248 

30 21249 

30 21250 

30 21251 

30 21262 

30 21270 

30 21271 

30 21272 

30 21273 

30 21283 

30 21304 

30 21306 

30 21307 

30 21308 

30 21310 

30 21311 

30 21313 

31 21189 

31 21190 

31 21194 

31 21219 

31 21220 

31 21221 

31 21222 

31 21262 

31 21295 

31 21296 

32 21207 

32 21262 

32 21267 

32 21280 

32 21282 

32 21306 

32 21307 

32 21308 

33 21207 

33 21235 

33 21260 

33 21261 

33 21262 

33 21289 

34 21214 

34 21262 

34 21275 

34 21312 

35 21176 

35 21181 

35 21193 

35 21194 

35 21204 

35 21209 

35 21214 

35 21216 

35 21224 

35 21226 

35 21228 

35 21229 

35 21230 

35 21231 

35 21235 

35 21241 

35 21242 

35 21252 

35 21253 

35 21260 

35 21261 

35 21262 

35 21263 

35 21264 

35 21265 

35 21266 

35 21278 

35 21282 

35 21287 

35 21292 

35 21294 

35 21305 

36 21181 

36 21187 

36 21188 

36 21216 

36 21227 

36 21294 

37 21216 

37 21227 

37 21269 

37 21295 

37 21296 

38 21226 

38 21228 

38 21229 

38 21230 

38 21231 

38 21252 

38 21253 

38 21278 

38 21287 

38 21305 

39 21192 

39 21216 

39 21244 

41 21179 

41 21185 

41 21194 

41 21205 

41 21209 

41 21224 

41 21294 

42 21176 

42 21177 

42 21185 

42 21194 

42 21226 

42 21227 

42 21228 

42 21229 

42 21230 

42 21231 

42 21252 

42 21253 

42 21278 

42 21287 

42 21293 

42 21305 

43 21194 

43 21212 

43 21216 

43 21227 

43 21254 

43 21262 

44 21227 

44 21254 

44 21291 

45 21181 

45 21232 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 

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

 

(732) (210) (111) 

BASF SE MK/T/ 2012/1097 21190 

Biogen Idec MA Inc. (Massachusetts Corporation) MK/T/ 2013/264 21309 

BIOPHARM-ENGINEERING SA MK/T/ 2011/1081 21279 

Borax Europe Limited MK/T/ 2012/1130 21215 

CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under 
the laws of Korea 

MK/T/ 2012/1004 21257 

CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under 
the laws of Korea 

MK/T/ 2012/1005 21256 

CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under 
the laws of Korea 

MK/T/ 2012/1006 21238 

CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under 
the laws of Korea 

MK/T/ 2012/1007 21236 

CELLTRON, INC. a corporation organized and existing under 
the laws of Korea 

MK/T/ 2012/1002 21259 

CELLTRON, INC. a corporation organized and existing under 
the laws of Korea 

MK/T/ 2012/1003 21258 

Chrysler Group LLC, a limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/1114 21191 

COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French company) MK/T/ 2012/1076 21267 

ENTERPRISE HOLDINGS, INC. MK/T/ 2012/1029 21244 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of Delaware, 

MK/T/ 2012/1134 21210 

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) MK/T/ 2012/1086 21225 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2012/1286 21198 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2012/1287 21197 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2012/1288 21196 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2012/1001 21208 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/265 21297 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/266 21299 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/267 21298 

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. MK/T/ 2013/262 21312 
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Kraft Foods Deutschland Holding GmbH MK/T/ 2012/1139 21186 

KRI KRI AE Serres Greece MK/T/ 2012/1078 21180 

KRI KRI AE Serres Greece MK/T/ 2012/1080 21182 

La Senza Corporation MK/T/ 2012/1271 21195 

MERIDA INDUSTRY CO., LTD MK/T/ 2012/1148 21217 

MERIDA INDUSTRY CO., LTD MK/T/ 2012/1149 21218 

NATURIN VISCOFAN GMBH MK/T/ 2011/1168 21281 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan 
Motor Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/1116 21237 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih 
prizvoda 

MK/T/ 2012/1087 21233 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih 
prizvoda 

MK/T/ 2012/1088 21234 

PODRAVKA d.d. MK/T/ 2012/1261 21194 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/241 21310 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/242 21313 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/243 21304 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/244 21311 

Punch Industries, An unlimited Irish company MK/T/ 2012/1262 21199 

Punch Industries, An unlimited Irish company MK/T/ 2012/1263 21200 

Reckitt Benckiser LLC MK/T/ 2013/271 21300 

S.C. COMCEH S.A. MK/T/ 2011/836 21303 

Sarantis Romania S.A. Company registration 
no.J23/1059/2001, VAT code RO 8601391 

MK/T/ 2012/1035 21246 

TAMRON CO., LTD. MK/T/ 2012/1350 21288 

TDR d.o.o. MK/T/ 2012/1014 21214 

The Bakers Ltd. MK/T/ 2012/1074 21189 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2011/1099 21280 

Tobacna Ljubljana d.o.o. MK/T/ 2011/785 21275 

Transatlantic Holdings, Inc. MK/T/ 2012/1084 21188 

Transatlantic Holdings, Inc. MK/T/ 2012/1085 21187 

Tрговско друштво за услуги БЕТА КОНСАЛИНГ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/1081 21181 

VIOSER S.A.  MK/T/ 2013/100 21175 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1042 21211 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1043 21250 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1044 21251 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1045 21213 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1046 21206 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1047 21249 

АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР ПАРТЕС СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1107 21232 

Акционерско друштво за производство и промет на вино 
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

MK/T/ 2012/1368 21289 

АСКОТ ЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2013/189 21177 

АСКОТ ЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2013/190 21176 
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Ашикоглу Иса MK/T/ 2013/180 21301 

БАУАРТ ГРУПА ДОО MK/T/ 2012/1127 21227 

ЃОРГИЕВИ ДООЕЛ MK/T/ 2012/1071 21245 

ДЕМА-СТИЛ доо MK/T/ 2013/137 21292 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА 
МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/90 21308 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА 
МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/101 21306 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА 
МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/102 21307 

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

MK/T/ 2013/58 21296 

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

MK/T/ 2013/59 21295 

Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2012/1115 21216 

Друштво за инженеринг производство сервисирање 
ремонт монтажа на лифтови и угостителска опрема 
КОНЧАР-ЛИФТОВИ И УГОСТИТЕЛСКА ОПРЕМА Стојне и 
др. ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/1037 21269 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/956 21278 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1121 21228 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1122 21229 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1123 21230 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1124 21231 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1140 21252 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1142 21253 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1338 21287 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/276 21305 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1089 21226 

Друштво за одржување на курсеви за странски јазик, 
промет, производство и услуги ЧЕЛИНЏ ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/922 21185 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и 
мало РИО ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/1098 21204 
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Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и 
мало РИО ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/1090 21202 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и 
мало РИО ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/1091 21203 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и 
мало РИО ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/1092 21201 

Друштво за производство и промет БИОНИКА 
ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

MK/T/ 2011/811 21302 

Друштво за производство и трговија ШАТЕ ДОО Скопје MK/T/ 2012/561 21241 

Друштво за производство, трговија и услуги ДАКА ФЕШН 
ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/1119 21193 

Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕРЏИ 
МЕДИКАЛ ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/1330 21285 

Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕРЏИ 
МЕДИКАЛ ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/1331 21286 

Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА 
извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

MK/T/ 2012/1126 21262 

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ 
КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ Валандово 

MK/T/ 2012/231 21283 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и 
услуги МОНТЕНЕГРО 94 експорт-импорт Јован и Љубе 
ДОО Гостивар 

MK/T/ 2008/1191 21315 

Друштво за производство, трговија, услуги и 
градежништво ТЕНЗОР извоз-увоз ДООЕЛ с.Орман, 
Скопје 

MK/T/ 2012/147 21276 

Друштво за производство, трговија, услуги и 
градежништво ТЕНЗОР извоз-увоз ДООЕЛ с.Орман, 
Скопје 

MK/T/ 2012/148 21277 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2012/319 21284 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2013/144 21174 

Друштво за угостителство, трговија и услуги ЕУРОМАЦ 
ХОТЕЛИ увоз-извоз Скопје, ТЦЦ ГРАНД ПЛАЗА ХОТЕЛ 

MK/T/ 2012/1036 21212 

Ема Воденичарска MK/T/ 2013/176 21294 

Здружение ВИЗИОНИ М Скопје MK/T/ 2012/747 21224 

Здружение за одгледувачи на овци „ДАШИ“ Дебар MK/T/ 2013/1094 21173 

Здружение Совет за грижи и воспитување на децата на 
град Скопје 

MK/T/ 2012/1254 21205 

Здужение на граѓани: „Ден на дрвото - засади ја својата 
иднина!“ 

MK/T/ 2010/552 21293 

Златевски Љубиша MK/T/ 2012/1248 21207 

КУВАЈТ ПРОМ MK/T/ 2013/32 21274 

Мiрјана Градчанова Ивковска MK/T/ 2012/393 21291 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2013/170 21178 

МАРГАРИТА ГОКИЌ MK/T/ 2013/183 21179 

Маркет Висион ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/718 21242 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  MK/T/ 2012/1052 21268 
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Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова 
Ана 

MK/T/ 2012/1258 21184 

Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова 
Ана 

MK/T/ 2012/1259 21183 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2012/1135 21255 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/717 21265 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/718 21264 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/719 21263 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/720 21266 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп MK/T/ 2012/1019 21247 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп MK/T/ 2012/1020 21273 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп MK/T/ 2012/1022 21272 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп MK/T/ 2012/1024 21271 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп MK/T/ 2012/1026 21270 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп MK/T/ 2012/1027 21248 

Приватна здравствена установа - специјалистичка 
ординација по дерматовенерологија ДЕРМА САНА - 
ДЕРМИКА Скопје 

MK/T/ 2012/1151 21254 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1101 21260 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1102 21235 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1103 21261 

Трговско друштво за новинско издавачка дејност и 
графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/1032 21209 

Туристичка агенција МАЦЕДОНИА ХОЛИДЕЈС ЕНД ТУРС 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1008 21192 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1109 21290 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1110 21243 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1111 21240 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1113 21239 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1010 21222 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1011 21221 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1012 21220 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1013 21219 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

MK/T/ 2013/236 21319 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

MK/T/ 2013/237 21318 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија MK/T/ 2013/238 21317 
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''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

MK/T/ 2013/270 21316 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

MK/T/ 2012/917 21223 

ЦД Фруит, дооел MK/T/ 2012/111 21282 

 

 

ПРЕНОС 
 

(111) 369 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 370 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 835 

(732) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

 

(111) 671 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 1864 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 1866 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 1867 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 6327 

(732) Syngenta Crop Protection AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH 

 

(111) 644 

(732) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 3605 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 3646 

(732) LUXOTTICA GROUP S.p.A. 

Via Cesare Cantu, 2-20123, Milano (MI), IT 

 

(111) 3646 

(732) LUXOTTICA GROUP S.p.A. 

Via Cesare Cantu, 2-20123, Milano (MI), IT 

 

(111) 3612 

(732) Chivas Holdings (IP) Limited 

111-113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, 

Scotland, GB 

 

(111) 5314 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 5315 

(732) ConvaTec Inc. 
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200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 5490 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 3505 

(732) Reebok International Limited 

11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU London, GB 

 

(111) 3508 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 3963 

(732) MILACRON LLC 

4165 Half Acre Road, Batavia, Ohio 45103, US 

 

(111) 3754 

(732) HENKEL CONSUMER GOODS INC. 

19001 North Scottsdale Road, Scottsdale, 

Arizona 85255, US 

 

(111) 5581 

(732) Renaissance Capital Corporation 

One Dole Drive, Westlake Village, California 

91361, US 

 

(111) 2780 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 4117 

(732) Abbott Products Operations AG 

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH 

 

(111) 1081 

(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE 

(SAS) 

42, rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, FR 

 

(111) 2952 

(732) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 2548 

(732) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 1943 

(732) Chivas Holdings (IP) Limited 

111-113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, 

Scotland, GB 

 

(111) 1944 

(732) Chivas Holdings (IP) Limited 

111-113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, 

Scotland, GB 

 

(111) 1945 

(732) Chivas Holdings (IP) Limited 

111-113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, 

Scotland, GB 

 

(111) 1977 

(732) Boltin Group B.V. 

Standhouderskade 14H, 1054 ES Amsterrdam, 

NL 

 

(111) 1977 

(732) Boltin Group B.V. 

Standhouderskade 14H, 1054 ES Amsterrdam, 

NL 

 

(111) 3479 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 2056 

(732) Fortum Oil Oy 

P.O. Box 100, FIN-00048 Fortum, Espoo, FI 

 

(111) 3051 

(732) FUCHS PETROLUB AG 
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Friesenheimer Strasse 17, 68169 Mannheim, 

DE 

 

(111) 2085 

(732) Reckitt Benckiser Deutschland GmbH 

Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim, 

DE 

 

(111) 2119 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 2143 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1806 

(732) Renaissance Capital Corporation 

One Dole Drive, Westlake Village, California 

91361, US 

 

(111) 1750 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED a 

company organized and existing under the laws 

of Mauritius 

c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 1753 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED a 

company organized and existing under the laws 

of Mauritius 

c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 1754 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED a 

company organized and existing under the laws 

of Mauritius 

c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 1756 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED a 

company organized and existing under the laws 

of Mauritius 

c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 1757 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED a 

company organized and existing under the laws 

of Mauritius 

c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 1758 

(732) ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 3189 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 3191 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 3193 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 3195 

(732) ConvaTec Inc. 
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200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 3197 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 3198 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 3199 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 1345 

(732) Meiji Seika Pharma Co., Ltd. 

4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP 

 

(111) 6075 

(732) Iroko Cardio, LLC, a Delaware limited 

liability company 

Navy Yard Corporate Center, One Crecent 

Drive, Suite 400 Philadelphia, Pennsylvania, 

19112, US 

 

(111) 6739 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 6728 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 6734 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 6727 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 6730 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 6726 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 6836 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, 

US 

 

(111) 2671 

(732) Montfort Services Sdn. Bhd. 

Unit 1001, 10th Floor Star House, 3 Salisbury 

House, Kowloon, HK 

 

(111) 4572 

(732) Resolution Research Nederland B.V. 

Vondelingenweg 601, 3196 KK 

Vondelingenplaat RT Zuid-Holland, NL 

 

(111) 4574 

(732) Kraton Polymers Research B.V., 

Asterweg 19A1, 1031 HL Amsterdam, NL 

 

(111) 2361 

(732) VETERINA NUTRICIUS d.o.o., 

Kalinovica 

Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR 

 

(111) 2892 

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  

Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
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(111) 3288 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 3296 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 3298 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 4752 

(732) Ronson Incorporated Ltd 

Station Works, Station Road, Long Buckby, 

NN6 7PF, GB 

 

(111) 7106 

(732) G&G. S.r.I., 

Via Carlo Alberto Pizzardi, 50, 40138 Bologna, 

IT 

 

(111) 8520 

(732) Brown-Forman Polska Sp.z.o.o. a 

company organizedand existing under the laws 

of the Republic of Ploand 

ul.Postepu 21D, 02-676, Warsaw, PL 

 

(111) 7608 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 7977 

(732) TOP SHOP INTERMATIONAL SA 

Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

 

(111) 7598 

(732) TOP SHOP INTERMATIONAL SA 

Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

 

(111) 7684 

(732) Coors European Properties GmbH of 

Wien 

Schaffhausen Branch, Pestalozzistrasse 2 

8201 Schaffhausen, CH 

 

(111) 7687 

(732) Coors European Properties GmbH of 

Wien 

Schaffhausen Branch, Pestalozzistrasse 2 

8201 Schaffhausen, CH 

 

(111) 7730 

(732) Iroko Cardio, LLC, a Delaware limited 

liability company 

Navy Yard Corporate Center, One Crecent 

Drive, Suite 400 Philadelphia, Pennsylvania, 

19112, US 

 

(111) 9198 

(732) Iroko Cardio, LLC, a Delaware limited 

liability company 

Navy Yard Corporate Center, One Crecent 

Drive, Suite 400 Philadelphia, Pennsylvania, 

19112, US 

 

(111) 8310 

(732) Borealis AG 

Wagramerstrasse 17-19 1220 Vienna, AT 

 

(111) 8327 

(732) Borealis AG 

Wagramerstrasse 17-19 1220 Vienna, AT 

 

(111) 8597 

(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 
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(111) 8911 

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  

Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 

 

(111) 8924 

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,  

Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 

 

(111) 9059 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 9556 

(732) BAXI HEATING UK LIMITED 

16 Stanier Way, Wyvern Business Park, Derby, 

Derbyshire, DE21 6BF, GB 

 

(111) 9919 

(732) Aventis II Inc., a Delaware corporation, 

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 

Delaware, 19807, US 

 

(111) 9919 

(732) Aventis II Inc., a Delaware corporation, 

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 

Delaware, 19807, US 

 

(111) 9919 

(732) Aventis II Inc., a Delaware corporation, 

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 

Delaware, 19807, US 

 

(111) 10286 

(732) AGRIPHAR S.A. 

Rue de Renory 26, boite 1, 4102 Seraing 

(Ougree),, BE 

 

(111) 10773 

(732) Друштво за производство и промет 

УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, 

ул.Видое Смилевски Бато бр.69, 1000 

Скопје, MK 

 

(111) 10774 

(732) Друштво за производство и промет 

УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, 

ул.Видое Смилевски Бато бр.69, 1000 

Скопје, MK 

 

(111) 10587 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10642 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED a 

company organized and existing under the laws 

of Mauritius 

c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 10603 

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE 

 

(111) 10608 

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE 

 

(111) 10609 

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE 

 

(111) 10612 

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE 

 

(111) 10613 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED a 

company organized and existing under the laws 

of Mauritius 

c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 10614 
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(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED a 

company organized and existing under the laws 

of Mauritius 

c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 10615 

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE 

 

(111) 10617 

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE 

 

(111) 10618 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED a 

company organized and existing under the laws 

of Mauritius 

c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, Port Louis, MU 

 

(111) 10725 

(732) Colak Miroslav 

Ledinac 150, Donji Mamici, 88340 Grude, BA 

 

(111) 10726 

(732) Colak Miroslav 

Ledinac 150, Donji Mamici, 88340 Grude, BA 

 

(111) 10955 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 11234 

(732) The BenRiach Distillery Compzny Limited 

Lochend Industrial Estate, Queen Anne Drive, 

Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL, Scotland, 

GB 

 

(111) 11234 

(732) The BenRiach Distillery Compzny Limited 

Lochend Industrial Estate, Queen Anne Drive, 

Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL, Scotland, 

GB 

 

(111) 11220 

(732) Georgia-Pacific S.a.r.l 

25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, LU 

 

(111) 11077 

(732) Sony Music Entertainment (formerly 

Known as Sony BMG MUSIC  Entertainment) 

550 Madison Avenue, New York, New York, US 

 

(111) 11078 

(732) Sony Music Entertainment (formerly 

Known as Sony BMG MUSIC  Entertainment) 

550 Madison Avenue, New York, New York, US 

 

(111) 11432 

(732) Sony Music Entertainment (formerly 

Known as Sony BMG MUSIC  Entertainment) 

550 Madison Avenue, New York, New York, US 

 

(111) 11045 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11046 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11047 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11048 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11049 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 



 

 

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

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 

(111) 11050 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11051 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11052 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11054 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11256 

(732) Thorn (IP) Limited 

14 Cornhill London EC3V 3ND, GB 

 

(111) 11322 

(732) Pharma Mar., S.A. 

Poligono Industrial La Mina Norte, Avda. de los 

Reyes 1, Colmenar Viejo 28770, Madrid, ES 

 

(111) 11040 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11174 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 11415 

(732) Sony Music Entertainment (formerly 

Known as Sony BMG MUSIC  Entertainment) 

550 Madison Avenue, New York, New York, US 

 

(111) 12160 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 12161 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 12457 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 12460 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 12750 

(732) Zoetis P LLC 

100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, 

US 

 

(111) 12461 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 12370 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 12695 

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V. 

Wim de Korverstraat 35 NL-5831, AN Boxmeer, 

NL 

 

(111) 12671 

(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 

 

(111) 14556 
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(732) HAUZMAJSTOR doo 

Dunavska 57a, 11158 Beograd, RS 

 

(111) 15365 

(732) PHIVCO UK II LIMITED 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 13249 

(732) Акционерско друштво за производство 

и промет Жито Леб Охрид 

ул.„Живко Чинго“ бр.2, Охрид, MK 

 

(111) 16379 

(732) DAYMEN CANADA ACQUISITION ULC, 

a British Columbia CANADA unlimited liability 

corporation 

2800 Park Place, 666 Burrard Street British 

Columbia, CANADA V6C 2ZL, CA 

 

(111) 14322 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 14144 

(732) Max Zeller Sohne AG 

Seeblickstrasse 4, CH-8590 Romanshorn, CH 

 

(111) 14871 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 14886 

(732) Верица Милеска Стефановска and 

Ирена Митровска 

Бул.АВНОЈ бр.4/2-3, Скопје, MK and ул.Јани 

Лукровски бр.5/1-8, Скопје, MK 

 

(111) 14684 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 14568 

(732) Vectrix International Limited, A 

corporation registered in Hong Kong 

2/FGold Peak Building, 30Kwai Wing Road, 

KwaiChung, NewTerritories, HK 

 

(111) 14572 

(732) Vectrix International Limited, A 

corporation registered in Hong Kong 

2/FGold Peak Building, 30Kwai Wing Road, 

KwaiChung, NewTerritories, HK 

 

(111) 15288 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 14723 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 14713 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 14880 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 14751 

(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 

с. Балиндол, Гостивар, MK 

 

(111) 15271 

(732) Акционерско друштво за производство 

и промет Жито Леб Охрид 

ул.„Живко Чинго“ бр.2, Охрид, MK 

 

(111) 15273 

(732) Акционерско друштво за производство 

и промет Жито Леб Охрид 

ул.„Живко Чинго“ бр.2, Охрид, MK 
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(111) 15274 

(732) Акционерско друштво за производство 

и промет Жито Леб Охрид 

ул.„Живко Чинго“ бр.2, Охрид, MK 

 

(111) 15134 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 15391 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет Жито Леб Охрид 

ул.„Живко Чинго“ бр.2, Охрид, MK 

 

(111) 15019 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 15018 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 15616 

(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 

 

(111) 15624 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 16161 

(732) KOZMO KIMYA SAN. VE DIS TIC. LTD 

Company 

HADIMKOY, ISTASYON MAH. DR. MITHAT 

MARTI CAD. NO.16 CATALCA-ISTANBUL, 

TR 

 

(111) 16160 

(732) KOZMO KIMYA SAN. VE DIS TIC. LTD 

Company 

HADIMKOY, ISTASYON MAH. DR. MITHAT 

MARTI CAD. NO.16 CATALCA-ISTANBUL, 

TR 

 

(111) 16159 

(732) KOZMO KIMYA SAN. VE DIS TIC. LTD 

Company 

HADIMKOY, ISTASYON MAH. DR. MITHAT 

MARTI CAD. NO.16 CATALCA-ISTANBUL, 

TR 

 

(111) 16158 

(732) KOZMO KIMYA SAN. VE DIS TIC. LTD 

Company 

HADIMKOY, ISTASYON MAH. DR. MITHAT 

MARTI CAD. NO.16 CATALCA-ISTANBUL, 

TR 

 

(111) 19467 

(732) UL LLC 

333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 

60062, US 

 

(111) 16832 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЈАНА БЕЈКЕРИ ДООЕЛ Скопје 

ул.Васил Ѓоргов бр.11, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17543 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 17879 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17104 
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(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17103 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17107 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17109 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17039 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17040 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17101 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17102 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17100 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје 

ул.Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17301 

(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche 

Aktiengesellschaft 

, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, DE 

 

(111) 17281 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 17544 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 17908 

(732) Туристичка Агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ 

ДОО Скопје 

ул.Луј Пастер бр.9, Палата Македонија, 

MK 

 

(111) 17907 

(732) Туристичка Агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ 

ДОО Скопје 

ул.Луј Пастер бр.9, Палата Македонија, 

MK 

 

(111) 18162 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 
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ПРЕНОС  
ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 

 
 
(111) 4536 
(732) Pfizer Health AB, 
Vetenskapsvagen 10, S-191 90 
Sollentuna, SE 
 
(111) 9102 
(732) Zoetis LLC 
100 Campus Drive, Florham Park, NJ 
07932, US 
 
(111) 14750 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 14749 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 14744 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 14747 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 14739 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 14748 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 14745 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 14743 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 14740 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 

 
(111) 14741 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 15064 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 15063 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 15061 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 15062 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 15250 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 15251 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 15252 
(732) ЕДИБЕ ФЕТАЈИ 
с. Балиндол, Гостивар, MK 
 
(111) 17654 
(732) ДПТУ ДДБ-КОМПАНИ ДООЕЛ 
Скопје; ДПТУ ДИДИЕС ФЕШН ДООЕЛ 
Скопје and ДПТУ СТОЈКОВСКИ 
КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје 
ул.Јане Сандански бр.76/23 1000 
Скопје, MK; бул.Партизански одреди 
б.б., ТЦ Буњаковец кат I лок.18, MK 
and ул.Јане Сандански бр.66 кат I лок.1, 
MK 
 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    143 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

ПРОМЕНИ 

(111) 278 

(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
 
(111)  
(732) GROTTO S.p.a. 
VIA PONTE DL GRANATIERI 4, IT 
 
(111) 491 
(732) American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited 
Zaehlerweg 4, CH-6300 Zug, CH 
 
(111) 3572 
(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
 
(111) 3775 
(732) SONY CORPORATION 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 3776 
(732) SONY CORPORATION 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 3944 
(732) Tioxide Europe Limited 
Haverton Hill Road, Billingham, TS231 PS, 
GB 
 
(111) 3950 
(732) Beckam Coulter, Inc. 
250 S. Kraemer Boulevard, Brea, California 
92821, US 
 
(111) 3114 
(732) Mallinckrodt LLC 
675 McDonnel Boulevard, P.O. Box 5840, St. 
Louis, Missouri 63134, US 
 
(111) 3115 
(732) Mallinckrodt LLC 
675 McDonnel Boulevard, P.O. Box 5840, St. 
Louis, Missouri 63134, US 
 
(111) 3116 
(732) Mallinckrodt LLC 
675 McDonnel Boulevard, P.O. Box 5840, St. 
Louis, Missouri 63134, US 
 
(111) 3120 

(732) SONY CORPORATION 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 3134 
(732) OSHKOSH B'GOSH INC. 
1170 Peachtree St., Suite 900, Atlanta GA 
30309, US 
 
(111) 3994 
(732) CLUETT, PEABODY & CO., INC. 
200 Madison Ave., New York, NY 10016, US 
 
(111) 1053 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc. 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, US 
 
(111) 3646 
(732) LUXOTTICA GROUP S.p.A. 
Via Cesare Cantu, 2-20123, Milano (MI), IT 
 
(111) 4843 
(732) MACDONALD & MUIR LIMITED 
The Cube, 45 Leith Street, Edinburgh EH1 
3AT, GB 
 
(111) 4965 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 5214 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 5296 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 5618 
(732) Takeda GmbH 
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 
 
(111) 3503 
(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
 
(111) 5402 
(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
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(111) 3506 
(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
 
(111) 730 
(732) GUARDSMARK, LLC 
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 19801, US 
 
(111) 4948 
(732) Pernod Ricard USA, LLC 
100 Manhattanville Road Purchase, New 
York 10577, US 
 
(111) 3963 
(732) MILACRON LLC 
4165 Half Acre Road, Batavia, Ohio 45103, 
US 
 
(111) 3963 
(732) MILACRON LLC 
4165 Half Acre Road, Batavia, Ohio 45103, 
US 
 
(111) 3713 
(732) Irish Distillers Limited also trading as 
John Power & Son, as John Jamesson &Son, 
as Cork Distilleries Company, as Huzzar 
Vodka Company and as Tullamore dew 
Company 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, Dublin 4, IE 
 
(111) 3754 
(732) HENKEL CONSUMER GOODS INC. 
19001 North Scottsdale Road, Scottsdale, 
Arizona 85255, US 
 
(111) 3754 
(732) HENKEL CONSUMER GOODS INC. 
19001 North Scottsdale Road, Scottsdale, 
Arizona 85255, US 
 
(111) 3754 
(732) HENKEL CONSUMER GOODS INC. 
19001 North Scottsdale Road, Scottsdale, 
Arizona 85255, US 
 
(111) 3754 
(732) HENKEL CONSUMER GOODS INC. 
19001 North Scottsdale Road, Scottsdale, 
Arizona 85255, US 
 
(111) 2474 
(732) Anheuser-Busch, LLC 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
 
(111) 1573 
(732) ELKEM AS 
Hoffsv 65 B 0377 OSLO, NO 
 
(111) 1894 
(732) ELNA KABUSHIKI KAISHA (ELNA 
CO.LTD.) 
8-11, Shin Yokohama 3 chome Kouhoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 
 
(111) 4117 
(732) Abbott Products Operations AG 
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
CH 
 
(111) 4153 
(732) American Sporting Goods Corporation 
101 Enterprise, Suite 100, Aliso Viejo, 
California 92656, US 
 
(111) 4156 
(732) Hollister Incorporated 
2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 
60048, US 
 
(111) 1081 
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE 
(SAS) 
42, rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, FR 
 
(111) 1083 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 1102 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 4189 
(732) THE WHITAKER LLC 
4550 New Linden Hill Road Wilmington, 
Delaware 19808, US 
 
(111) 4190 
(732) THE WHITAKER LLC 
4550 New Linden Hill Road Wilmington, 
Delaware 19808, US 
 
(111) 1937 
(732) Pernod Ricard USA, LLC 
100 Manhattanville Road Purchase, New 
York 10577, US 
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(111) 4258 
(732) THE WHITAKER LLC 
4550 New Linden Hill Road Wilmington, 
Delaware 19808, US 
 
(111) 6371 
(732) THE WHITAKER LLC 
4550 New Linden Hill Road Wilmington, 
Delaware 19808, US 
 
(111) 4259 
(732) THE WHITAKER LLC 
4550 New Linden Hill Road Wilmington, 
Delaware 19808, US 
 
(111) 4260 
(732) THE WHITAKER LLC 
4550 New Linden Hill Road Wilmington, 
Delaware 19808, US 
 
(111) 1656 
(732) Visa International Service Association 
900 Metro Center Boulevard Foster City, 
California 94404, US 
 
(111) 6341 
(732) Conopco, Inc. 
700 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 
07632, US 
 
(111) 4285 
(732) Conopco, Inc. 
700 Sylvan Avenue Englewood Cliffs New 
Jersey, US 
 
(111) 4286 
(732) Conopco, Inc. 
700 Sylvan Avenue Englewood Cliffs New 
Jersey, US 
 
(111) 4289 
(732) Conopco, Inc. 
700 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 
07632, US 
 
(111) 4292 
(732) Visa International Service Association 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, 
California 94404, US 
 
(111) 4294 
(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION 
900 Metro Center Blvd., Foster City, 
California 94404, US 
 

(111) 4296 
(732) Visa International Service Association 
900 Metro Center Boulevard Foster City, 
California 94404, US 
 
(111) 1977 
(732) Boltin Group B.V. 
Standhouderskade 14H, 1054 ES 
Amsterrdam, NL 
 
(111) 1977 
(732) Boltin Group B.V. 
Standhouderskade 14H, 1054 ES 
Amsterrdam, NL 
 
(111) 1977 
(732) Boltin Group B.V. 
Standhouderskade 14H, 1054 ES 
Amsterrdam, NL 
 
(111) 1977 
(732) Boltin Group B.V. 
Standhouderskade 14H, 1054 ES 
Amsterrdam, NL 
 
(111) 2984 
(732) SAFT Aktiebolag 
Box 709 572 28 Oskarshamn, SE 
 
(111) 1324 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 1325 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 1327 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 1331 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 2112 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 4380 
(732) Biofarma 
50 rue Carnot, 92284 SURESNES cedex, FR 
 
(111) 2848 
(732) HEMOFARM D.O.O. Sabac 
Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS 
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(111) 2848 
(732) HEMOFARM D.O.O. Sabac 
Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS 
 
(111) 2848 
(732) HEMOFARM D.O.O. Sabac 
Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS 
 
(111) 2119 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2119 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2119 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2119 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2119 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2119 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2119 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2143 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2143 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2143 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2143 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2143 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2143 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2143 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 1846 
(732) Cincom Systems, Inc. 
55 Merchant Street, Cincinnati, Ohio 45242, 
US 
 
(111) 4498 
(732) Eaton Corporation 
111 Superior Avenue, 44114 Cleveland, OH,, 
US 
 
(111) 4501 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 4501 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2807 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2807 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2831 
(732) Golden Lady Company S.p.A. 
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Via Giacomo Leopardi 3/5, 46043 Castiglione 
delle Stiviere, MN 
 
(111) 2832 
(732) Golden Lady Company S.p.A. 
Via Giacomo Leopardi 3/5, 46043 Castiglione 
delle Stiviere, MN 
 
(111) 2702 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2702 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 1345 
(732) Meiji Seika Pharma Co., Ltd. 
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo , 
JP 
 
(111) 3227 
(732) GLAXO GROUP LIMITED 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB 
 
(111) 4536 
(732) Pfizer Health AB, 
Vetenskapsvagen 10, S-191 90 Sollentuna, 
SE 
 
(111) 4538 
(732) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) 
LIMITED 
Manchester Business Park, 3500 Aviator 
Way, Manchester M22 5TG, GB 
 
(111) 6373 
(732) REPSOL PETROLEO S.A. 
Paseo de la Castellana, 278-290 28046 
Madrid, ES 
 
(111) 5727 
(732) Bayer CropScience Limited 
230, Cambridge Science Park, Milton Road, 
CB4 0WB Cambridge, GB 
 
(111) 5729 
(732) Bayer CropScience Limited 
230, Cambridge Science Park, Milton Road, 
CB4 0WB Cambridge, GB 
 
(111) 5731 
(732) Bayer CropScience Limited 

230, Cambridge Science Park, Milton Road, 
CB4 0WB Cambridge, GB 
 
(111) 5753 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 5753 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 5993 
(732) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) 
LIMITED 
Manchester Business Park, 3500 Aviator 
Way, Manchester M22 5TG, GB 
 
(111) 5888 
(732) Mallinckrodt LLC 
675 McDonnel Boulevard, P.O. Box 5840, St. 
Louis, Missouri 63134, US 
 
(111) 6237 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6237 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 5974 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 
 
(111) 5972 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 5972 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6238 
(732) The Absolut Company Aktiebolag 
117 97 Stockholm,, SE 
 
(111) 6210 
(732) The Absolut Company Aktiebolag 
117 97 Stockholm,, SE 
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(111) 6209 
(732) The Absolut Company Aktiebolag 
117 97 Stockholm,, SE 
 
(111) 6239 
(732) The Absolut Company Aktiebolag 
117 97 Stockholm,, SE 
 
(111) 6120 
(732) The Absolut Company Aktiebolag 
117 97 Stockholm,, SE 
 
(111) 6026 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6026 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6034 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 6076 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6076 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6739 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6739 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6728 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6728 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 

 
(111) 6734 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6734 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6727 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6727 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6730 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6730 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6726 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6726 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6624 
(732) NBC Universal Media, LLC 
30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10112,, 
US 
 
(111) 6624 
(732) NBC Universal Media, LLC 
30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10112,, 
US 
 
(111) 6624 
(732) NBC Universal Media, LLC 
30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10112,, 
US 
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(111) 6701 
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC., and 
CANADIAN CLUB CANADA INC. 
466 Speers road, 2rd Floor, Oakville, Ontario, 
L6K 3W9, CA and 466 Speers Road, 3rd 
Floor, Oakville, Ontario, L6K 3W9, CA 
 
(111) 6701 
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC., and 
CANADIAN CLUB CANADA INC. 
466 Speers road, 2rd Floor, Oakville, Ontario, 
L6K 3W9, CA and 466 Speers Road, 3rd 
Floor, Oakville, Ontario, L6K 3W9, CA 
 
(111) 6459 
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC. 
466 Speers Road, 3rd Floor, Oakville, 
Ontario, L6K 3W9, CA 
 
(111) 6459 
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC. 
466 Speers Road, 3rd Floor, Oakville, 
Ontario, L6K 3W9, CA 
 
(111) 6460 
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC. 
466 Speers Road, 3rd Floor, Oakville, 
Ontario, L6K 3W9, CA 
 
(111) 6460 
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC. 
466 Speers Road, 3rd Floor, Oakville, 
Ontario, L6K 3W9, CA 
 
(111) 6543 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 6709 
(732) Друштво за производство, промет и 
услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-
извоз Скопје 
ул.„Трета Македонска бригада“ бб, 1000 
Скопје, MK 
 
(111) 6752 
(732) Simens Healthcare Diagnostics Inc. 
1717 Deerfield Road, Deerfield, Illinois 
60015, US 
 
(111) 5177 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 5177 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2271 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2271 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2281 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2281 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2283 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 5912 
(732) WELLA GmbH 
Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach 
am Taunus, DE 
 
(111) 2315 
(732) H.J. Heinz Company 
One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15222, US 
 
(111) 4655 
(732) "Jugomedija" Fabrika Lekova AD 
Zrenjanin 
ul.Pancevacka b.b., RS 
 
(111) 4706 
(732) Thomas Cook UK Limited 
The Thomas Cook Business Park, Coningsby 
Road, Peterborough, Cambridgeshire PE3 
8SB, GB 
 
(111) 2361 
(732) VETERINA NUTRICIUS d.o.o., 
Kalinovica 
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR 
 
(111) 2361 
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(732) VETERINA NUTRICIUS d.o.o., 
Kalinovica 
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR 
 
(111) 2892 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., 
Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
(111) 2892 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., 
Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 2884 
(732) Maytag Properties, LLC 
500 Renaissance Drive, Suite 101, St. 
Joseph, Michigan 49085 , US 
 
(111) 2884 
(732) Maytag Properties, LLC 
500 Renaissance Drive, Suite 101, St. 
Joseph, Michigan 49085 , US 
 
(111) 3288 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 3288 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 3296 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 3296 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 3298 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 3298 
(732) Veterina d.o.o. 
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 6917 
(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 6918 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 7089 
(732) GlaxoSmith Kline LLC, 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 7089 
(732) GlaxoSmith Kline LLC, 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 7040 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7040 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7041 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7041 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7274 
(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
 
(111) 7285 
(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
 
(111) 7275 
(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
 
(111) 7067 
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(732) Arla Foods amba 
Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK 
 
(111) 7113 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 7291 
(732) GM Korea Company 
199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu, 
Incheon, KR 
 
(111) 7308 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 7307 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 7366 
(732) New Wave Group AB 
Box 2129 , 442 02 YTTERBY ,, SE 
 
(111) 9173 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 7425 
(732) Discover Financial Services 
2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, 
US 
 
(111) 7427 
(732) Discover Financial Services 
2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, 
US 
 
(111) 8021 
(732) DEERE & COMPANY 
One John Deere Place Moline, Illinois 61265, 
US 
 
(111) 7988 
(732) Ryservs (No. 3) 
Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 
3LA, UK 
 
(111) 7988 
(732) Ryservs (No. 3) 
Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 
3LA, UK 
 
(111) 7494 
(732) VingCard Elsafe AS 
Sophus Lies vei 1523 Moss, NO 

 
(111) 7932 
(732) Sandvik Materials Technology UK Ltd. 
Inveralmond, Perth PH1 2ED, Scotland, GB 
 
(111) 7970 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 7791 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 7862 
(732) MAREDO Restaurants Holding GmbH 
Elisabeth str.22, D-40217 Dusseldorf, DE 
 
(111) 7775 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7775 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7588 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7588 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7607 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 7608 
(732) Glaxo Group Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 7977 
(732) TOP SHOP INTERMATIONAL SA 
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 
 
(111) 7977 
(732) TOP SHOP INTERMATIONAL SA 
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 
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(111) 7977 
(732) TOP SHOP INTERMATIONAL SA 
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 
 
(111) 7598 
(732) TOP SHOP INTERMATIONAL SA 
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 
 
(111) 7598 
(732) TOP SHOP INTERMATIONAL SA 
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 
 
(111) 7598 
(732) TOP SHOP INTERMATIONAL SA 
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 
 
(111) 7663 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 7660 
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi 
Istanbul Bakirkoy Yenibosna ,   Cobancesme 
Sanayi Cad. No. 16, TR 
 
(111) 7672 
(732) GlaxoSmith Kline LLC, 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 7672 
(732) GlaxoSmith Kline LLC, 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 7743 
(732) GlaxoSmith Kline LLC, 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 7743 
(732) GlaxoSmith Kline LLC, 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 7703 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7703 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7702 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7702 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7701 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7701 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7700 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7700 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7729 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7729 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8176 
(732) Трговско друштво  МАКОТЕКС 
експорт-импорт АД Скопје 
ул.Никола Парапунов бе.41, Скопје, MK 
 
(111) 7776 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7776 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
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One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7944 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 7943 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8010 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8076 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8077 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8193 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 8205 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8206 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8208 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8209 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8210 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 

 
(111) 8213 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8214 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 9334 
(732) Anheuser-Busch, LLC 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 
US 
 
(111) 8483 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8753 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8113 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8114 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 9243 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 8269 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8393 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8393 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8485 
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(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 8614 
(732) Abbott Products Operations AG 
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
CH 
 
(111) 8423 
(732) Abbott Products Operations AG 
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
CH 
 
(111) 8637 
(732) CENOVIS HEALTH CO PTY LTD, 
Symbion Health Limited 
Level 7, 5 Queens Road Melbourne VIC 
3004, AU 
 
(111) 9264 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 9490 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 9102 
(732) Zoetis LLC 
100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, 
US 
 
(111) 8304 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8304 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 9485 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 8714 
(732) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA  also trading as CITIZEN 
HOLDINGS CO., LTD. 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho,  Nishi-tokyo-shi, 
Tokyo, JP 
 
(111) 8911 

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., 
Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 8911 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., 
Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 8911 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., 
Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 8925 
(732) Genera dionicko drustvo za razvoj i 
proizvodnju farmaceutskih proizvoda (Genera 
d.d. скратен назив)  
Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov 
Potok, HR 
 
(111) 8924 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., 
Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 8924 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., 
Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 8924 
(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., 
Kalinovica,  
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR 
 
(111) 8737 
(732) LIBERIS PUBLICATIONS S.A. 
80 Ioannou Metaxa St., 19400 Koropi, 
Athens, GR 
 
(111) 8338 
(732) Pfizer Italia S.r.l. 
Via Isonzo 71, Latina, IT 
 
(111) 8338 
(732) Pfizer Italia S.r.l. 
Via Isonzo 71, Latina, IT 
 
(111) 8853 
(732) Murata Manufacturing Co., Ltd. 
10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-
shi, Kyoto, JP 
 
(111) 8852 
(732) Murata Manufacturing Co., Ltd. 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    155 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-
shi, Kyoto, JP 
 
(111) 9594 
(732) The Absolut Company Aktiebolag 
117 97 Stockholm,, SE 
 
(111) 8906 
(732) Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Boulevad, Santa Clara, 
California 95051, US 
 
(111) 8905 
(732) Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Boulevad, Santa Clara, 
California 95051, US 
 
(111) 8698 
(732) МАКПРОГРЕС ДОО 
ул.„Илинденска“ бб, 2310 Виница, MK 
 
(111) 8244 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 8240 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 8876 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8876 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8980 
(732) Nexen Tire Corporation 
#30, Yusan-Dong, Yangsan City, 
Kyongsangnam-Do,, KR 
 
(111) 8890 
(732) Advance Magazine Publishers Inc. 
Four Times Square, New York, N.Y. 10036, 
US 
 
(111) 8902 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 9054 
(732) GM Korea Company 

199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu, 
Incheon, KR 
 
(111) 9194 
(732) Parker Pen Products 
Halifax Avenue, Fradley Park, Lichfield, 
Staffordshire WS13 8SS, GB 
 
(111) 9194 
(732) Parker Pen Products 
Halifax Avenue, Fradley Park, Lichfield, 
Staffordshire WS13 8SS, GB 
 
(111) 10045 
(732) Турстичка Агенција ГУЛИВЕР МИЛС 
ДООЕЛ 
ул. Даме Груев блок 3 бр.5, Скопје, MK 
 
(111) 9502 
(732) DEERE & COMPANY 
One John Deere Place Moline, Illinois 61265, 
US 
 
(111) 9656 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 9657 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 
 
(111) 9659 
(732) CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.) 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, 
Tokyo, JP 
 
(111) 9972 
(732) Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги експорт-импорт АРБОР 
Благојка ДООЕЛ 
бул.Партизански Одреди бр.21 А2/1 локал 
6, 1000 Скопје, MK 
 
(111) 9693 
(732) Pfizer Cork Limited 
Little Island, County Cork, IE 
 
(111) 9799 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 9799 
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(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 9776 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 9776 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 9807 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 9919 
(732) Aventis II Inc., a Delaware corporation, 
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware, 19807, US 
 
(111) 9919 
(732) Aventis II Inc., a Delaware corporation, 
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware, 19807, US 
 
(111) 9919 
(732) Aventis II Inc., a Delaware corporation, 
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware, 19807, US 
 
(111) 9758 
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC 
601 W.26th St.,6th Floor, NEW YORK, NY 
10001, US 
 
(111) 9785 
(732) ENTERPRISE HOLDINGS, INC. 
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, 
US 
 
(111) 9784 
(732) ENTERPRISE HOLDINGS, INC. 
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, 
US 
 
(111) 9851 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 
 
(111) 10156 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889-0100, US 
 
(111) 10165 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 
 
(111) 10232 
(732) F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG c/o 
Stock Spirits Group Services AG 
Dammstrasse 19 6301 Zug, CH 
 
(111) 10169 
(732) Live Nation Entertainment, Inc 
89348 Civic Center Drive, Beverly Hills, 
California 90210, US 
 
(111) 10175 
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC 
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, 
US 
 
(111) 10247 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d 
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 
 
(111) 10444 
(732) Oracle America, Inc. 
500 Oracle Parkway Redwood Shores, 
California 94065, US 
 
(111) 10701 
(732) Dunhill Tobacco of London Limited 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, UK 
 
(111) 10571 
(732) Sandvik Materials Technology UK Ltd. 
Inveralmond, Perth PH1 2ED, Scotland, GB 
 
(111) 10533 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 10533 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 10640 
(732) Glaxo Group Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, GB 
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(111) 10980 
(732) Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА 
Акционерско друштво за мобилни 
комуникации-Скопје 

ул. Орце Николов бб Скопје, MK 
 

(111) 10847 
(732) ImClone LLC 
180 Varick Street, New York, New York, 
10014, US 
 
(111) 10821 
(732) Healthtex Apparel Corp., a Delaware 
corporation 
100 West 33rd Street, Suite 1012 New York, 
New York 10001, US 
 
(111) 12639 
(732) Conopco, Inc. 
700 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 
07632, US 
 
(111) 10937 
(732) NOVARTIS AG 
CH-4002, Basel, CH 
 
(111) 10941 
(732) NOVARTIS AG 
CH-4002, Basel, CH 
 
(111) 10858 
(732) Друштво за производство трговија и 
услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-
импорт Скопје 
ул.Булевар Октомвриска Револуција бр.18, 
Скопје, MK 
 
(111) 11234 
(732) The BenRiach Distillery Compzny 
Limited 
Lochend Industrial Estate, Queen Anne 
Drive, Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL, 
Scotland, GB 
 
(111) 11220 
(732) Georgia-Pacific S.a.r.l 
25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, LU 
 
(111) 11388 
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC 
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, 
US 
 
(111) 17242 
(732) Dunhill Tobacco of London Limited 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, UK 
 

(111) 11081 
(732) Друштво за графичко издавачка 
дејност ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје 
ул. Љубљанска бб Скопје, 1000 Скопје, MK 
 
(111) 11320 
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC 
7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 
49001, US 
 
(111) 11752 
(732) Arysta LifeScience North America, LLC 
15401 Weston Parkway, Suite 150 Cary NC 
27513, US 
 
(111) 11753 
(732) Arysta LifeScience North America, LLC 
15401 Weston Parkway, Suite 150 Cary NC 
27513, US 
 
(111) 15289 
(732) SIDENOR STEEL PRODUCTS 
MANUFACTURING COMPANY S.A. 
Athens Tower, Building B', 2-4 Mesogeion 
Avenue, Athens, GR 
 
(111) 11154 
(732) Akcionarsko drustvo za proizvodnju, 
preradu i promet derivata nafte "Rafinerija 
ulja Modrica" 
ul. Vojvode Stepe Stepanovica br. 49, Modric, 
BA 
 
(111) 11967 
(732) Diners Club International Ltd. 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, US 
 
(111) 11656 
(732) CMS Legal Services EEIG 
Barckhausstrasse 12-16, Frankfurt am Main 
D-60325, DE 
 
(111) 11657 
(732) CMS Legal Services EEIG 
Barckhausstrasse 12-16, Frankfurt am Main 
D-60325, DE 
 
(111) 11935 
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC 
7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 
49001, US 
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(111) 12119 
(732) Друштво за производство, 
градежништво, трговија и услуги ИНТЕР-
КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар 
ул.18-ти Ноември бр.37-б, 1230 Гостивар, 
MK 
 
(111) 11565 
(732) Belupo lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 
 
(111) 12969 
(732) ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје 
ул. "Шар Планина" бб, , 1000, Скопје, MK 
 
(111) 11517 
(732) Diners Club International Ltd. 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, US 
 
(111) 15145 
(732) OBI  GmbH & Co.Deutschland KG 
Albert-Einstein Strasse 7-9, 42929 
Wermelskirchen, POB 1270,, DE 
 
(111) 11819 
(732) Duck Global Licensing (Duck Global 
Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd) 
c/o Fischer & Partner, Schulhausstrasse 9, 
6052 Hergiswil, CH 
 
(111) 11553 
(732) SIDENOR STEEL PRODUCTS 
MANUFACTURING COMPANY S.A. 
Athens Tower, Building B, 2-4 Mesogeion 
Avenue, Athens, GR 
 
(111) 12298 
(732) SIDENOR STEEL PRODUCTS 
MANUFACTURING COMPANY S.A. 
Athens Tower, Building B, 2-4 Mesogeion 
Avenue, Athens, GR 
 
(111) 11836 
(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, MK 
 
(111) 12022 
(732) Candy Hoover Group S.r.l. 
Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e 
Brianza, IT 
 
(111) 11569 
(732) Kantar Media UK LTD, 

Ealing Gateway, 26-30 Uxbridge Road, 
Ealing, London, W5 2AU, GB 
 
(111) 12342 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 
 
(111) 12750 
(732) Zoetis P LLC 
100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, 
US 
 
(111) 12768 
(732) MIGROS TICARET ANONIM SIRKETI 
Turgut Ozal Cad. No:12, 34758 Atasehir, 
ISTANBUL, TR 
 
(111) 13468 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 12721 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 12671 
(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 
 
(111) 12671 
(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 
 
(111) 12983 
(732) FIL Limited 
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 
19, P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM 
 
(111) 12984 
(732) FIL Limited 
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 
19, P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM 
 
(111) 13237 
(732) Coldwell Banker LLC 
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 13237 
(732) Coldwell Banker LLC 
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    159 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 
(111) 13238 
(732) Coldwell Banker LLC 
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 13238 
(732) Coldwell Banker LLC 
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 14343 
(732) Great Wall Motor Company Limited 
2266 Chaoyang South Street, Boading, Hebei 
071000, CN 
 
(111) 13423 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 
 
(111) 13791 
(732) GlaxoSmithKline LLC 
Corporation Service, Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 13791 
(732) GlaxoSmithKline LLC 
Corporation Service, Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 13792 
(732) GlaxoSmithKline LLC 
Corporation Service, Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 13792 
(732) GlaxoSmithKline LLC 
Corporation Service, Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle, Delaware 19808, US 
 
(111) 13638 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 
 
(111) 13975 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 13975 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 14886 
(732) Верица Милеска Стефановска and 
Ирена Митровска 
Бул.АВНОЈ бр.4/2-3, Скопје, MK and 
ул.Јани Лукровски бр.5/1-8, Скопје, MK 
 
(111) 14886 
(732) Верица Милеска Стефановска and 
Ирена Митровска 
Бул.АВНОЈ бр.4/2-3, Скопје, MK and 
ул.Јани Лукровски бр.5/1-8, Скопје, MK 
 
(111) 15652 
(732) RE/MAX, LLC 
5075 South Syracuse Street, Denver, 
Colorado 80237, US 
 
(111) 15463 
(732) GRIFOLS THERAPEUTICS INC. 
4101 Research Commons, 79 TW Alexander 
Drive, Research Triangle Park, NC 27709, 
US 
 
(111) 16150 
(732) ACE Limited 
Barengasse 32, CH-8001 Zurich, CH 
 
(111) 15383 
(732) Procter & Gamble Business Services 
Canada Company 
Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O.Box 
997 Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA 
 
(111) 15298 
(732) Dunhill Tobacco of London Limited 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, GB 
 
(111) 15363 
(732) RE/MAX, LLC 
5075 South Syracuse Street, Denver, 
Colorado 80237, US 
 
(111) 15616 
(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 
 
(111) 15616 
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(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 
 
(111) 17208 
(732) GlaxoSmithKline LLC, Corporation 
Service Company, 
2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, US 
 
(111) 17950 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 16746 

(732) MIGROS TICARET ANONIM SIRKETI 
Turgut Ozal Cad. No:12, 34758 Atasehir, 
ISTANBUL, TR 
 
(111) 17007 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 17390 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 17391 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(

111) 17392 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 17393 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 

(111) 17394 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 
 
(111) 17397 
(732) Wyeth LLC 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 

 

ИСТЕКУВАЊЕ 

(111) 11500 
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/03/2014 
 
 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ 
(111) 3963 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 1  хемиски производи за индустријата, науката, фотографијата, земјоделството, 
градинарството, шумарството, вештачки и синтетички смоли, сурови пластични материи (во 
вид на прав, течности или тесто), ѓубриња (природни и вештачки), смеси за гаснење пожар, 
хемиски производи за калење и заварување, хемиски производи за конзервирање 
намирници, материи за штавење, лепливи супстанции наменети за индустријата  
кл. 2  бои, глазури, лакови, средства за заштита од корозија и трулење на дрвјата, материјали 
за боење, средства за нагризување, природни смоли, метали во листови и прав за сликари и 
декоратери  
кл. 3  средства за белење и други супстанции за перење, средства за чистење, полирање, 
отстранување на масти и стружење, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички 
производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите  
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кл. 4  индустриски масла и масти (освен масти и масла за јадење и етерични масла), средства 
за подмачкување, смеси за врзување на прав, согорливи смеси (вклучително и течни горива 
за мотори) и материи за осветлување, свеќи, светилки, кандила и фитили  
кл. 7  машини и машини алатки, мотори (освен за сувоземни возила), спојки и ремени (освен 
за сувоземни возила), земјоделски машини, инкубатори  
кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични (вклучително и 
безжичната телеграфија), фотографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола 
(инспекција), помош (спасување) и настава, автоматски уреди кои се придвижуваат со 
уфрлување на метални пари или жетони, машини за снимање и репродуцирање на звук, 
регистар каси, машини за сметање, апарати за гаснење пожар  
 
(111) 4259 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 7  машини и машини алатки  
кл. 8  рачен алат  
кл. 9  електрични апарати и инструменти вклучувајќи и приклучни врски  
 
(111) 2051 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 42  хотелски и мотелски услуги  
 
(111) 2052 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 42  хотелски и мотелски услуги  
(111) 2053 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 42  услуги на хотели, ресторани, мотели и пратечки услуги, кои ги даваат таквите 
институции како што се козметичарски и фризерски салони, служба за резервации на 
хотелски соби, позајмување облека, постелнина и автомати, штампарски услуги  
 
(111) 2054 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 42  хотелски и мотелски услуги  
 
(111) 6348 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 3  препарати за белење и други супстанци за перење; препарати за чистење, полирање, 
отстранување маснотии и брусење; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички 
производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите  
кл. 21  кујнски справи и садови за домаќинство или за кујна (кои не се од драгоцени метали 
ниту се преслечени со драгоцени метали); чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); 
материјали за четкарство; материјали за чистење; челична волна; сирово и полуобработено 
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стакло (освен стакло за градежништво); стакларија, порцелан, фајанс, кои не се опфатени со 
други класи  
кл. 24  ткаенини и текстилни производи што не се опфатени со други класи; покривки за 
кревет и столови  
кл. 25  облека, обувки, шешири  
кл. 27  ќилими, сламени простирки, асури, линолеум и други подни прекривки; ѕидни тапети 
кои не се од текстилни материјали  
 
(111) 4406 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 42  мотелски и хотелски услуги  
 
(111) 4408 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 43  хотелски и мотелски услуги  
 
(111) 7501 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 25   - предмети за облекување за мажи, жени и деца, посебно кошули, маици, потници, 
облека за џогирање, тренинг-комплети облека, пантолони, фармерки, шорцеви, тесни горни 
делови од облека кои се носат припиени на телото (припиени маици); облека за заштита од 
дожд, лигувчиња од текстил, здолништа, блузи, фустани, суспензори, мидери, стегачи, јакни, 
вентијаги, џакети, капути, палта, дождовни мантили, облека за заштита од снег, вратоврски, 
свечени фустани, шапки, ширити за заштита од сонце, појаси, колани, шамии, облека за 
спиење, пиџами, ноќници, долна облека, чизми, чевли, патики, сандали, получизми, 
комбинација од чорапа и влечки во едно, костуми за капење, гаќички за капење, костуми за 
маскирање и костуми за Ноќ на вештерките, кои се состојат од облека за тело и маски за 
лице, гумени чизми, хула-хоп чорапи, пелени, Т-маици 
   
кл. 28   - играчки, спортски производи, игри и предмети за игра, особено фигури кои се 
движат и прибор за истите; кадифени играчки, балони, играчки за во када, играчки за јавање; 
игри со карти и комплетна опрема за истите; возила-играчки, играчки во вид на моторни 
возила со кои се управува на електронски погон; кукли, летечки дискови и плочи, портабл 
игри на електронски погон и делови за истите; табли за игри, игри со употреба на картички; 
манипулативни - управувачки - игри, игри за играње во соба, акциони игри со поставена цел, 
кутии и касети за игри, уреди за видео игри кои се раздвижуваат со уфрлување метална пара 
или жетон, или без такво уфрлување; сложувалки, коцки за сложување, манипулативни 
сложувалки, маски за лице од хартија, костуми; костуми за маскирање; табли за одржување 
на снег при движење по снегот; лизгалки, играчки кои испуштаат вода или прскаат вода во 
млазеви, топки, а особено топки за игралишта, фудбалски топки, спортски топки, топки за 
бејзбол, топки за кошарка, ракавици за бејзбол, даски и плочи кои се користат при пливање 
за одржување на вода, плочи за сурфирање (плочи за одржување на вода при работа на 
нозете), штици кои пловат и табли за рекреациска употреба; перки за пливање, украси за 
божиќно дрво/елка  
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(111) 7977 
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, 
стружење 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 домаќинството (кои не се од благородни 
метали или преслечени со нив); чешли и сунгери; четки (освен сликарски четки); материјали 
за правење четки; производи кои се користат за чистење; челична волна; сурови и 
полуобработено стакло (освен градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, 
кои не се опфатени со другите класи  
кл. 28   игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите 
класи; украси за елка  
кл. 42   подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување; медицинска и 
хигиенска помош и разубавување; ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; 
научни и индустриски истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги кои не се 
опфатени со други класи а особено услуги поврзани со телевизиска продажба на 
производите од горенаведените класи  
 
(111) 7598 
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. 21  куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството (кои не се од благородни 
метали или преслечени со нив); 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. 28  игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; 
украси за елка 
   
кл. 42  подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување; медицинска и 
хигиенска помош и разубавување; ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; 
научни и индустриски истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги кои не се 
опфатени со другите класи а особено услуги поврзани со телевизиска продажба на 
производите од горенаведените класи  
 
(111) 11005 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 35   помош при деловно работење; услуги при деловно работење со франшиза; деловни 
советодавни услуги; рекламирање; промотивни услуги; организација, работа и супервизија 
на продажба и промоција на поттикнувачки шеми; дистрибуција на брошури и проспекти; 
набавување деловни информации; директно рекламирање по пошта; информативни и 
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советодавни услуги што се однесуваат на горенаведените услугидиректно рекламирање по 
пошта; информативни и советодавни услуги што се однесуваат на горенаведените услуги  
кл. 43   ресторани, јавни објекти, бар, бистро, кафеани, вински барови, доставувачки и 
набавни услуги при набавка на храна и пијалаци; информативни и советодавни услуги што се 
однесуваат на горенаведените услуги  
 
(111) 15298 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 34  цигари, тутун, тутунски производи 
 

СПОЈУВАЊЕ 
 
(111) 3646 
(732) LUXOTTICA GROUP S.p.A. 
Via Cesare Cantu, 2-20123, Milano (MI), IT 
 
(111) 774 
(732) Conopco, Inc. 
700 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 
07632, US 
 
(111) 775 
(732) Conopco, Inc. 
700 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 
07632, US 
 
(111) 1977 
(732) Boltin Group B.V. 
Standhouderskade 14H, 1054 ES 
Amsterrdam, NL 
 
(111) 2727 
(732) NOKIA CORPORATION 
Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FI 
 
(111) 4498 
(732) Eaton Corporation 
111 Superior Avenue, 44114 Cleveland, OH,, 
US 
 
(111) 4498 
(732) Eaton Corporation 
111 Superior Avenue, 44114 Cleveland, OH,, 
US 
 
(111) 4501 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2807 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2702 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 5753 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6237 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 5974 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 
 
(111) 5972 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6026 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6076 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 6836 
(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 
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Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, 
US 
 
(111) 6701 
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC., and 
CANADIAN CLUB CANADA INC. 
466 Speers road, 2rd Floor, Oakville, Ontario, 
L6K 3W9, CA and 466 Speers Road, 3rd 
Floor, Oakville, Ontario, L6K 3W9, CA 
 
(111) 6459 
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC. 
466 Speers Road, 3rd Floor, Oakville, 
Ontario, L6K 3W9, CA 
 
(111) 6460 
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC. 
466 Speers Road, 3rd Floor, Oakville, 
Ontario, L6K 3W9, CA 
 
(111) 6752 
(732) Simens Healthcare Diagnostics Inc. 
1717 Deerfield Road, Deerfield, Illinois 
60015, US 
 
(111) 3070 
(732) Berentzen-Gruppe AG 
Ritterstrasse 7, 49740 Haselunne, DE 
 
(111) 5177 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2271 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2281 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2283 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 2903 
(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 
US 
 
(111) 2908 
(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 
US 
 
(111) 6929 
(732) Gildan USA Inc. 
1980 Clements Ferry Road, Charleston, 
South Carolina 29492, US 
 
(111) 7040 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7041 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8804 
(732) JVC KENWOOD CORPORATION 
3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU, 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, US 
 
(111) 7494 
(732) VingCard Elsafe AS 
Sophus Lies vei 1523 Moss, NO 
 
(111) 7775 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7588 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7703 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7702 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7701 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7700 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
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(111) 7729 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 7776 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8393 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8304 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 8876 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 9657 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 
 
(111) 9659 
(732) CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.) 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, 
Tokyo, JP 
 
(111) 9799 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 9776 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 9919 
(732) Aventis II Inc., a Delaware corporation, 
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware, 19807, US 
 
(111) 10165 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 

 
(111) 10169 
(732) Live Nation Entertainment, Inc 
89348 Civic Center Drive, Beverly Hills, 
California 90210, US 
 
(111) 10169 
(732) Live Nation Entertainment, Inc 
89348 Civic Center Drive, Beverly Hills, 
California 90210, US 
 
(111) 10169 
(732) Live Nation Entertainment, Inc 
89348 Civic Center Drive, Beverly Hills, 
California 90210, US 
 
(111) 10169 
(732) Live Nation Entertainment, Inc 
89348 Civic Center Drive, Beverly Hills, 
California 90210, US 
 
(111) 10465 
(732) H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 
53208, US 
 
(111) 10466 
(732) H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 
53208, US 
 
(111) 10533 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 10937 
(732) NOVARTIS AG 
CH-4002, Basel, CH 
 
(111) 10941 
(732) NOVARTIS AG 
CH-4002, Basel, CH 
 
(111) 10940 
(732) Bayer S.A.S.  
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 
FR 
 
(111) 10940 
(732) Bayer S.A.S.  
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 
FR 
 
(111) 10940 
(732) Bayer S.A.S.  
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16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 
FR 
 
(111) 13423 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 
 
(111) 13638 
(732) Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New 
Jersey 07033-0530, US 
 
(111) 13975 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 14979 
(732) Universal City Studios LLC ( a 
Delaware limited liability company) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, US 
 
(111) 15494 
(732) Universal City Studios LLC ( a 
Delaware limited liability company) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, US 

 
(111) 17760 
(732) Universal City Studios LLC ( a 
Delaware limited liability company) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, US 
 
(111) 17788 
(732) Universal City Studios LLC ( a 
Delaware limited liability company) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, US 
 
(111) 17789 
(732) Universal City Studios LLC ( a 
Delaware limited liability company) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, US 
 
(111) 17790 
(732) Universal City Studios LLLP (Delaware 
limited liability limited partnership) and 
Universal City Studios LLC ( a Delaware 
limited liability company) 
100 Universal City Plaza Universal City, 
California 91608, US and 100 Universal City 
Plaza, Universal City, California 91608, US 

 
 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
 

(111) 3612     MK/T/ 1994/981  
(111) 840    MK/T/ 1994/8796  
(111) 842     MK/T/ 1994/8798 
(111) 1943     MK/T/ 1994/91641  
(111) 1944     MK/T/ 1994/91642  
(111) 1945     MK/T/ 1994/91643  
(111) 16101     MK/T/ 2008/605  
(111) 16100     MK/T/ 2008/606    
  

 
 
 
 
 

ОБНОВУВАЊЕ 
 (111) 278   (186) 15/04/2023 
 (111) 177   (186) 20/04/2023 
 (111) 178   (186) 20/04/2023 
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 (111) 180   (186) 20/04/2023 
 (111) 94   (186) 11/05/2023 
 (111) 225   (186) 28/09/2023 
 (111) 491   (186) 08/10/2023 
 (111) 369   (186) 15/10/2023 
 (111) 370   (186) 15/10/2023 
 (111) 3483   (186) 24/07/2021 
 (111) 3775   (186) 19/04/2020 
 (111) 3776   (186) 17/08/2020 
 (111) 3774   (186) 17/08/2020 
 (111) 671   (186) 04/02/2022 
 (111) 3894   (186) 05/12/2018 
 (111) 3944   (186) 16/10/2020 
 (111) 3950   (186) 16/06/2021 
 (111) 3103   (186) 04/12/2019 
 (111) 3116   (186) 16/04/2020 
 (111) 3120   (186) 15/06/2021 
 (111) 3134   (186) 26/04/2020 
 (111) 3137   (186) 06/09/2017 
 (111) 3980   (186) 28/08/2020 
 (111) 3165   (186) 08/11/2019 
 (111) 3989   (186) 27/10/2020 
 (111) 3994   (186) 06/06/2022 
 (111) 2521   (186) 24/04/2020 
 (111) 4029   (186) 20/10/2023 
 (111) 1866   (186) 06/06/2020 
 (111) 1867   (186) 18/12/2020 
 (111) 744   (186) 01/03/2024 
 (111) 3612   (186) 28/03/2024 
 (111) 4843   (186) 06/04/2024 
 (111) 3816   (186) 26/05/2024 
 (111) 5314   (186) 05/08/2024 
 (111) 5315   (186) 05/08/2024 
 (111) 5504   (186) 09/08/2024 
 (111) 5490   (186) 03/11/2024 
 (111) 5618   (186) 01/12/2024 
 (111) 3505   (186) 08/08/2021 
 (111) 3506   (186) 05/03/2021 
 (111) 840   (186) 23/01/2020 
 (111) 842   (186) 23/01/2020 
 (111) 730   (186) 04/09/2021 
 (111) 774   (186) 23/09/2021 
 (111) 775   (186) 23/09/2021 
 (111) 4948   (186) 23/10/2022 
 (111) 3963   (186) 01/03/2022 
 (111) 3533   (186) 31/05/2021 
 (111) 3705   (186) 03/06/2021 
 (111) 3754   (186) 12/02/2022 
 (111) 4883   (186) 23/01/2021 
 (111) 5366   (186) 13/12/2020 
 (111) 2474   (186) 25/07/2023 
 (111) 4091   (186) 30/10/2020 
 (111) 1917   (186) 14/04/2024 
 (111) 1918   (186) 29/06/2024 
 (111) 4104   (186) 15/12/2019 
 (111) 4117   (186) 21/03/2020 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    169 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 (111) 3445   (186) 26/02/2023 
 (111) 4153   (186) 20/02/2020 
 (111) 1177   (186) 01/04/2021 
 (111) 1081   (186) 05/10/2021 
 (111) 1083   (186) 20/01/2024 
 (111) 1102   (186) 10/05/2024 
 (111) 2559   (186) 05/01/2022 
 (111) 4228   (186) 15/03/2020 
 (111) 4230   (186) 15/03/2020 
 (111) 4231   (186) 15/03/2020 
 (111) 1936   (186) 13/03/2021 
 (111) 1937   (186) 26/10/2020 
 (111) 4240   (186) 15/01/2024 
 (111) 6371   (186) 14/08/2023 
 (111) 4259   (186) 14/08/2023 
 (111) 4260   (186) 14/08/2023 
 (111) 1403   (186) 14/12/2019 
 (111) 1656   (186) 12/10/2019 
 (111) 6341   (186) 10/01/2021 
 (111) 4285   (186) 02/02/2020 
 (111) 4286   (186) 02/02/2020 
 (111) 4289   (186) 22/06/2021 
 (111) 4294   (186) 30/10/2021 
 (111) 4296   (186) 25/10/2029 
 (111) 1977   (186) 30/01/2021 
 (111) 2051   (186) 11/06/2020 
 (111) 2052   (186) 11/06/2020 
 (111) 2053   (186) 06/06/2030 
 (111) 2054   (186) 11/06/2020 
 (111) 6348   (186) 27/07/2020 
 (111) 3240   (186) 01/11/2021 
 (111) 1324   (186) 25/01/2023 
 (111) 2078   (186) 15/06/2021 
 (111) 4380   (186) 15/05/2020 
 (111) 2848   (186) 10/08/2020 
 (111) 4394   (186) 12/04/2020 
 (111) 4406   (186) 18/09/2020 
 (111) 4408   (186) 22/03/2010 
 (111) 2727   (186) 04/10/2019 
 (111) 2742   (186) 25/06/2023 
 (111) 2743   (186) 20/08/2023 
 (111) 2119   (186) 01/08/2070 
 (111) 2128   (186) 18/10/2020 
 (111) 2131   (186) 12/10/2020 
 (111) 2143   (186) 25/12/2020 
 (111) 1806   (186) 20/01/2023 
 (111) 1758   (186) 22/01/2030 
 (111) 1768   (186) 01/10/2021 
 (111) 3189   (186) 22/10/2019 
 (111) 3191   (186) 01/03/2022 
 (111) 3193   (186) 05/10/2021 
 (111) 3195   (186) 10/12/2021 
 (111) 3197   (186) 10/08/2022 
 (111) 3198   (186) 10/08/2022 
 (111) 3199   (186) 10/08/2022 
 (111) 3207   (186) 05/10/2019 



 

 

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

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 (111) 1846   (186) 07/02/2020 
 (111) 4498   (186) 22/01/2020 
 (111) 2831   (186) 03/12/2020 
 (111) 2832   (186) 10/10/2020 
 (111) 1345   (186) 25/02/2025 
 (111) 3227   (186) 10/08/2022 
 (111) 4536   (186) 25/12/2039 
 (111) 4538   (186) 20/10/2024 
 (111) 5729   (186) 05/01/2025 
 (111) 5732   (186) 05/01/2025 
 (111) 6043   (186) 23/02/2025 
 (111) 6784   (186) 30/11/2015 
 (111) 3070   (186) 25/03/2016 
 (111) 2201   (186) 15/03/2020 
 (111) 2206   (186) 15/04/2018 
 (111) 2281   (186) 05/10/2012 
 (111) 2308   (186) 31/10/2020 
 (111) 2671   (186) 06/03/2020 
 (111) 4572   (186) 03/05/2021 
 (111) 4574   (186) 03/05/2021 
 (111) 2764   (186) 05/03/2021 
 (111) 2315   (186) 22/11/2020 
 (111) 4655   (186) 15/05/2020 
 (111) 4706   (186) 30/10/2020 
 (111) 2882   (186) 05/05/2019 
 (111) 3296   (186) 15/05/2020 
 (111) 3298   (186) 30/08/2020 
 (111) 4752   (186) 10/01/2022 
 (111) 7366   (186) 19/12/2016 
 (111) 7871   (186) 25/12/2016 
 (111) 7528   (186) 08/01/2017 
 (111) 7988   (186) 13/02/2017 
 (111) 7501   (186) 19/02/2017 
 (111) 7858   (186) 12/03/2017 
 (111) 7535   (186) 12/03/2017 
 (111) 7331   (186) 28/03/2017 
 (111) 7660   (186) 08/08/2017 
 (111) 7684   (186) 20/08/2017 
 (111) 8176   (186) 17/10/2017 
 (111) 7813   (186) 22/10/2017 
 (111) 7886   (186) 22/10/2017 
 (111) 8614   (186) 29/07/2018 
 (111) 8637   (186) 12/08/2018 
 (111) 8588   (186) 25/11/2018 
 (111) 9561   (186) 09/03/2019 
 (111) 8714   (186) 10/03/2019 
 (111) 8923   (186) 07/06/2019 
 (111) 8911   (186) 11/06/2019 
 (111) 8925   (186) 11/06/2019 
 (111) 8924   (186) 11/06/2019 
 (111) 6988   (186) 16/07/2019 
 (111) 9083   (186) 25/08/2019 
 (111) 8853   (186) 14/10/2019 
 (111) 8852   (186) 14/10/2019 
 (111) 9594   (186) 10/11/2019 
 (111) 8906   (186) 11/11/2019 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    171 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 (111) 8905   (186) 11/11/2019 
 (111) 8792   (186) 12/11/2019 
 (111) 8776   (186) 24/11/2019 
 (111) 8307   (186) 10/12/2019 
 (111) 8698   (186) 13/12/2019 
 (111) 8244   (186) 14/12/2019 
 (111) 8240   (186) 14/12/2019 
 (111) 8993   (186) 24/01/2020 
 (111) 8876   (186) 24/01/2030 
 (111) 8980   (186) 24/01/2030 
 (111) 8890   (186) 31/01/2020 
 (111) 8902   (186) 01/02/2020 
 (111) 9055   (186) 03/02/2020 
 (111) 9054   (186) 03/02/2020 
 (111) 9059   (186) 15/02/2020 
 (111) 9212   (186) 16/02/2020 
 (111) 9194   (186) 21/02/2020 
 (111) 9616   (186) 23/03/2020 
 (111) 9618   (186) 27/03/2020 
 (111) 9634   (186) 17/04/2020 
 (111) 9657   (186) 04/05/2020 
 (111) 9659   (186) 05/05/2020 
 (111) 9972   (186) 15/05/2030 
 (111) 9693   (186) 24/05/2030 
 (111) 9722   (186) 25/05/2020 
 (111) 10109   (186) 31/05/2020 
 (111) 9799   (186) 07/06/2020 
 (111) 9776   (186) 13/06/2020 
 (111) 9705   (186) 29/06/2020 
 (111) 9708   (186) 29/06/2020 
 (111) 9709   (186) 29/06/2020 
 (111) 9707   (186) 29/06/2020 
 (111) 9706   (186) 29/06/2020 
 (111) 9919   (186) 06/07/2020 
 (111) 9975   (186) 19/07/2020 
 (111) 9697   (186) 28/07/2020 
 (111) 9758   (186) 16/08/2020 
 (111) 9786   (186) 17/08/2020 
 (111) 9785   (186) 23/08/2020 
 (111) 9784   (186) 23/08/2020 
 (111) 9800   (186) 05/09/2020 
 (111) 10031   (186) 22/09/2020 
 (111) 9851   (186) 28/09/2020 
 (111) 10156   (186) 10/10/2020 
 (111) 10165   (186) 10/10/2020 
 (111) 10232   (186) 17/10/2020 
 (111) 10175   (186) 25/10/2020 
 (111) 10186   (186) 03/11/2020 
 (111) 10247   (186) 09/11/2020 
 (111) 10234   (186) 23/11/2020 
 (111) 10626   (186) 27/11/2020 
 (111) 10240   (186) 27/11/2020 
 (111) 10286   (186) 05/12/2020 
 (111) 10280   (186) 07/12/2020 
 (111) 10773   (186) 19/12/2020 
 (111) 10774   (186) 19/12/2020 



 

 

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

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 (111) 10444   (186) 09/01/2021 
 (111) 10701   (186) 28/02/2021 
 (111) 10465   (186) 23/03/2021 
 (111) 10466   (186) 23/03/2021 
 (111) 10571   (186) 04/05/2021 
 (111) 10533   (186) 30/05/2021 
 (111) 10640   (186) 05/06/2021 
 (111) 10642   (186) 05/06/2021 
 (111) 10603   (186) 05/06/2021 
 (111) 10608   (186) 05/06/2021 
 (111) 10609   (186) 05/06/2021 
 (111) 10612   (186) 05/06/2021 
 (111) 10613   (186) 05/06/2021 
 (111) 10614   (186) 05/06/2021 
 (111) 10615   (186) 05/06/2021 
 (111) 10617   (186) 05/06/2061 
 (111) 10618   (186) 05/06/2021 
 (111) 10679   (186) 15/06/2021 
 (111) 10980   (186) 21/06/2021 
 (111) 10512   (186) 02/07/2021 
 (111) 10534   (186) 02/07/2021 
 (111) 10847   (186) 02/07/2021 
 (111) 10696   (186) 06/07/2021 
 (111) 10821   (186) 23/07/2021 
 (111) 12639   (186) 23/07/2021 
 (111) 11005   (186) 17/08/2021 
 (111) 10725   (186) 08/10/2021 
 (111) 10726   (186) 08/10/2021 
 (111) 10747   (186) 09/10/2021 
 (111) 10958   (186) 26/10/2021 
 (111) 10959   (186) 26/10/2021 
 (111) 10915   (186) 26/10/2021 
 (111) 10916   (186) 26/10/2021 
 (111) 10856   (186) 29/10/2021 
 (111) 10941   (186) 01/11/2021 
 (111) 10917   (186) 05/12/2021 
 (111) 10918   (186) 05/12/2021 
 (111) 12079   (186) 06/12/2021 
 (111) 10955   (186) 06/02/2022 
 (111) 10940   (186) 07/02/2022 
 (111) 10858   (186) 12/02/2022 
 (111) 15689   (186) 28/02/2022 
 (111) 11234   (186) 15/03/2022 
 (111) 11431   (186) 05/04/2022 
 (111) 11105   (186) 15/04/2022 
 (111) 11106   (186) 15/04/2022 
 (111) 11220   (186) 15/04/2022 
 (111) 13108   (186) 16/04/2022 
 (111) 11077   (186) 17/04/2022 
 (111) 11078   (186) 17/04/2022 
 (111) 11432   (186) 17/04/2022 
 (111) 11388   (186) 07/05/2022 
 (111) 11426   (186) 13/05/2022 
 (111) 11229   (186) 31/05/2022 
 (111) 11227   (186) 31/05/2022 
 (111) 17242   (186) 07/06/2022 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    173 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 (111) 11332   (186) 12/06/2022 
 (111) 11134   (186) 14/06/2022 
 (111) 11157   (186) 18/06/2022 
 (111) 16386   (186) 24/06/2022 
 (111) 11083   (186) 25/06/2022 
 (111) 11151   (186) 11/07/2022 
 (111) 11256   (186) 15/07/2022 
 (111) 11081   (186) 30/07/2022 
 (111) 11320   (186) 31/07/2022 
 (111) 12968   (186) 08/08/2022 
 (111) 11174   (186) 15/10/2022 
 (111) 11042   (186) 18/10/2022 
 (111) 11037   (186) 24/10/2022 
 (111) 11752   (186) 29/10/2022 
 (111) 11753   (186) 29/10/2022 
 (111) 15289   (186) 29/10/2022 
 (111) 11309   (186) 30/10/2022 
 (111) 11154   (186) 11/11/2022 
 (111) 11970   (186) 13/01/2023 
 (111) 11967   (186) 27/01/2023 
 (111) 13106   (186) 27/01/2023 
 (111) 12059   (186) 27/01/2023 
 (111) 12061   (186) 27/01/2023 
 (111) 13949   (186) 28/01/2023 
 (111) 12915   (186) 04/02/2023 
 (111) 12916   (186) 04/02/2023 
 (111) 11656   (186) 05/02/2023 
 (111) 11657   (186) 05/02/2023 
 (111) 12033   (186) 05/02/2023 
 (111) 12593   (186) 07/02/2023 
 (111) 12591   (186) 10/02/2023 
 (111) 12594   (186) 10/02/2023 
 (111) 12595   (186) 10/02/2023 
 (111) 12470   (186) 11/02/2023 
 (111) 12592   (186) 17/02/2023 
 (111) 11681   (186) 27/02/2023 
 (111) 11643   (186) 12/03/2023 
 (111) 11660   (186) 12/03/2023 
 (111) 11679   (186) 24/04/2023 
 (111) 11565   (186) 24/04/2023 
 (111) 11629   (186) 06/05/2023 

 (111) 11415   (186) 12/05/2023 
 (111) 12570   (186) 05/06/2023 
 (111) 12571   (186) 05/06/2023 
 (111) 12969   (186) 08/07/2023 
 (111) 11517   (186) 18/07/2023 
 (111) 11712   (186) 29/07/2023 
 (111) 14223   (186) 06/08/2023 
 (111) 17095   (186) 19/08/2023 
 (111) 11442   (186) 25/09/2023 
 (111) 11451   (186) 21/10/2023 
 (111) 12010   (186) 06/11/2023 
 (111) 11553   (186) 14/11/2023 
 (111) 12298   (186) 14/11/2023 
 (111) 12019   (186) 31/12/2023 
 (111) 11569   (186) 19/02/2024 



 

 

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

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

 (111) 12467   (186) 29/03/2024 
 (111) 12447   (186) 31/03/2024 
 (111) 12382   (186) 22/06/2024 
 (111) 14200   (186) 14/07/2024 
 (111) 12496   (186) 14/07/2024 
 (111) 12497   (186) 14/07/2024 
 (111) 12499   (186) 14/07/2024 
 (111) 12274   (186) 14/07/2024 
 (111) 12278   (186) 14/07/2024 
 (111) 12270   (186) 14/07/2024 
 (111) 12264   (186) 14/07/2024 
 (111) 12330   (186) 14/07/2024 
 (111) 12457   (186) 16/07/2024 
 (111) 12460   (186) 16/07/2024 
 (111) 12462   (186) 16/07/2024 
 (111) 12342   (186) 01/09/2024 
 (111) 12376   (186) 03/09/2024 
 (111) 12373   (186) 03/09/2014 
 (111) 12377   (186) 03/09/2024 
 (111) 12374   (186) 03/09/2024 
 (111) 12381   (186) 03/09/2024 
 (111) 12375   (186) 03/09/2024 
 (111) 12750   (186) 16/09/2024 
 (111) 12768   (186) 14/10/2024 
 (111) 12461   (186) 04/11/2024 
 (111) 12286   (186) 27/12/2024 
 (111) 12618   (186) 17/01/2025 

 
 
 



 

 

З а с т а п н и ц и    175 | С т р а н а  
 

Гласник 1/2015 февруари , Скопје 

ВПИШУВАЊЕ 
 
192. Mарко Димов, адвокат 
ул. “Никола Оровчанец” бр. 15/1-5 
Велес 
Република Македонија 
тел. 070 265 354 
факс. 043 612 601 
e-mail: advokatdimov@yahoo.com 

193. Адвокатско друштво Даути и Симјаноски 
Ул. Струшка бр. 25/1 
Тетово  
Република Македонија 
Тел/факс. 044 338 599 
e-mail: info@d-slawfirm.com 

БРИШЕЊЕ 

103. Благица ВЕСКОВСКА, адвокат 
 ул. “Архимедова” бр.4  
7500 Прилеп 
Република Македонија 

187. Адвокатско друштво Бранко Кузманоски Скопје 
ул. Огњан Прица бр. 1/1-6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 2402 968 
факс. 02 2402 970 
e-mail. brankokuzmanoski@hotmail.com 
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