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

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот
за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска
сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе
заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

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

Патенти
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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

2|С т р а н а
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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
Патенти
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ул. 113 бр. 20, 1200 Тетово, MK

(51) C 04B 00/00
(11) 5820

(13) А

(21) 2014/221

(22) 27/05/2014
(45) 29/02/2016

НИВНО ПРОИЗВОДСТВО

(30) П 20140221 27/05/2014 MK
(73) Хазби Лика

(систем од турбински сегменти(3.1), клипови

(51) F 03B 17/00, 7/00
(11) 5841

(13) А

(21) 2014/429

(22) 03/10/2014
(45) 29/02/2016

(73) Ушевски Војо
ул. Андреј Мазон бр. 5 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Ушевски Војо
(54) ПОСТРОЈКА КОЈА Е ПОГОНУВАНА ОД
СОПСТВЕНАТА РОТАЦИОНА ТЕЖИНА И
ЕДНАШ ВНЕСЕНА ТЕЧНОСТ
(57) Постројка за добивање на компримиран
воздух, која се состои од три подсистеми,
функционално

(72) Хазби Лика
(54) ВЕШТАЧКИ КАМЕН ЗА ДЕКОРАЦИЈА
НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И МЕТОДИ ЗА

поврзани

помежу

(3.2) и комори и систем за складирање и
управување на компримираниот воздух), се
темели на мултипликација на ефектот на
ротационо движење на турбински сегменти
реализирани на начин кој овозможува еднаш
внесена течност да се користи за погонување
на

истите.

Ваквиот систем од сегменти (1.9) поврзан во
синхронизиран систем на клипови и комори,
под дејство на ротацијата и сопствената
тежина генерира компримиран воздух, кој
може да се користи за погонување или
вршење на корисна работа

себе

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

(51)
8C04B00/00
8F03B7/00
8F03B17/00
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8F03B17/00
8F03B17/00

(11)
5820
5841
5841

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

(51)
C 04B 00/00
F 03B 17/00, 7/00

(11)
5820
5841

(13)
A
A

ПРЕНОС
(11) 2270
(73) PIOFLEX Vermogensverwaltung GmbH
Robert-Bosch-Strasse 2, 79211 Denzlingen,

(11) 4856
(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC

DE

901 Gateway Boulevard South San
Francisco, CA 94080, US

(11) 3947
(73) Myelo Therapeutics GmbH
Robert-Rossle-Str. 10, 13125 Berlin, DE

(11) 4779
(73) Theravance Respiratory Company, LLC
901Gateway Boulevard, South San

(11) 3914
(73) VICTORIA LINK LIMITED

Francisco, CA 94080, US

EA 120, Level 1, Easterfield Building,
Kelburn Parade, Wellington, NZ

(11) 4822
(73) Canbex Therapeutics Limited

(11) 4555

The Network Building 97 Tottenham Court
Road London W1T 4TP, UK

(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC
901 Gateway Boulevard South San
Francisco, CA 94080, US

(11) 5286
(73) Alexion Pharmaceuticals, Inc.

(11) 4668

352 Knotter Drive, Cheshire, Connecticut
06410, US

(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC
901 Gateway BoulevardSouth San Francisco,
CA 94080, US

Патенти
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ПРОМЕНИ
(11) 1262
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(11) 2270
(73) PIOFLEX Vermogensverwaltung GmbH

(11) 1262

Robert-Bosch-Strasse 2, 79211 Denzlingen,
DE

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(11) 3914
(73) VICTORIA LINK LIMITED

(11) 1787
(73) Biogen MA Inc.

EA 120, Level 1, Easterfield Building,
Kelburn Parade, Wellington, NZ

250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US

СПОЈУВАЊЕ
(11) 1262
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE
(11) 1262
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

ПРЕСТАНОК
(11) 608
(73) The Wellcome Foundation Limited
Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB
(11) 2618
(73) American Silver, LLC
80 West Canyon Crest Road, Alpine, Utah 84004, US
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(51) B 26D 3/30, A 21C 15/04, B 26D 7/06,

на

7/26

предвидено, во близина на делот за сечење,

еден

од

страничните

ѕидови,

е

(13) Т1
(22) 28/11/2012

со надолжниот отвор (7) поминување на
кружен нож за сечење (8) што може да

(45) 29/02/2016
(96) 10/06/2009 EP09447024.2

ротира
спротивно
од
стрелките
на
часовникот и е монтиран ротационо на

(97) 29/08/2012 EP2260984
(73) Hahn A. bvba

вратило
(9)
надвор
од
лежиштето,
споменатиот метод што се состои во

Kesterbeekbos, 31, 1501 Buizingen, BE

поставување на лебот во делот за храна по

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

раздвоеноста
во
лежиштето помеѓу

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

поставено кон отворот,
средства за насочување

(72) Hahn A. bvba
(54) "МЕТОД И НАПРАВА ЗА СЕЧЕЊЕ

прилагодени по потреба, и добивањето на
исечен леб, се карактеризираат со тоа што

ЛЕБ"

споменатата

(57) 1 Метод за сечење леб, особено векни
леб што имаат долгнавест или основен

внатрешноста на лежиштето се прилагодува
со промена на позицијата на вратило кое го

долгнавест облик, од лежиште (1) што се
состои од еден или повеќе надолжни

држи сечилото, така што, поради ефектот на
ротирачкото сечилото, лебот, чие движење

странични ѕидови (2) го дефинираат првиот
дел (5), познат како дел за храна, за

од страна на влечни сила на споменатото
ротирачкото
сечилото,
се
исечени

внесување на векната леб за сечење, а

лонгитудинално по целата должина или

вториот дел (6), познат како дел за сечење, и
каде што единствениот страничен ѕид, или

преку еден негов дел.
има уште 12 патентни барања.

(11) 5825
(21) 2012/443

Патенти

внатрешноста
на
крајот на ножот и
прицврстените
на лебот, се

раздалеченост

во
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(51) C 07D 215/48, A 61K 31/4709, A 61P

со еден или два R5,

31/10, C 07D 401/12, 407/12, 409/12, 413/12,
417/12

"
"

-C1-C8 алкил,
-CH(OH)-фенил,

(13) Т1
(22) 14/11/2013

"
"

S-фенил,
-NHSO2-фенил,

(45) 29/02/2016
(30) 0180899 29/12/2009 EP

"
"

-CN,
-OH,

(96) 28/12/2010 EP10798128.4

"

- C3-C8 циклоалкил, или

(97) 23/10/2013 EP2519503
(73) POLICHEM S.A.

"
-4-циано-2,3,4,5-тетрафлуоро-фенил;
со тоа што Х2 е:

50 Val Fleuri 1526 Luxembourg, LU
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

"
"

- арил,
- хетероцикличен,

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) GAGLIARDI, Stefania; DEL SORDO,

"
"

-C1-C8 алкил,
-CH(OH)-фенил, или

Simone; MAILLAND, Federico and LEGORA,

"

- C3-C8 циклоалкил;

Michela
(54) СЕКУНДАРНИ ДЕРИВАТИ НА 8-

со тоа што W е:
"
Фенил,

ХИДРОКСИКИНОЛИН-7-КАРБОКСАМИД
УПОТРЕБЕНИ КАКО АНТИФУНГАЛЕН

"
"

нафтил,
бифенил,

АГЕНС
(57) 1 Соединението од општата формула

"
"

тетрахидро-нафтил, или
флуоренил;

(I) или неговата фармацевтски прифатлива

каде хетероцикличниот е 5,6 или 7 член

сол

сатуриран или несатуриран прстен изграден
од еден до три хетероатоми избрани од

(11) 5816
(21) 2013/473

групата која се состои од азот, кислород и
сулфур, со вклучување на бициклична група
во која било кој од горенаведените
хетероциклични атоми е фузиран во
бензенски прстен или друг хетероцикличен;
каде циклоалкил е сатуриран или
несатуриран хидрокарбонски прстен кој
се користи како антифунгален агенс;
назначено со тоа што А е:
"
-(CH2)m-X1,
"
"

-(CH2)m-C3-C8 циклоалкил,
-(CH2)m-W-X2,

"
"

-(CH2)m-W-X1, или
-(CH2)m-CHR9--(CH2)m-X1;

со тоа што Х1 е:
"
-арил, по потреба заменет се еден,
два или три R4,
"

-хетероцикличен, по потреба заменет

8|С т р а н а

вклучува бициклична група во која
горенаведениот прстен е поврзан за
бензенски, хетероцикличен или друг
хидрокарбонски прстен;
каде Rg e:
"
"

- C1-C7 алкил,
- C3-C8 циклоалкил,

"
"

- C(О)R11,
- C(О)NHR11,

"
"

- CH2OH,
- CО2R11, или
Патенти
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"

-(CH2)m- хетероциличен, или

"

-CH (R12)R13;

"
"

- H,
- C1-C7 алкил,

"

каде R12 е:
- H,

"
"

-(CH2)m-X1,
-(CH2)m-C3-C8 циклоалкил;

"
"

-(CH2)m-CO2-C1-C6 алкил,
-(CH2)m- фенил,

каде R4 е:
"
- F,

"
"

-(CH2)m- хетероцикличен,
- C1-C6 алкил,

"

- Cl,

"

- C1-C4 алкил NH-COOCH2-бензил,

"
"

- Br,
- I,

или
"

- C1-C4 алкил - S-CH3;

"
"

- NO2,
- CF3,

каде R13 е:
"
- NH-CO2C(CH3)3,

"
"

- CN,
-CH2OH,

"
"

-CN,
-COOH, или

"

- C1-C6 алкил,

"

- CO2R11;

"
"

- W-R10,
-(CH2)m- арил,

каде R14 и R15 се, независно еден од друг
избрани помеѓу:

"
"

-(CH2)m- хетероциличен
-(CH2)m-C3-C8 циклоалкил,

"
"

-H
- C1-C6 алкил,

"
"

- SO2-NH-хетероцикличен,
-(CH2)m-NR14R15,

"
"

-(CH2)m- арил,
-(CH2)m- циклоалкил,

"

-(SO2)- NR14R15,

"

-(CH2)m- хетероциличен,

"
"

-(C=O)- NR14R15, или
-(N-C=O)- NR14R15;

"
"

-(CH2)m -W-R10,
-(CH2)m- CN,

каде R5 е:
"
-H

"
земен заедно со азотен атом за кој се
врзани за да формираат супституиран 5 до 8

"
"

- F,
- Cl,

член хетеромоноцикличен кој содржи од еден
до три хетероатоми избрани од групата која

"

- Br,

се состои од азот, коислорот и сулфур, или

"
"

- CF3,
- W-R10,

"
земен заедно со азотен атом за кој се
врзани да формираат по потреба

"
"

- C1-C6 алкил,
-(CH2)m- арил,

супстируиран 5 до 8 член
хетеромоноциклочен кој е фузиран во еден

"
"

-(CH2)m- хетероциличен, или
-(CH2)m-C3-C8 циклоалкил;

или дво сатуриран или несатуриран прстен
или за друг супстируиран кој содржи од еден

каде R10 e:

до три хетероатоми избрани од групата која

"
"

-H
- C1-C6 алкил,

се состои од азот, кислород и сулфур;
каде m е цел број од 0 до 6.

"

-(CH2)m- арил,

има уште 18 патентни барања.
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(51) B 60T 7/12, 13/26, 13/40, 13/46, 13/57,

(72) CZYPIONKA, Simon; HELLER, Martin;

13/66, 15/02, 15/04, 15/18, 15/30, 17/22, 8/17,
8/18
(13) Т1
(22) 03/03/2015

KRUSCHE, Michael; KRYLOV, Vladimir;
ROMANOV, Sergey and SIMON, Timm
(54) КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ ЗА
АВТОМАТСКИ КОМПРЕСИРАНИ

(45) 29/02/2016

ВОЗДУШНИ СОПИРАЧКИ

(11) 5817
(21) 2015/118

1

Соединение коешто е одбрано од

(30) 201001387 20/09/2010 --

(57)

(96) 12/09/2011 EP11755334.7

следната

(97) 03/12/2014 EP2619048
(73) KNORR-BREMSE Systeme für

и стереоизомери, тавтомери, солвати и
неговите прифатливи фармацевтски соли.

Schienenfahrzeuge GmbH
Moosacher Strasse 80 80809 München, DE

има уште 14 патентни барања.

табела:

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
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(51) C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61P

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

25/00, 3/00

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(13) Т1
(22) 03/03/2015

(72) VAN GOOR, Fredrick; RUAH, Sara, S.,
Hadida; GROOTENHUIS, Peter, D., J.; MILLER,

(45) 29/02/2016
(30) 20080112145P 06/11/2008 US and

Mark, T.; MCCARTNEY, Jason; ZHOU, Jinglan;
BEAR, Brian and NUMA, Mehdi, Michel, Djamel
(54) МОДУЛАТОРИ НА АТП-ВРЗУВАЧКИ
КАСЕТНИ ПРЕНЕСУВАЧИ

(11) 5818
(21) 2015/119

20080112152P 06/11/2008 US
(96) 12/11/2008 EP08876364.4

1

Соединение

коешто

(97) 17/12/2014 EP2365972
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

(57)

(51) C 07D 307/85, A 61K 31/343, A 61P 3/00,
C 07D 405/04, 405/12

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

има уште 11 патентни барања.

(11) 5819

(13) Т1

(72) SENGUPTA, Saumitra; ROCHE, Didier;

(21) 2015/120

(22) 03/03/2015

MAUTINO, Gisèle; KOBER, Ingo; CONTARD,
Francis; CHRISTMANN-FRANCK, Serge;

(45) 29/02/2016
(30) 20080300183 18/04/2008 -(96) 30/03/2009 EP09731855.4
(97) 14/01/2015 EP2262785
(73) Merck Patent GmbH

е

SISTLA, Ramesh and VENKATESHWAR RAO,
Gummadi
(54) БЕНЗОФУРАН ДЕРИВАТИ КАКО FXR
МОДУЛАТОРИ

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE
Патенти

11 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2016

29 Февруари 2016

(57) 1 Соединенијата избрани од групата:

-

4-(2-Карбокси-бензофуран-5-иламино)-

пиперидин-1-карбоксилна

киселина

терц-

- 4-(4-Бромо-2-етоксикарбонил-бензофуран5-ил)-пиперазин-1-карбоксилна
киселина

бутил
естер
- 2-[4-(4-Бромо-2-карбокси-бензофуран-5-ил)-

терц-бутил
естер
4-(4-Бромо-2-карбокси-бензофуран-5-ил)-

пиперазин-1-карбонил]-пиролидин-1карбоксилна киселина терц-бутил

пиперазин-1-карбоксилна
бутил

- 4-(4-Хлоро-2-етоксикарбонил-бензофуран5-ил)-пиперазин-1-карбоксилна
киселина

-

киселина

терцестер

5-[4-(3-Метокси-бензенсулфонил)-

терц-бутил

естер

естер

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
амид

4-(2-Карбокси-4-хлоро-бензофуран-5-ил)пиперазин-1-карбоксилна киселина терц-

5-[4-(4-Метокси-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

бутил
естер
- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-бензил)-

киселина
-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

амид
5-[4-(3-Трифлуорометил-бензил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2- карбоксилна

-

киселина
амид
5-[4-(3-Хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
5-[4-(3-Флуоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-

- 4-Бромо-5-[4-(3-метокси-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
- 5-[4-(3-Хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-

киселина
- 4-Бромо-5-[4-(4-метокси-бензенсулфонил)-

1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

киселина

5-[4-(3-Метокси-бензенсулфонил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

амид
- 4-Бромо-5-[4-(4-метокси-бензенсулфонил)-

киселина
4-Бромо-5-[4-(пиролидин-2-карбонил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
амид

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

5-(4-Бензенсулфонил-пиперазин-1-ил)бензофуран-2-карбоксилна
киселина

- 5-[4-(адамантан-1-карбонил)-пиперазин-1ил]-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна

-

киселина

4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензоил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

- 4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-бензоил)-пиперазин1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

- 4-Бромо-5-[4-(2-флуоро-бензил)-пиперазин1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензенсулфонил)-

- 4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензил)-пиперазин1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

-

киселина
4-Бромо-5-[4-(пиролидин-1-карбонил)-

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
5-[4-(3,5-дифлуоро-бензил)-пиперазин-1-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

ил]-бензофуран-2-карбоксилна
амид

- 4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-бензил)-пиперазин-1ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометилбензилокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-
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5-(4-Бензоил-пиперазин-1-ил)-4-бромо-

киселина
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киселина

4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-бензилокси)-

-

4-Бромо-5-(4-пиридин-3-илмeтил-

пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна

пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина
-

4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина
4-Бромо-5-[4-(4-хлоро-бензенсулфонил)-

- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

киселина

киселина
- 4-Бромо-5-[4-(4-флуоро-бензил)-пиперазин-

4-Бромо-5-[4-(3-фенокси-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензил)-пиперазин-1-

киселина
4-Бромо-5-[4-(3,5-диметокси-бензил)-

ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
- 4-Бромо-5-[4-(4-хлоро-бензил)-пиперазин-1-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

ил)-бензофуран-2-карбоксилна

- 5-[4-(3-алил-2-хидрокси-бензил)-пиперазин-

киселина

4-Бромо-5-(4-пиридин-4-илметил-

4-Бромо-5-[4-(пиридин-2-илокси)пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

1-ил]-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-бензил)-

5-(4-Бензенсулфонил-пиперазин-1-ил)-4бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
амид

4-Бромо-5-(4-терц-бутилкарбамоилпиперидин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна

-

киселина

5-[4-(3-Трифлуорометокси-бензил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
амид

- 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-бензил)-пиперазин-1ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

- 4-Хлоро-5-[4-(3-хлоро-бензил)-пиперазин-1ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина
амид
4-Бромо-5-[4-(3-цијано-бензенсулфонил)-

- 4-Хлоро-5-[4-(4-хлоро-бензил)-пиперазин-1ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

- 4-Хлоро-5-[4-(2-флуоро-бензил)-пиперазин-

киселина
4-Бромо-5-(4-терц-бутилкарбамоил-

1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-флуоро-бензил)-пиперазин-

пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(4-флуоро-бензил)-пиперазин-

- 4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-трифлуорометил-бензил)-

киселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

амид

4-Бромо-5-[4-(3,5-дихлоро-бензоил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензил)-

киселина
амид
4-Бромо-5-[4-(3,5-дифлуоро-бензил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
амид

- 5-[4-(3-Карбокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4хлоро-бензофуран-2-карбоксилна киселина

Патенти
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-

4-Хлоро-5-(4-пиридин-3-илметил-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна

киселина

киселина
4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-

4-Бромо-5-[4-(2,5-дихлоро-бензоил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина
4-Бромо-5-[4-(3,5-дихлоро-бензоил)-

4-Хлоро-5-[4-(3-хлоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина

- 4-Бромо-5-[4-(2-метил-1 H-бензоимидазол-

4-Хлоро-5-[4-(4-хлоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

4-карбонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2карбоксилна
киселина

киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(4-метокси-бензенсулфонил)-

- 4-Бромо-5-[4-(5-трифлуорометил-пиридин2-илокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

карбоксилна
киселина
- 4-Бромо-5-[1-(3-хлоро-бензил)-пиперидин-4-

-

иламино]-бензофуран-2-карбоксилна

4-Хлоро-5-[4-(3-метокси-бензенсулфонил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-хлоро-бензоил)-пиперазин-

4-Хлоро-5-[4-(3-флуоро-бензоил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоро-бензоил)-

киселина
4-Хлоро-5-[4-(3,5-дихлоро-бензоил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

-

киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-флуоро-бензенсулфонил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

- 4-Хлоро-5-[4-(3-трифлуорометил-бензоил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

4-Хлоро-5-[4-(3-цијано-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

киселина
4-Хлоро-5-[4-(3-трифлуорометокси-

киселина

бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-

4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

карбоксилнакиселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2-метил-1 H-бензоимидазол-

киселина
амид
- 4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензенсулфонил)-

4-карбонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2карбоксилна
киселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
етокси-амид

5-[4-(1H-Бензоимидазол-5-карбонил)пиперазин-1-ил]-4-хлоро-бензофуран-2-

- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-бензоил)-

карбоксилна

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоро-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометоксибензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-

киселина
4-Хлоро-5-[4-(3,5-диметокси-бензил)-

карбоксилна
киселина
4-Бромо-5-[4-(3-метокси-бензоил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
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4-Хлоро-5-[4-(3-хлоро-

пиперазин-1-ил]-4-бромо-бензофуран-2-

фенилметансулфонил)-пиперазин-1-ил]-

карбоксилна

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
- 5-[4-(2-Хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-

4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина
- 5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-

5-[4-(3-Флуоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-

4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2,5-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-

карбоксилна

киселина

4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

4-(2-Карбокси-4-метил-бензофуран-5-ил)пиперазин-1-карбоксилна киселина терц-

- 5-[4-(3,5-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

бутил
естер
4-(2-Карбокси-4-хлоро-бензофуран-5-ил)-

4-Метил-5-[4-(3-трифлуорометоксибензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-

[1,4]диазепан-1-карбоксилна киселина терцбутил
естер

карбоксилна
киселина
5-[4-(2-Хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-

-

метил-бензофуран-2-карбоксилна

4-(4-Бромо-2-карбокси-бензофуран-5-ил)-

киселина

киселина

[1,4]диазепан-1-карбоксилна киселина терцбутил
естер

5-[4-(3-Хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)[1,4]диазепан-1-ил]-бензофуран-2-

- 5-[4-(2,5-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

карбоксилна
киселина
4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-

- 5-[4-(3-Флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

[1,4]диазепан-1-ил]-бензофуран-2-

-

карбоксилна
киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(5-трифлуорометил-пиридин-2-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

илокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2карбоксилна
киселина

- 4-Метил-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

4-Бромо-5-[1-(3-хлоро-бензенсулфонил)пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2-

киселина
- 5-[4-(3-Хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-

карбоксилна

1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна

киселина

4-Метил-5-[4-(3-трифлуорометил-бензил)-

{4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}-

киселина
5-[4-(2,5-дихлоро-бензенсулфонил)-

морфолин-4-ил-метанон
4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-

пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2карбоксилна
киселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина(2-метоксиетил)-амид

5-[4-(3-Хлоро-фенилметансулфонил)пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-

-

карбоксилна

4-Бромо-5-[4-(2,5-дихлоро-

киселина

бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]бензофуран-2-карбоксилна
киселина

4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-6-флуоро-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

4-Бромо-5-[4-(2,5-дихлоро-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

киселина
4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-6-флуоро-бензил)-

киселина
5-[4-(1H-Бензоимидазол-5-карбонил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
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-

4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-

- 4-Метил-5-[4-(3-трифлуорометил-бензоил)-

фенилметансулфонил)-пиперазин-1-ил]-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
4-Хлоро-5-[1-(3-хлоро-бензенсулфонил)-

киселина
- 4-Метил-5-[4-(2-метил-1 H-бензоимидазол-

пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2карбоксилна
киселина

4-карбонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2карбоксилна
киселина

4-Бромо-5-(3,4-дихидро-1H-изокинолин-2ил)-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

- 5-[4-(2-Флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

- 4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-фенокси)-пиперидин-

- 5-[4-(2-Хлоро-6-флуоро-бензил)-пиперазин-

1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
- 4-Бромо-5-[4-(4-трифлуорометил-pyrimiдиn-

1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

2-илокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2карбоксилна
киселина

- 5-[4-(2,6-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

- 4-Бромо-5-[4-(2-флуоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

4-Бромо-5-[4-(3,5-дихлоро-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

киселина

киселина

5-[4-(2-Флуоро-бензенсулфонил)пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-

- 5-[4-(3,5-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

карбоксилна
-

киселина
4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-

4-Хлоро-5-[4-(3,5-дихлоро-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]бензофуран-2-карбоксилна
киселина

киселина
- 5-[4-(3-Алил-2-хидрокси-бензил)-пиперазин-

-

1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна

5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-

пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2карбоксилна
киселина

киселина
5-[4-(2,3-Диметокси-бензил)-пиперазин-1-

4-Хлоро-5-[4-(2,6-дихлоробензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-

ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
4-Бромо-5-[4-(2,3-дихлоро-

- 4-Бромо-5-[4-(5-хлоро-тиофен-2-илметил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-

киселина

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
5-[4-(2,3-дихлоро-бензенсулфонил)-

- 4-Метил-5-[4-(5-трифлуорометил-пиридин2-илокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-

пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2карбоксилна
киселина

карбоксилна
киселина
- 4-(2-Карбокси-4-цијано-бензофуран-5-ил)-

4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихлоробензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-

пиперазин-1-карбоксилна
бутил

бензофуран-2-карбоксилна

киселина

- 4-Бромо-5-[4-(4-хлоро-фенокси)-пиперидин-

4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоробензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-

1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-етокси-бензил)-пиперазин-

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
4-Бромо-5-[4-(2,3-дихлоро-бензоил)-

1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2карбоксилнакиселина

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
бензил
амид
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5-[4-(3,5-дихлоро-2-хидрокси-

-

4-Бромо-5-[4-(2-хидрокси-нафтален-1-

бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-

илметил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
5-(4-бензо[1,3]диоксол-4-илметил-

карбоксилна
киселина
4-Бромо-5-[4-(2-трифлуорометил-

пиперазин-1-ил)-4-бромо-бензофуран-2карбоксилна
киселина

бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]бензофуран-2-карбоксилна
киселина

4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометилбензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-

киселина

бензофуран-2-карбоксилна

4-Бромо-5-[4-(2,4-дихлоро-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоробензенсулфонил)-[1,4]диазепан-1-ил]-

киселина
- 5-[4-(2-Алилокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
{4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-

бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-фенокси)-

бензенсулфонил)-[1,4]диазепан-1-ил]бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон

пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

-

киселина
- 4-Бромо-5-[4-(4-трифлуорометил-фенокси)-

бензенсулфонил)-[1,4]диазепан-1-ил]бензофуран-2-ил}-пиперидин-1-ил-метанон

пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

{5-[4-(3,5-дихлоро-2-хидроксибензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-

4-Бромо-5-{4-[циклопропанкарбонил-(2,4дихлоро-фенил)-амино]-пиперидин-1-ил}-

бензофуран-2-ил}-морфолин-4-илметанон
- {4-Бромо-5-[4-(2-флуоро-бензенсулфонил)-

бензофуран-2-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}-

карбоксилна

киселина

киселина

{4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-

4-Бромо-5-{4-[(4-хлоро-бензил)циклопропанкарбонил-амино]-пиперидин-1-

морфолин-4-ил-метанон
{4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-

ил}-бензофуран-2-карбоксилна
киселина
5-{4-[3-(2,6-дихлоро-фенил)-5-изопропил-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}пиперидин-1-ил-метанон

изоксазол-4-карбонил]-пиперазин-1-ил)-4метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

{4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоробензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-

-

бензофуран-2-ил}-пиперидин-1-ил-метанон

4-Бромо-5-[4-(2-трифлуорометил-бензил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

{4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоробензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-

- 5-[4-(3-Алилокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина

бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)-

- 5-[4-(3-Алил-2-метокси-бензил)-пиперазин1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна

[1,4]диазепан-1-ил]-бензофуран-2карбоксилна

киселина

-

4-Бромо-5-[4-(3-терц-бутил-2-хидроксибензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-

[1,4]диазепан-1-ил]-4-бромо-бензофуран-2карбоксилна
киселина

карбоксилна
киселина
4-Метил-5-(4-нафтален-1-илметил-

5-[4-(3,5-дихлоро-2-хидрокси-бензил)пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-

пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

карбоксилна
киселина
4-Метил-5-[4-(2,3,6-трихлоро-бензил)-
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пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

бензофуран-2-карбоксилна

киселина

-

- 5-[4-(2,3-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

[1,4]диазепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2карбоксилна
киселина

4-Бромо-5-{4-[4-бромо-5-(4-флуоро-2метокси-фенил)-3-метил-пиразол-1-ил]-

{5-[4-(2,3-Дихлоро-бензенсулфонил)[1,4]диазепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-

пиперидин-1-ил}-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

ил}-морфолин-4-ил-метанон
4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихлоро-

-

бензенсулфонил)-[1,4]диазепан-1-ил]-

4-Бромо-5-{4-[5-(4-флуоро-2-метокси-

киселина

5-[4-(2,3-Дихлоро-бензенсулфонил)-

фенил)-3-метил-пиразол-1-ил]-пиперидин-1ил}-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
{4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихлоро-

4-Бромо-5-(4-{[(4-хлоро-бензил)циклопропилметил-амино]-метил}-

бензенсулфонил)-[1,4]диазепан-1-ил]бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон

пиперидин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоробензенсулфонил)-[1,4]диазепан-1-ил]-

-

бензофуран-2-карбоксилна

{4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)-

киселина

[1,4]диазепан-1-ил]-бензофуран-2-ил}морфолин-4-ил-метанон

{4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоробензенсулфонил)-[1,4]диазепан-1-ил]-

4-Хлоро-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
5-[4-(2,5-Дихлоро-бензенсулфонил)-

киселина
-

[1,4]диазепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2карбоксилна
киселина

4-Хлоро-5-[1-(2,6-дихлоро-

бензенсулфонил)-пиперидин-4-иламино]-

-

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
{4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихлоро-

[1,4]диазепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2ил}-морфолин-4-ил-метанон

бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон

{4-Хлоро-5-[4-(2,6-дихлоробензенсулфонил)-[1,4]диазепан-1-ил]-

{4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоробензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-

бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-6-хидрокси-бензил)-

бензофуран-2-ил}-(4-метил-пиперазин-1-ил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

метанон
-

киселина
4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-6-метокси-бензил)-

4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-

{5-[4-(2,5-Дихлоро-бензенсулфонил)-

бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]бензофуран-2-карбоксилнаkиселина(2-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

диметиламиноethил)-амид
4-Хлоро-5-[4-(2-хидрокси-бензил)-

- 4-Хлоро-5-[4-(3-етокси-2-хидрокси-бензил)пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

киселина

киселина
- {5-[4-(2,6-Дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-

- 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-3-трифлуорометилбензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-

4-метил-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-илметанон

карбоксилна
киселина
5-{4-[3-(2,6-Дихлоро-фенил)-5-изопропил-

4-Хлоро-5-[4-(2,6-дихлоробензенсулфонил)-[1,4]диазепан-1-ил]-

isoxazol-4-илметил]-пиперазин-1-ил]-4-метилбензофуран-2-карбоксилна
киселина
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- 5-[4-(2,6-Дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-

- 4-[2-(1H тетразол-5-ил)-бензофуран-5-ил]-

4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина

пиперазин-1-карбоксилна

амид
- 5-[4-(2,6-Дихлоро-бензил)-[1,4]диазепан-1-

бутил
естер
- 5-(4-Бензхидрил-пиперазин-1-ил)-4-метил-

ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна
киселина

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-

- {5-[4-(2,6-Дихлоро-бензил)-[1,4]диазепан-1ил]-4-метил-бензофуран-2-ил}-(4-метил-

бензенсулфониламино)-пиперидин-1-ил]бензофуран-2-карбоксилна
киселина

пиперазин-1-ил)-метанон

-

{4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)[1,4]диазепан-1-ил]-бензофуран-2-ил}-

пиразол-3-илметил)-пиперазин-1-ил]бензофуран-2-карбоксилна
киселина

пиперидин-1-ил-метанон
4-Бромо-5-[1-(2,6-дихлоро-бензоил)-

- 5-[(1S,4S)-5-(2,6-Дихлоро-бензенсулфонил)2,5-диаза-бицикло[2.2.1]хепт-2-ил]-4-метил-

пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2карбоксилна
киселина

бензофуран-2-карбоксилна
киселина
5-[4-(2,4-Дихлоро-фенилкарбамоил)-

-

пиперидин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-

4-Бромо-5-[1-(2,3-дихлоро-бензоил)-

киселина

терц

4-Хлоро-5-[4-(2-метил-5-тиофен-2-ил-2H-

пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2карбоксилна
киселина

карбоксилна
и стереоизомерните

4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихидро-индол-1-ил)пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна

стереоизомерни
форми
или
фармацевтски прифатливи соли.

киселина

има уште 2 патентни барања.

(51) C 07D 403/08, A 61K 31/506, 31/5377, A
61P 35/00, C 07D 403/14, 405/14, 453/02

пиридазин-1-илметил]¬фенил}¬пиримидин-5илоксо)-етил]¬бутирамид

форми,

киселина
смеси на
негови

(13) Т1
(22) 03/03/2015

(11) 5821
(21) 2015/121

(45) 29/02/2016
(30) DE20081062826 23/12/2008 DE

"A2"
N-[2-(2-{3-[3-(1-Метил-1H-пиразол-4ил)-6-оксо-6H-пиридазин-1-

(96) 24/11/2009 EP09759895.7

илметил]¬фенил}¬пиримидин-5-

(97) 14/01/2015 EP2367815
(73) Merck Patent GmbH

илокси)¬етил]¬-(2S,4R)-4хидроксипиролидин-2-карбоксамид

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DORSCH, Dieter; SCHADT, Oliver;

"A3"
N-[2-(2-{3-[3-(1-Метил-1H-пиразол-4yl)-6-оксо-6H-пиридазин-1-

BLAUKAT, Andree and STIEBER, Frank
(54) ПИРИДАЗИНОН ДЕРИВАТИ

илметил]¬фенил}¬пиримидин-5-

(57)
Бр..

1

илокси)¬етил]-(S)-пиролидин-2- карбоксамид

Соединенија избрани од групата:

Име

и/или

структура

"A1"
(2S,3S)-2-Амино-3-метокси-N-[2-(2-{3[3-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)-6-оксо-6HПатенти

"A4"

N-[2-(2-{3-[3-(3-Цијанофенил)-6-оксо-

6H-пиридазин-1-илметил]фенил}¬пиримидин-5-илокси)¬етил]¬19 | С т р а н а
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(2S,4R)-4-хидроксипиролидин-2-

н-2-ил]-бензил}-6-oксо-1,6-

карбоксамид("A4")

дихидропиридазин-3-ил)¬бензонитрил
("A13c")

"A5"
N-[2-(2-{3-[3-(3-Цијанофенил)-6-oксо6H-пирадизин-1-илметил]-

"A14"

фенил}¬пиримидин-5-илокси)¬етил]¬-(S)пиролидин-2-карбоксимид
("A5")

Аминометилциклопропилметокси)¬пиримиди
н -2-ил]-бензил}-6-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)-

2-{3-[5-(1-

2H-пиридазин-3-он
"A6"

"A15" 3-(1-{3-[5-(1Аминометилциклопропилметокси)¬пиримиди

(2S,3S)-2-Aмино-N-[2-(2-{3-[3-(3-

цијанофенил)-6-оксо-6H-пиридазин-1илметил]¬фенил}¬пиримидин-5илокси)¬етил]-3-метоксибутирамид
"A7"

н
-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6дихидропиридазин-3-ил)¬бензонитрил
("A6")

(S)-2-Ацетиламино-3-метил-N-[2-(2-{3-

"A16" 3-(1-{3-[5-((1S,2S)-2Аминометилциклопропилметокси)¬¬
пиримидин

-2-ил]¬бензил}-6-оксо-1,6-

[3-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)-6-оксо-6Hпиридазин-1-илметил]¬фенил}¬пиримидин-5-

дихидропиридазин-3-ил)-бензонитрил
"A17" 3-(1-{3-[5-((1S,2S)-2-

илокси)-етил]¬бутирамид

диметиламинометилциклопропилметокси)пиримидин-2-ил]¬бензил}-6-оксо-1,6-

"A8"

(S)-2-Ацетиламино-N-[2-(2-{3-[3-(3-

дихидропиридазин-3-ил)бензонитрил
"A18" 2-{3-[5-((1S,2S)-2-

цијанофенил)-6-оксо-6H-пиридазин-1-

Аминометилциклопропилметокси)¬Пиримиди

илметил]¬фенил}¬пиримидин-5илокси)¬етил]-3-метилбутирамид

н-2-ил]¬¬бензил}-6-(1-метил-1H-пиразол-4ил)-2H-пирадизин-3-он

"A11" (S)-2-Амино-5-(2-{3-[3-(1-метил-1Hпиразол-4-ил)-6-оксо-6H-пиридазин-1-

"A19" 3-(1-{3-[5-((1S,2R)-2Аминоциклопентилокси)¬пиримидин-2-ил]-

илметил]¬фенил}¬пиримидин-5илокси)¬пентанонска

бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридизин-3ил)¬бензонитрил

"A13"

киселина

2-{3-[5-(4-

Диметиламинометилциклохексилметокси)¬пи
римидин-2-ил]¬¬бензил}-6-(1-метил-1H-

"A20"

пиразол-4-ил)-2H-пирадизин-3-он
"A13a" 2-{3-[5-(4-

Аминоциклопентилокси)¬пиримидин -2-ил]бензил}-6-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)-2H-

Аминометилциклохексилметокси)¬пиримиди
н-2-ил]-бензил}-6-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)-

пиридазин-3-он
"A22" 2-{3-[5-(3-

2H-пиридазин-3-он

Хидроксициклопентилокси)¬пиримидин

"A13b" 3-(1-{3-[5-(4Аминометилциклохексилметокси)¬пиримиди

ил]¬бензил}-6-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)-2Hпиридазин-3-он

н-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6дихидропиридазин-3-ил)бензонитрил

"A23" 3-(1-{3-[5-(3Хидроксициклопентилокси))¬пиримидин-2-

"A13c" 3-(1-{3-[5-(2Аминометилциклопропилметокси)¬пиримиди

ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3ил)¬бензонитрил
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3-(1-{3-[5-(1-

(96) 17/11/2011 EP11790916.8

циклопропилметилпиперидин-4илметокси)пиримидин-2-ил]бензил}-6-оксо1,6-дихидропиридазин-3-ил)бензонитрил

(97) 17/12/2014 EP2640467
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 B

и нивни фармацевтски употребливи соли,
таутомери и стереоизомери, вклучувајќи

asel, CH

нивни

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

смеси

во

сите

односи.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1

(72) BERGHAUSEN, Joerg and REN, Haixia
(54) КРИСТАЛНА ФОРМА НА ИНХИБИТОР

има уште 4 патентни барања.

НА MDM2/4 И P53 ИНТЕРАКЦИЈА
(57) 1 Кристална форма на (S)-1-(4-хлоро-

(51) A 61P 35/00, A 61K 31/495, C 07D 401/12

фенил)-7-изопропокси-6-метокси-2-(4-{метил[4-(4-метил-3-оксо-пиперазин-1-ил)-трансциклохексилметил]-амино}-фенил)-1,4-

(11) 5822
(21) 2015/122

(13) Т1
(22) 04/03/2015

дихидро-2H-изохинолин-3-он сулфатна сол.
има уште 11 патентни барања.

(45) 29/02/2016

(51) H 04N 19/50, 19/119, 19/122, 19/137,

(21) 2015/123

19/139, 19/157, 19/176, 19/30, 19/33, 19/46,
19/503, 19/537, 19/543, 19/61, 19/70, 19/96

(45) 29/02/2016
(30) 20090121400 08/12/2009 --

(11) 5823

Патенти

(13) Т1

(22) 04/03/2015

(96) 08/12/2010 EP13167742.9
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(97) 18/03/2015 EP2629528
(73) Samsung Electronics Co., Ltd

секвенца;

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, --

асиметричните партиции се употребени за
меѓу
предвидување,
одредување
на

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

партициите добиени од кодирана единица од
помеѓу барем една кодирана единица, со

(72) Lee, Sun-Il; Cheon, Min-Su and Han, WooJin
(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА

употреба на вид на партиција од кодираната
единица,
синтактички
анализирана
од

ЕНКОДИРАЊЕ ВИДЕО СО
ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕ

една
од
симетричните
асиметричните

УПОТРЕБУВАЈЌИ АРБИТРАРНА
ПАРТИЦИЈА, И ПОСТАПКА И АПАРАТУРА

кога
информацијата
покажува
дека
асиметричните партиции не се употребени за

ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО СО
ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕ

меѓу
предвидување,
одредување
на
партициите добиени од кодираната единица

УПОТРЕБУВАЈЌИ АРБИТРАРНА

со употреба на видот на партиција која ги

ПАРТИЦИЈА
(57) 1 Постапка за декодирање на видео,

покажува
симетричните
партиции;
и
изведба на компeнзација на движење

постапката
содржи:
информација за синтактичката анализа која

употребувајќи ги партициите за кодираната
единица,

покажува дали асиметричните партиции на
кодираната единица се употребени за меѓу

се карактеризира со тоашто симетричните
партиции се поделени од една ширина и

предвидување,

битова

висина на кодираната единица согласно

секвенца;
одредување на најмалку една кодирана

симетричен
однос,
и
асиметричните
партиции се поделени од една ширина и

единица која е поделена по хиерархија по
максимална кодирана единица употребувајќи

висина на кодираната единица согласно
асиметричен однос.

поделена
информација
добиена
од
синтактичката анализа од примената битова

има уште 3 патентни барања.

од

примената

кога

информацијата

покажува

дека

примената битова секвенца, што покажува
партиции
и
партиции;

(51) B 22D 45/00, 41/22, C 21C 5/52
(11) 5824
(13) Т1
(21) 2015/124

(22) 04/03/2015
(45) 29/02/2016

(30) 20912010 19/02/2010 CH
22 | С т р а н а
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(96) 17/02/2011 EP11710416.6
(97) 21/01/2015 EP2536520
(73) Stopinc Aktiengesellschaft
Bösch 83a
6331 Hünenberg, CH
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) TRUTTMANN, Urs and INFANGER, Ivo
(54) АПАРАТ ЗА НАДЗОР НА КЛИЗЕН ЗАТВАРАЧ, ИЗМЕНУВАЧ НА ЛИВНИЧКИ ЦЕВКИ
ИЛИ НА НЕКОЈ ДРУГ АПАРАТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ НА МЕТАЛУРШКИ САД
(57)
има уште патентни барања.

(51) A 61K 38/26, 9/00, A 61P 3/04, 3/10

(54) ЕКСЕНДИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ

(11) 5826

(13) Т1

ДИЈАБЕТЕС И НАМАЛУВАЊЕ НА

(21) 2015/125

(22) 02/03/2015

ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА

(45) 29/02/2016

(57)

1

Формулација која содржи ексендин

(30) 0709604P 19/08/2005 US and 0779216P
03/03/2006 US

или
ексендин
биокомпатибилен

(96) 18/08/2006 EP06801867.0
(97) 03/12/2014 EP1971362
(73) AstraZeneca Pharmaceuticals LP and

употреба во метод за третирање на
дијабетес кај човек, назначена со тоа што,
споменатиот

аналоген
полимер и

метод

се

агонист,
шеќер за

состои

од:

Amylin Pharmaceuticals, LLC
1800 Concord Pike Wilmington, DE, US and

(А) давање на формулацијата на човек

9360 Towne Centre Drive San Diego, CA
92121, US

еднаш
неделно;
и
(Б) давање на формулацијата доволна за да

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

се
одржува
одржива
минимална
концентрација на плазма од ексендин или

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ексендин аналоген агонист од околу 170

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) FINEMAN, Mark; MACCONELL, Leigh and

pg/ml на околу 600 pg/ml за барем 1 месец.
има уште 12 патентни барања.

TAYLOR, Kristin

Патенти
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(51) E 01B 9/18

(73) SCHWIHAG AG

(11) 5827

(13) Т1

Lebernstrasse 3, 8274 Tagerwilen, CH

(21) 2015/126

(22) 10/03/2015

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(45) 29/02/2016
(30) 102010021505 26/05/2010 DE;
102010052357 25/11/2010 DE and
102011103127 25/02/2011 DE
(96) 25/05/2011 EP11723269.4

(72) DANNEBERG, Erik; RÜTZEL, Tilmann
Peter; BUDA, Roland and MEYER, Frank
(54) ПЛАСТИЧЕН ПРИЦВРСТУВАЧ ЗА
ВИНТ (ТИПЛА) ЗА ЗАЦВРСТУВАЊЕ

(97) 14/01/2015 EP2576907

ЖЕЛЕЗНИЧКА ШИНА НА ПРАГ

(51) A 61K 38/13, A 61P 1/16, 31/14, 31/20
(11) 5828
(13) Т1

(54) ТРЕТМАН ЗА ИНФЕКЦИЈА СО
ХЕПАТИТИС Б ВИРУС САМ ИЛИ ВО

(21) 2015/127

(22) 10/03/2015

КОМБИНАЦИЈА СО ХЕПАТИТИС ДЕЛТА

(45) 29/02/2016
(30) 201161470666P 01/04/2011 US

ВИРУС И ПОВРЗАНИ ЗАБОЛУВАЊА НА
ЦРНИОТ ДРОБ

(96) 30/03/2012 EP12713680.2
(97) 28/01/2015 EP2694087
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(57)
1
Алиспоривир за употреба во
третманот на Хепатитис Д вирусна инфекција
кај пациент.
има уште 3 патентни барања.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) NAOUMOV, Nikolai

24 | С т р а н а
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(51) A 61K 31/4188, A 61P 25/00

3 Avenue Victoria 75004 Paris 4, FR

(11) 5829

(13) Т1

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(21) 2015/128

(22) 10/03/2015

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SEDEL, Frédéric
(54) УПОТРЕБА НА БИОТИН ЗА
ТРЕТМАНОТ НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА

(45) 29/02/2016
(30) 1257254 26/07/2012 FR and
201213644615 04/10/2012 US
(96) 29/04/2013 EP13719836.2
(97) 31/12/2014 EP2729143
(73) Assistance Publique Hôpitaux De Paris

(57)
1
Биотин за негова употреба во
третманот на мултиплекс склероза.

(51) A 01G 17/14, E 04H 17/10
(11) 5830
(13) Т1

(96) 16/07/2010 EP10734695.9
(97) 10/12/2014 EP2456296
(73) Dr. Reisacher Winzerbedarf GmbH
Am Lehmteich 3 08606 Oelsnitz, DE

(21) 2015/129

(22) 10/03/2015
(45) 29/02/2016

има уште 12 патентни барања.

(30) 1034661 24/07/2009 DE
Патенти
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(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

јазик (12) што се протега од основниот дел на

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

јазикот (10) кон слободниот крај, делот во

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

форма на јазик (12) е обезбеден со фаска
(24a, 24b) во дел од делот за примање (18)

(72) REISACHER, Raimund
(54) ВИНСКИ СТОЛБ

за жицата (8), назначена со тоа што, фаска
(24a, 24b) се добива со инкорпорирање во

(57) 1 Столб (1) со најмалку една (6) кука за
задржување на жица (8) во индустрија за

основното тело (2) на првиот и вториот жлеб
(38а, 38б) кои одговараат во форма на

вино и овошје, споменатиот столб има

контура на делот во форма на јазик (12) и кои

основно тело (2), со најмалку една нога (4),
што е направенa од металната плоча (32) и

имаат особена V облик на форма во
попречен пресек и притискање на јазикот 12

на која што куката (6) е произведена од
страна на удирање и свиткување надвор од

во обликуван дел (12) надвор од основното
тело (2).

металната плоча (32) еден дел во форма на

има уште 7 патентни барања.

(51) C 07D 413/06, A 61K 31/4245, 31/445, A
61P 25/00, C 07D 413/14

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

(11) 5831

(13) Т1

(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,

(21) 2015/131

(22) 10/03/2015

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari;
JAYARAJAN, Pradeep; BHYRAPUNENI,

(45) 29/02/2016
(30) IN2011CH03203 19/09/2011 IN
(96) 05/01/2012 EP12716662.7

Gopinadh; MOHAMMED, Abdul Rasheed;
YARLAGADDA, Suresh; RAVELLA, Srinivasa

(97) 18/02/2015 EP2758394
(73) Suven Life Sciences Limited

Rao; KAMBHAMPATI, Ramasastri;
ROAYAPALLEY, Praveen Kumar; PATNALA,

Serene Chambers, Road No. 5, Avenue 7,

Sriramachandra Murthy and RAVULA, Jyothsna
(54) ХЕТЕРОАРИЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 5HT4 РЕЦЕПТОРНИ ЛИГАНДИ

Banjara Hills Hyderabad 500 034, Andhra
Pradesh, IN
26 | С т р а н а
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(57) 1 Соединение со општа формула (I):

R1 е алкил, R3-O-R3 или
R2 е циклоалкил или хетероциклил, и
опционално супституиран со водород, алкил
или -CO-OR3;
R3 е алкил;
"Y" е C или O;
"m" е цел број во опсег од 0 до 1; со клаузула
дека кога m е 0 кога R1 е циклоалкил или
хетероциклил;

кадешто,

"n" е цел број во опсег од 0 до 2;
"p" е цел број во опсег од 0 до 1; или негова

е точка на сврзување;

фармацевтски прифатлива сол.
има уште 1 патентни барања.

конструирано антитело со биспецифична

(51) C 07K 16/46
(13) Т1
(22) 10/03/2015

единечна низа кај субјект којшто има негова
потреба, споменатото конструирано антитело

(45) 29/02/2016
(30) 20050027606 16/12/2005 -- and

со биспецифична единечна низа содржи
врзување на домени специфични за човечки

20060004144 01/03/2006 -(96) 29/11/2006 EP06818912.5

CD3 и човечки CD19, кадешто соодветните
региони со варијабилна тешка низа (VH) и

(97) 17/12/2014 EP1976886
(73) Amgen Research (Munich) GmbH
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE

соодветните региони со варијабилна лесна

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

VL(CD19)-VH(CD19)-VH(CD3)-VL(CD3)
VH(CD19)-VL(CD19)-VH(CD3)-VL(CD3)

(72) KLINGER, Matthias; KUFER, Peter;
BAEUERLE, Patrick and LEO, Eugen
(54) СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА

VH(CD3)- VL(CD3)-VH(CD19)-VL(CD19) или
VH(CD3)-VL(CD3)-VL(CD19)-VH(CD19),

(11) 5832
(21) 2015/132

низа (VL) се уредени, од N-завршеток до Cзавршеток,
во
редот

ЛЕКУВАЊЕТО НА ТУМОРНИ БОЛЕСТИ
(57)

1

Конструирано

антитело

со

кадешто
конструирано
антитело
биспецифична
единечна
низа

со
е

биспецифична единечна низа за употреба во
постапка за заштитата, лекување или

администрирано за барем 1 недела во
дневна доза од 10 μg до 80 μg на квадратен

подобрување на мрзлива или агресивна B
клеточна не-Ходгинтонова лимфома (B NHL)

метар на површината од телото на пациентот
и кадешто дневната доза треба да биде

или B клеточна леукемија, постапката ја

администрирана преку барем 6h.

содржи администрацијата на споменатото

има уште 18 патентни барања.

Патенти
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горна

(51) A 47B 69/00, A 47F 9/00
(13) Т1
(22) 11/03/2015

(11) 5834
(21) 2015/133

се

ивица,

најмалку два странични зида (4) кои
карактеризираат со тоашто секој

(45) 29/02/2016
(30) NO20100001298 17/09/2010 NO

страничен зид (4) има горна странична
плоча(6) која е вртливо прицврстена на

(96) 16/09/2011 EP11776606.3

горната ивица од страничниот зид (4), и

(97) 17/12/2014 EP2615941
(73) Smartbar

кадешто секој од страничните зидови (4) е
вртливо поврзан кон краевите соседни на

Haslevangen 45 c 0579 Oslo, NO
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

горната ивица на предниот зид (2), кадешто
горната предна плоча (5) и горната

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HESSELMANN, Bo̸rge, Mathias and

странична плоча (6) се опремени со гранични
делови (20, 21), кадешто еден граничен дел

WITH, John, Henrik
(54) ПОДВИЖЕН УСЛУЖЕН ШТАНД

(20, 21) е обликуван да го смести другиот

(57)
штанд

1

Подвижен и расклоплив услужен
којшто

од:

лизгачки поврзана со страничниот зид (4)
употребувајќи ги соседните делови (20, 21)

најмалку еден преден зид (2) кадешто
секој преден зид (2) има горна предна плоча

како лизгачки средства за да ги доведат
соседните делови (20, 21) во зафат.

(5) која е вртливо прицврстена на својата

има уште 9 патентни барања.
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граничен дел (21, 20), кадешто секоја од
горните странични плочи (6) понатаму е
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(51) A 61K 31/4196, 31/4245, A 61P 21/00,

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku

25/04, C 07D 249/08, 413/12
(11) 5833

Tokyo 103-8411, JP
(13) Т1

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2015/135

(22) 12/03/2015

(96) 06/09/2011 EP11823545.6

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) KISO, Tetsuo and TSUKAMOTO, Mina
(54) ДЕРИВАТ НА ТРИАЗОЛ ЗА УПОТРЕБА

(97) 11/03/2015 EP2614824
(73) Astellas Pharma Inc.

ВО ТРЕТИРАЊЕТО НА НЕВРОПАТСКА
БОЛКА И ФИБРОМИАЛГИЈА

(51) C 07K 7/62
(11) 5835

(13) Т1

(73) Xellia Pharmaceuticals ApS
P.O. Box 1736 2300 Ko̸benhaven, DK

(21) 2015/136

(22) 12/03/2015

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(45) 29/02/2016

(45) 29/02/2016
(30) 20090256344P 30/10/2009 US

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KOCH, Torben and OVERBALLE-

(96) 29/09/2010 EP10757791.8
(97) 24/12/2014 EP2470555

PEDERSEN, Carsten

Патенти
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(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА

хроматографија се карактеризира со тоашто

КОЛИСТИН И ПРОЧИСТЕНИ КОЛИСТИН

полнењето на колона со колистинска основа

КОМПОНЕНТИ
Постапка за прочистување на

во оцетна киселина и 20-30%етанол
елуција со 10-15% етанол.

преку

има

(57)

1

колистин

30 | С т р а н а

реверзибилна

фазна

уште

8

патентни

и

барања.
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(51) C 12N 15/85, A 01K 67/027, C 07K 16/28,

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.

16/40, 16/46, C 12N 9/64
(11) 5836

(13) Т1

and MACDONALD, Lynn
(54) ГЛУШЕЦ АДАМ6

(21) 2015/138

(22) 10/03/2015
(45) 29/02/2016

(57) 1 Глушец кој има геном кој се состои од
модифицикација на тежок синџир
на

(30) 201161446895P 25/02/2011 US;
201161497650P 16/06/2011 US and

имуноглобулин локус, назначена со тоа, што
самата
модификација
ја

201261595200P 06/02/2012 US

елиминира ендогената АДАМ6 функција, која

(96) 24/02/2012 EP12716101.6
(97) 10/12/2014 EP2550363
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS,
INC.

е поврзана со намалување на плодноста кај
машките глувци, глушецот понатаму содржи

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

ортолог или хомолог или функционален
фрагмент што е функционален кај машки

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

глушец, и глушец АДАМ6б протеин, или

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ортолог или хомолог или фрагмент што е
функционален кај машки глушец.

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

има уште 13 патентни барања.

(51) A 61K 31/167, 31/56
(11) 5837

(13) Т1

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

(21) 2015/139

(22) 13/03/2015
(45) 29/02/2016

(30) 20090018149 16/10/2009 GB
(96) 15/10/2010 EP10768922.6
(97) 24/12/2014 EP2488158
(73) Jagotec AG
Eptingerstrasse 61 4132 Muttenz, CH

Патенти

секвенци на нуклеинска киселина која
шифрира глушец АДАМ6a протеин, или

(72) MUELLER-WALZ, Rudi and FUEG, LiseMarie
(54) ПОДОБРЕНИ ФОРМУЛАЦИИ НА
МЕДИЦИНСКИ АЕРОСОЛ
(57) 1 Формулација на медицинска аеросол
суспензија за MDI администрација, којашто
содржи:
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a)

микронизиран формотерол фумарат

или негова фармацевтски прифатлива сол;

кадешто (a), (b) и (c) и нивни соодветни

b)
микронизиран флутиказон пропионат
или негова фармацевтски прифатлива сол;

релативни количини се избрани како тие што
одговараат за да формираат флокули

c)
суб-терапевтски
квантитет
на
ексципиенс за чистење на влага којшто

коишто имаат просечна густина иста како таа
на HFA гас ±0.2 g/cm3.

содржи
натриум
d)
HFA

има

хромолин

и
гас;

уште

19

патентни

(51) A 61K 31/422, 31/7048, 45/06, 47/10,
47/26, 47/32, 47/38, 9/00, 9/20, A 61P 13/02,

(73) POLICHEM S.A.
50 Val Fleuri 1526 Luxembourg, LU

15/00, 15/02, 31/04
(11) 5838

(13) Т1

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

(21) 2015/140

(22) 13/03/2015

(45) 29/02/2016
(30) 20090158221 20/04/2009 -(96) 19/04/2010 EP10715790.1
(97) 25/02/2015 EP2421531
32 | С т р а н а

барања.

(72) MAILLAND, Federico
(54) УПОТРЕБА НА НИФУРАТЕЛ ПРИ
ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ ПРЕДИЗВИКАНИ
ОД ВИДОВИТЕ АТОПОБИУМ
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(57) 1 Нифурател или негова физиолошки

инфекција предизвикана од еден или повеќе

прифатлива сол, за употреба при третман на

видови на родот Атопобиум вагинае.
има

уште

13

патентни

барања.

(51) A 61K 31/567, 31/00, 31/4196, 31/569,

(57) 1 Интравагинален прстен што содржи

45/06, 9/00, A 61P 15/00, 15/18

анастразол и левоноргестрел за специфична

(11) 5839
(21) 2015/141

(13) Т1
(22) 16/03/2015

употреба во третманот на ендометриоза, во
кој системското изложување на анастразол

(45) 29/02/2016
(30) 102010003494 31/03/2010 DE

постигнато
после
ослободување
интравагиналниот прстен одговара

од
на

(96) 28/03/2011 EP11714245.5
(97) 21/01/2015 EP2552404
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

изложувањето на анастразол после орална
апликација во доза од помеѓу 0.1 mg и 0.9 mg

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

изложување на левоноргестрел постигнато
после ослободување од интравагиналниот

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PAKKALIN, Arto; KNAUTHE, Rudolf;

прстен одговарa на изложувањето на
левоноргестрел после орална апликација во

SCHMITZ, Heinz; TALLING, Christine;
JUKARAINEN, Harri and KOROLAINEN,

доза од повеќе од 10 ug, но помалку од 50
µg, на ден, интравагиналниот прстен не

Henriikka
(54) ПАРЕНТЕРАЛНА ФАРМАЦЕВТСКА
ФОРМА ШТО ОСЛОБОДУВА ИНХИБИТОР

содржи естроген.

анастразол на ден, и во која системското

има уште 3 патентни барања.

НА АРОМАТАЗА И ГЕСТАГЕНИ, ЗА
ТРЕТМАНОТ НА ЕНДОМЕТРИОЗА

(51) A 61K 38/22, 31/573, 38/26, 47/34, 9/00,
9/16, 9/50
(11) 5840
Патенти

(13) Т1

(21) 2015/142

(22) 16/03/2015
(45) 29/02/2016

(96) 15/04/2004 EP11180259.1
33 | С т р а н а
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(97) 25/02/2015 EP2409707
(73) Alkermes Pharma Ireland Limited and

до 10% (w/w) од тежината на составот, и

Amylin Pharmaceuticals, LLC
Connaught House, 1 Burlington Road Dublin

биде присутна 2% (w/w) од тежината на
составот,

4, IE and 9360 Towne Centre Drive San
Diego, CA 92121, US

при што биолошки активниот полипептид е
ексендин-4,

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

при што вкупен порен волумен на составот е
0.1 mL/g или помалку, како што е одреде-но

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

со користење на порозиметрија со интрузија

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Wright, Steven G.; Christenson, Troy;

на жива (mercury intrusion porosimetry)
и при што составот нема средство за

Yeoh, Thean Y.; Rickey, Michael E.; Hotz, Joyce
M.; Kumar, Rajesh; Costantino, Henry R.; Smith,

ублажување и додавање на соли.
има уште 10 патентни барања.

сахароза дис-пер¬¬зирана во него така да

Christine; Lokensgord, David and Ong, John
(54) УРЕД СО ОДЛОЖЕНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА
ПОЛИМЕР
(57) 1 Состав за одложено ослободување на
биолошки активен полипептид, кој што
содржи биокомпатибилен полимер во кој што
биолошки
активниот
полипептид
е
дисперзиран така да биде присутен 3% (w/w)
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единици за снабдување со жица (130, 150),

(51) B 23K 9/12, 9/18
(11) 5842

(13) Т1

контактниот уред (160) опфаќа електроден

(21) 2015/143

(22) 16/03/2015

склоп (170), електродниот склоп (170) се
состои
од
најмалку
две
топливи

(45) 29/02/2016
(96) 01/04/2009 EP09779235.2
(97) 25/02/2015 EP2414128
(73) ESAB AB
Box 8004 402 77 Göteborg, SE

континуирано-снабдувани жичени електроди
(172, 174, 176) распоредени во контактниот

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

за електрична изолација на најмалку една од

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) FAHLSTRÖM, Kennet
(54) ГЛАВА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И СКЛОП НА
ГЛАВАТА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ ЗА ЛАЧЕН –

електродите (174) така што електродата
(174) е електрично изолирана од другите

ЗАВАРУВАЧКИ СИСТЕМ

изолирана
електрода.

(57)

1

Заварувачка глава за електрично

лачно-заварување (100) која се состои од

уред (160), карактеристично по тоа што
електрично изолиран вод (180) е обезбеден

електроди (172, 176) во електродниот склоп
(170), и во тоа најмалку едната електрично

има

уште

електрода
25

(174)
патентни

е

ладна
барања.

контактен уред (160) и една или повеќе

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(51) A 47B 47/04, 61/00
(11) 5815
(21) 2015/248

(13) Т1
(22) 18/05/2015

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

(45) 29/02/2016

1000, Скопје

(30) AN20110056U 10/08/2011 IT
(96) 23/04/2012 EP12716013.3

(72) Tontarelli, Sergio
(54) МОДУЛАРНА НАПРАВА ЗА ИЗВЕДБА

(97) 18/02/2015 EP2741632
(73) Tontarelli Sergio

НА ГАРДЕРОБЕР (ПЛАКАР) ОВОЗМОЖЕН
СО ПЛАСТИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

Via Verdi 123 60022 Castelfidardo (AN), IT
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(57) 1 Модуларната направа за изведба на

дејствува

гардеробери

се

преграда за дел од мебел, обезбеден со

карактеризира со тоа што ги содржи
следниве модули добиени со обликување на

понизок надолжен завршеток (14а) и со горен
надолжен завршеток (9б) прилагоден да

пластични
материјали:
- прва кутиеста квадратна плоча (1) која е

содејствува со наведените надолжни спојки
(1а, 10а) со наведената прва плоча (1) и исто

прилагодена да дејствува како дно или
полица за дел од мебел, на која е

така со предвидените запирчи (15б, 15а)
прилагодени да содејствува со наведените

овозможена, на горната страна, надолжна

запирчи (5а, 5б) овозможен од попречните

спојка (1б) и попреченен спојка (1а), двете
обезбедени со запирачи (5а, 5б), кои

начин на спојки (1б, 10б) од плочата (1);
- кутиест квадратен горен дел (16) за дел од

одговараат на долната страна на истата прва
плоча (1), на надолжните (10б) и попречните

мебел, обезбеден на долната страна со
надолжни спојки (100б`) и попречни спојки

(10а) спојки, подеднакво обезбедена со
запирачи (5а, 5б), при што се обезбедени со

(100а`), и двете обезбедени со запирачи (5б)
и прилагодени во огледална позиција со

наведените надолжни спојки (1б, 10б) кои

надолжните (1б, 10б) и попречните (1а, 10а)

што се распоредени и усогласени со задната
надолжна ивица од првата плоча (1) и

спојки од наведената прва плоча (1); при што
е предвидено да наведените надолжни

наведените попречни спојки (1а, 10а) кои што
пак се распоредени и усогласени со

спојки (100б`) од горниот дел (16) е
прилагоден да содејствува со горната

попречната ивица и централниот простор на
првата
плоча
(1)

надолжна ивица (9б) на позадината (9) и
запирачи (5б) кои се прилагодени да

- кутиеста квадратна позадина (9) за дел од

содејствуваат

мебел, обезбеден со надолжна ивица (9а) и
со горна надолжна ивица (9б) прилагодена

овозможено со горната надолжна ивица (9б)
на позадината (9); тоа да биде обезбедено

да содејствува со наведените спојки (1б, 10б)
од нведената прва плоча (1) и исто така

од наведените попречни спојки (100б`) од
горнит дел (16) и е прилагодено да

овозможен
со
запирачи
(13б,
13а)
прилагодено да содејствува со наведените

содејствува со горната надолжна ивица (14б)
од sидот (14) и запирачите (5б) кои се

запирачи (5а, 5б) овозможено со наведените

прилагодени да содејствуваат со запирачите

надолжни спојки (1б, 10б) од првата плоча
(1);

(15б) овозможено од горната
ивица (14б) од sидот (14).

- кутиест квадратен sид (14) прилагоден да

има уште 36 патентни барања.
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(51) C 07D 413/10, A 61K 31/454, 31/5377, A

(57) 1 Соединение од формулата (I):

61P 29/00, 35/00, 37/06, 9/10, C 07D 413/14
(11) 5721
(21) 2015/260

(13) Т1
(22) 27/05/2015

(45) 29/02/2016
(30) 20110305433 12/04/2011 -(96) 10/04/2012 EP12714674.4
(97) 04/03/2015 EP2697219
(73) Bioprojet and Sun Pharma Advanced
Research Company Ltd
30 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris, FR
and 17/B Mahal Industrial Estate Mahakali
Caves Road Andheri (E) Mumbai 400093, IN
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(I)назначено со тоа што:
Аr е арил група по потреба заменета
со една или повеќе идентични или
различни групи избрани од халоген,
алкил, циклоалкил, -Оалкил, арил со тоа
што алкил, циклоалкил, -Оалкил,
арил може понатаму да бидат заменети со
халоген, ОН, -Оалкил, СН, NH2,

(72) CAPET, Marc; SCHWARTZ, Jean-Charles;
LECOMTE, Jeanne-Marie; BERREBIBERTRAND, Isabelle; ROBERT, Philippe;
THENNATI, Rajamannar; PAL, Ranjan, Kumar;
SAMANTA, Biswajit; PILLAI, Muthukumaran,
Natarajan; DESAI, Japan, Nitinkumar; RANA,
Dijixa, Chandubhai; PRAJAPATI, Kaushik,
Dhanjubhai; PATHAK, Sandeep, Pankajbhai;
PANCHAL, Bhavesh, M. and ARADHYE, Jayraj,
D.
(54) НОВИ ПИПЕРИДИНИЛ
МОНОКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ КАКО

NHалкил, N(алкил)2 или алкил;
R1 претставува –Х-(Y)n
-

каде
Х е избран од –алкил-, -алкенил-, -

алкинил-, -арил-, -алкиларил-,
Секој Y, идентичен или различен е избран од
H, OH, халоген, -Оалкил-,
- алкиларил, -Оалкил, -Оалкиларил, ОалкилОалкил, -Оарил, хетероарил, Оарил(Оалкил), -Оциклоалкил, -циклоалкил,
хетероциклил;
n е 1 до 3;

АГОНИСТИ НА С1П1 РЕЦЕПТОРОТ
R2 e избран од Н, алкил;
или еден од неговите изомери, нивни соли.
има уште 14 патентни барања.

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

Патенти
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(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
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(51)

(51) основен

(11)

(13)

8A61P35/00

8A61P35/00

5822

Т1

8H04N19/543

8H04N19/50

5823

Т1

8C07K16/46

8C07K16/46

5832

Т1

8A61P3/00

8C07D307/85

5819

Т1

8A61K31/4245

8A61K31/4196

5833

Т1

8A61P21/00

8A61K31/4196

5833

Т1

8A61P25/04

8A61K31/4196

5833

Т1

8C07K7/62

8C07K7/62

5835

Т1

8C07K16/46

8C12N15/85

5836

Т1

8A61K31/422

8A61K31/422

5838

Т1

8A61K47/26

8A61K31/422

5838

Т1

8B60T15/02

8B60T7/12

5817

Т1

8B60T8/18

8B60T7/12

5817

Т1

8C07D401/12

8C07D215/48

5816

Т1

8E01B9/18

8E01B9/18

5827

Т1

8A61P31/20

8A61K38/13

5828

Т1

8H04N19/50

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/537

8H04N19/50

5823

Т1

8A61K31/445

8C07D413/06

5831

Т1

8C07D307/85

8C07D307/85

5819

Т1

8C07D249/08

8A61K31/4196

5833

Т1

8C12N9/64

8C12N15/85

5836

Т1

8A61K31/167

8A61K31/167

5837

Т1

8A61K31/00

8A61K31/567

5839

Т1

8A61K31/4196

8A61K31/567

5839

Т1

8A61P3/10

8A61K38/26

5826

Т1

8B60T13/40

8B60T7/12

5817

Т1

8B60T17/22

8B60T7/12

5817

Т1

8B60T8/17

8B60T7/12

5817

Т1

8A61P25/00

8C07D405/12

5818

Т1

8C07D407/12

8C07D215/48

5816

Т1

8C07D409/12

8C07D215/48

5816

Т1

8A61P37/06

8C07D413/10

5721

Т1

8A61P31/14

8A61K38/13

5828

Т1

8C07D403/08

8C07D403/08

5821

Т1

8C21C5/52

8B22D45/00

5824

Т1

8A61K31/343

8C07D307/85

5819

Т1
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8C07D405/12

8C07D307/85

5819

Т1

8A21C15/04

8B26D3/30

5825

Т1

8B26D3/30

8B26D3/30

5825

Т1

8A61K45/06

8A61K31/422

5838

Т1

8A61K9/00

8A61K31/422

5838

Т1

8A61K38/26

8A61K38/22

5840

Т1

8B60T13/46

8B60T7/12

5817

Т1

8C07D215/48

8C07D215/48

5816

Т1

8A47B61/00

8A47B47/04

5815

Т1

8A61P35/00

8C07D403/08

5821

Т1

8H04N19/157

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/70

8H04N19/50

5823

Т1

8B22D45/00

8B22D45/00

5824

Т1

8C07D405/04

8C07D307/85

5819

Т1

8B26D7/26

8B26D3/30

5825

Т1

8C07D413/12

8A61K31/4196

5833

Т1

8C07K16/28

8C12N15/85

5836

Т1

8A61K47/10

8A61K31/422

5838

Т1

8A61K38/22

8A61K38/22

5840

Т1

8A61K9/00

8A61K38/26

5826

Т1

8B60T7/12

8B60T7/12

5817

Т1

8C07D403/14

8C07D403/08

5821

Т1

8C07D453/02

8C07D403/08

5821

Т1

8H04N19/176

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/46

8H04N19/50

5823

Т1

8E04H17/10

8A01G17/14

5830

Т1

8C07D413/06

8C07D413/06

5831

Т1

8C07D413/14

8C07D413/06

5831

Т1

8B23K9/12

8B23K9/12

5842

Т1

8A61K31/7048

8A61K31/422

5838

Т1

8A61P15/18

8A61K31/567

5839

Т1

8A61K9/50

8A61K38/22

5840

Т1

8B60T13/26

8B60T7/12

5817

Т1

8B60T15/30

8B60T7/12

5817

Т1

8C07D405/12

8C07D405/12

5818

Т1

8A61K31/5377

8C07D413/10

5721

Т1

8A61P29/00

8C07D413/10

5721

Т1

8C07D413/10

8C07D413/10

5721

Т1

8A61P1/16

8A61K38/13

5828

Т1

8A61P25/00

8A61K31/4188

5829

Т1

39 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2016

29 Февруари 2016

40 | С т р а н а

8A61K31/5377

8C07D403/08

5821

Т1

8H04N19/119

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/33

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/503

8H04N19/50

5823

Т1

8B23K9/18

8B23K9/12

5842

Т1

8A61K9/20

8A61K31/422

5838

Т1

8A61P15/02

8A61K31/422

5838

Т1

8A61P31/04

8A61K31/422

5838

Т1

8A61P15/00

8A61K31/567

5839

Т1

8A61K31/573

8A61K38/22

5840

Т1

8B60T13/57

8B60T7/12

5817

Т1

8B60T15/04

8B60T7/12

5817

Т1

8A61P3/00

8C07D405/12

5818

Т1

8A61K38/13

8A61K38/13

5828

Т1

8A61K31/506

8C07D403/08

5821

Т1

8C07D401/12

8A61P35/00

5822

Т1

8H04N19/122

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/137

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/139

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/30

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/61

8H04N19/50

5823

Т1

8H04N19/96

8H04N19/50

5823

Т1

8A61P25/00

8C07D413/06

5831

Т1

8B26D7/06

8B26D3/30

5825

Т1

8A61K31/4196

8A61K31/4196

5833

Т1

8A47B69/00

8A47B69/00

5834

Т1

8C12N15/85

8C12N15/85

5836

Т1

8A61K47/38

8A61K31/422

5838

Т1

8A61K31/567

8A61K31/567

5839

Т1

8A61K31/569

8A61K31/567

5839

Т1

8A61K45/06

8A61K31/567

5839

Т1

8A61K9/00

8A61K31/567

5839

Т1

8A61K9/00

8A61K38/22

5840

Т1

8A61K38/26

8A61K38/26

5826

Т1

8A61P3/04

8A61K38/26

5826

Т1

8B60T15/18

8B60T7/12

5817

Т1

8A61P31/10

8C07D215/48

5816

Т1

8C07D413/12

8C07D215/48

5816

Т1

8C07D417/12

8C07D215/48

5816

Т1

8A47B47/04

8A47B47/04

5815

Т1
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8A61K31/454

8C07D413/10

5721

Т1

8A61P35/00

8C07D413/10

5721

Т1

8A61P9/10

8C07D413/10

5721

Т1

8A61K31/4188

8A61K31/4188

5829

Т1

8C07D405/14

8C07D403/08

5821

Т1

8A61K31/495

8A61P35/00

5822

Т1

8A01G17/14

8A01G17/14

5830

Т1

8B22D41/22

8B22D45/00

5824

Т1

8A61K31/4245

8C07D413/06

5831

Т1

8A47F9/00

8A47B69/00

5834

Т1

8A01K67/027

8C12N15/85

5836

Т1

8C07K16/40

8C12N15/85

5836

Т1

8A61K31/56

8A61K31/167

5837

Т1

8A61K47/32

8A61K31/422

5838

Т1

8A61P13/02

8A61K31/422

5838

Т1

8A61P15/00

8A61K31/422

5838

Т1

8A61K47/34

8A61K38/22

5840

Т1

8A61K9/16

8A61K38/22

5840

Т1

8B60T13/66

8B60T7/12

5817

Т1

8A61K31/404

8C07D405/12

5818

Т1

8A61K31/4709

8C07D215/48

5816

Т1

8C07D413/14

8C07D413/10

5721

Т1

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

IPC class

11

13

Hahn A. bvba

B 26D 3/30, A 21C 15/04, B 26D 7/06, 7/26

5825

Т1

POLICHEM S.A.

C 07D 215/48, A 61K 31/4709, A 61P 31/10, C
07D 401/12, 407/12, 409/12, 413/12, 417/12

5816

Т1

KNORR-BREMSE Systeme für

B 60T 7/12, 13/26, 13/40, 13/46, 13/57, 13/66,

5817

Т1

Schienenfahrzeuge GmbH

15/02, 15/04, 15/18, 15/30, 17/22, 8/17, 8/18

Vertex
Pharmaceuticals
Incorporated

C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61P 25/00, 3/00

5818

Т1

Merck Patent GmbH

C 07D 307/85, A 61K 31/343, A 61P 3/00, C 07D

5819

Т1

5821

Т1

405/04, 405/12
Merck Patent GmbH

Патенти

C 07D 403/08, A 61K 31/506, 31/5377, A 61P
35/00, C 07D 403/14, 405/14, 453/02
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Novartis AG

A 61P 35/00, A 61K 31/495, C 07D 401/12

5822

Т1

Samsung Electronics Co., Ltd

H 04N 19/50, 19/119, 19/122, 19/137, 19/139,
19/157, 19/176, 19/30, 19/33, 19/46, 19/503,

5823

Т1

19/537, 19/543, 19/61, 19/70, 19/96
Stopinc Aktiengesellschaft

B 22D 45/00, 41/22, C 21C 5/52

5824

Т1

AstraZeneca Pharmaceuticals
LP
and
Amylin

A 61K 38/26, 9/00, A 61P 3/04, 3/10

5826

Т1

SCHWIHAG AG

E 01B 9/18

5827

Т1

Novartis AG

A 61K 38/13, A 61P 1/16, 31/14, 31/20

5828

Т1

Assistance Publique Hôpitaux

A 61K 31/4188, A 61P 25/00

5829

Т1

A 01G 17/14, E 04H 17/10

5830

Т1

C 07D 413/06, A 61K 31/4245, 31/445, A 61P

5831

Т1

C 07K 16/46

5832

Т1

Smartbar

A 47B 69/00, A 47F 9/00

5834

Т1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 31/4196, 31/4245, A 61P 21/00, 25/04, C

5833

Т1

Pharmaceuticals, LLC

De Paris
Dr. Reisacher Winzerbedarf
GmbH
Suven Life Sciences Limited

25/00, C 07D 413/14
Amgen
GmbH

Research

(Munich)

07D 249/08, 413/12
Xellia Pharmaceuticals ApS

C 07K 7/62

5835

Т1

REGENERON
PHARMACEUTICALS, INC.

C 12N 15/85, A 01K 67/027, C 07K 16/28, 16/40,
16/46, C 12N 9/64

5836

Т1

Jagotec AG

A 61K 31/167, 31/56

5837

Т1

POLICHEM S.A.

A 61K 31/422, 31/7048, 45/06, 47/10, 47/26,

5838

Т1

5839

Т1

A 61K 38/22, 31/573, 38/26, 47/34, 9/00, 9/16,
9/50

5840

Т1

ESAB AB

B 23K 9/12, 9/18

5842

Т1

Tontarelli Sergio

A 47B 47/04, 61/00

5815

Т1

47/32, 47/38, 9/00, 9/20, A 61P 13/02, 15/00,
15/02, 31/04
Bayer

Intellectual

Property

GmbH
Alkermes
Limited

A 61K 31/567, 31/00, 31/4196, 31/569, 45/06,
9/00, A 61P 15/00, 15/18

Pharma
and

Ireland
Amylin

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

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2008/1795

(220) 01/12/2008

кл.

25

облека,

(442) 29/02/2016
(731) Коктел Трејд Дооел Тетово
с. Г. Речица Тетово, MK

кл. 43

(540)

(210) TM 2009/570

ЈАФФА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување
(210) TM 2008/1796

чевли

и

капи

услуги за подготвување храна и

пијалоци, привремено сместување
(220) 09/06/2009

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство трговија и
услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експортимпорт
с.Голема речица, Тетово, MK
(540)

(220) 01/12/2008
(442) 31/12/2014

(300)
(731) Коктел Трејд Дооел Тетово

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

с. Г. Речица Тетово, MK

(510, 511)

(540)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

ЈАФФА ЈУПИ
(510, 511)

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(210) TM 2009/571

(210) TM 2008/1943

(442) 29/02/2016
(731) Коктел Трејд Дооел Тетово
с. Г. Речица Тетово, MK

(551) индивидуална

(220) 25/12/2008

(442) 29/02/2016
(731) Коктел Трејд Дооел Тетово

(220) 09/06/2009

(540)

с. Г. Речица Тетово, MK
(540)

ЈАФФА +
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(591) црвена, бела, жолта, зелена
(551) индивидуална

(210) TM 2009/495

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

(220) 21/05/2009

(442) 29/02/2016
(731) Коктел Трејд Дооел Тетово
с. Г. Речица Тетово, MK

пијалоци, привремено сместување
(210) TM 2010/128

(220) 10/02/2010
(442) 29/02/2016

(540)

JAFFA
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

(731) Коктел Трејд
172 бб, Голема Речица, Тетово, MK
(540)
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JAFFA JUPIK

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

услуги за подготвување на храна и

пијалоци, привремено сместување
(210) TM 2010/129

(220) 10/02/2010
(442) 29/02/2016

(731) Коктел Трејд
172 бб, Голема Речица, Тетово, MK
(540)

JAFFA JUPA

(591) црвена, зелена, бела, портокалова и
жолта

(551) индивидуална

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од

пијалоци, привремено сместување

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

(210) TM 2011/603

(220) 01/06/2011

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство на

(210) TM 2011/631

(220) 07/06/2011

акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип
ул. Македонски револуционери бр. 50,

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП

Пробиштип, MK

ДООЕЛ

(540)

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за акумулирање, регулирање
или контролирање на струја (акумулатори)
(210) TM 2011/630

(220) 07/06/2011

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ
ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK

(591) -жолта, зелена, црвена, бела и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
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безалкохолни пијалаци, пијалаци од

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
(210) TM 2011/632

(220) 07/06/2011

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ
ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK

(591) портокалова, жолта, зелена, бела,

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

црвена
(554) тродимензионална

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
(210) TM 2011/826

(220) 28/07/2011

(442) 29/02/2016
(731) BERLIN-CHEMIE AG,
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(591) жолта, зелена, бела, црвена

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(554) тродимензионална

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други

PROSTAMOL

препарати за производство на пијалоци

(551) индивидуална

(210) TM 2011/633

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; диететски

(220) 07/06/2011

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и

супстанции
употреба

прилагодени

за

медицинска

услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ

(210) TM 2011/918

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK

(442) 31/12/2014

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(300)
(731) Палензовска Електролукс Силвана

(540)

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ

(220) 31/08/2011

52, 7000, Битола, MK
(740)
(540)

Трговски марки
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електрични

шпорети,

разни

видови

на

МАРИОВСКИ МЕД (во изглед)

печењари, парни котли, радијатори, машини

(591) жолта, бела, црна, црвена, кафеава
(551) индивидуална

за
перење,
скари,
фенови,
тостери,
кафемати, пегли, калсрифери, термо печки,

(510, 511)
кл. 30 мед (мед со потекло од Мариово)

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

(210) TM 2011/919

(220) 31/08/2011

апарати за домаќинството и индустријата.

(442) 29/02/2016
(731) Палензовска Електролукс Силвана

Производство
на
калорифери-тајфуни
кл. 17 производство на гумени производи:

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева
и останати гумени делови за сите типови

(540)

машини за перење, диктони за сите типови
на лектрични греачи, мембрани, гумирање на
валјаци и гумени производи за индустриска
употреба
(210) TM 2011/1231

(220) 25/11/2011

(442) 29/02/2016
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
(591) зелена, жолта, бела, црна, сина, сива

Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 29 сирење (овчјо сирење со потекло од
Мариово)
(210) TM 2011/920

(220) 31/08/2011

(442) 29/02/2016
(731) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK
(540)

DIACITRAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за дезинфекција
(210) TM 2011/1232

(220) 25/11/2011

(442) 29/02/2016
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11

производство на суви и водени

електрични греачи за бојлери, ТА печки,
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кл.

3

кл. 5 маст со рибино масло

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2011/1233

(220) 25/11/2011

BE YOUR BEST WITH THE
BEST

(442) 29/02/2016
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работа

1000 Скопје, MK

(бизнис менаџмент); управување на работа
(бизнис
администрација);
канцелариски

(540)

работи/функции;
дистрибутерски
услуги;
малопродажни
услуги
од
продавници;
продажба од врата на врата (door-to-door),

(591) светла и темно плава, бела, розева
(551) индивидуална

директна покана од страна на независни
трговски претставници, телефон, каталог за

(510, 511)
кл.
кл. 5 маст и рибино масло
(210) TM 2011/1332

3

врска со нега на убавина, облека, прибор за
лична хигиена, козметика, накит, производи

(220) 15/12/2011

за лична нега, додатоци во исхраната,

(442) 29/02/2016
(731) Крономак Дооел Скопје
ул.Рузвелтова бр.34-1/4, 1000 Скопје, MK

вежбање и фитнес опрема, спортски
производи, книги, претходно снимени видео и
аудио ленти, компакт дискови и предмети за
подарок; промотивни и рекламни кампањски

(540)

услуги во областа на вработувањето на
независни
трговски
претставници

(591) сина и бела
(551) индивидуална

кл. 41 образование; обезбедување на обука;

(510, 511)
кл. 35
услуги, продажба на големо со:
иверка,

нарачки по пошта и преку глобална
компјутерска мрежа на информации, сите во

ХДФ,

МДФ,

оков

за

мебел,

сировинска, фурнирана иверка, АБС трака,
ПВЦ тракам фурнирана трака и медијапан

забава; спортски и културни активности;
бизнис (деловно) овразовни и обучувачки
услуги за развој и олеснување на
прилагодено лидерство; бизнис едукативни
програми
за
директори,
вработени,
соработници и агенти; бизнис (деловна)
обука;

(210) TM 2011/1367

(220) 27/12/2011
(442) 29/02/2016

бизнис

обучувачки

консултантски

услуги;
образовни
услуги
преку
спроведување
на
часови,
семинари,

(300) 2587323 11/07/2011 UK
(731) Avon Products, Inc.

конференции и работилници од областа на
малопродажни услуги и продажба на

World Headquarters, 1345 Avenue of the
Americas, New York, NY 10105-0196, US

комерцијални производи и дистрибуција на
материјали за обука поврзани со нив;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
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работилници во областа на здравството,

кл. 41

образовни услуги, подготвување

исхраната, фитнесот, финансиите, вежбите,

настава,

забава,

стилот, дотерувањето и/или убавината

активности, информации за образовни и
забавни
настани,
услуги
врзани
за

(210) TM 2012/97

исполнување
на
слободното
време,
објавување книги, приредби (одржување на

(220) 02/02/2012

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за издавачка дејност,
трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ

спортски

и

културни

приредби), разонода, разонода (упатство за
разонода), разонода по пат на радио,

ул. Дебарца бр. 3, 1000 Скопје, MK

разонода по пат ма телевизија, конференции

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

(организирање и водење конференции),
забавни паркови, изложби (организирање

(540)

изложби) во културни или воспитни цели,
изнајмување видео ленти, натпревари

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебел), материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи, печатарски
букви, клишиња, весници, печатени изданија,
печатарски производи, публикации, брошури,
фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење рекпамен
материјал (трактати, проспекти, печатени
материјали,
примероци),
изложби
(организирање изложби) во комерцијални и
рекламни цели, изнајмување рекламен
простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа, објавување

(организирање натпревари) /обука или
забава/,
фотографски
услуги,
on-line
електронско издавање на книги и периодични
списанија,
компјутерско
персонално
издавателство, електронски публикации (не
можат да се даунлодираат); пружање on-line
публикации; издавање електронски книги и
часописи on-line; пружање публикации со
глобална компјутерска мрежа или интернет
што можат да се пребаруваат; публикации и
дистрибуција на печатени медиуми и снимки;
услуги на аудио и визуелни забави и
едукации
(210) TM 2012/472

(220) 04/05/2012

(442) 29/02/2016
(731) МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје
бул.Св.Климент Охридски 58-б, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

рекламни текстови, обработка на текстови,
организирање дејности и советување за
организирање
дејности,
организирање
изложби во комерцијални и рекпамни цели,
on-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа, односи со јавност, претплата на
весници,
промоција
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обезбедуваат

информации

во

врска

со

здравствени или медицински информации;
услуги на собирање и пренесување пораки
он-лајн (on-line), овозможувајќи пристап до
компјутерските
бази
на
податоци;
обезбедување интернет соби за разговор,
обезбедување на групи за дискусија со
помош на интернет, интернет и поврзани
услуги за приватните потрошувачи и трговски
(591) бела, светло и темно зелена, сина,
сива

претпријатија, обезбедување на средствата
за комуникација за размена на податоци по

(551) индивидуална

пат на електронските медиуми; услуги на
телекомуникација
и
информативна

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; објавување рекламни
текстови; рекламни и маркетинг услуги,
изнајмување на рекламен простор; водење

технологија, имено, пренос на податоци,
обезбедување вести и информации по пат на
глобална

комуникациска

мрежа;

на работењето; управување со работата;
поставување - објавување на реклами за

обезбедување услуги на складирање на
електронски податоци за трети лица;

други;

обезбедување мрежен пристап со цел на
размена на интернет сообраќајот помеѓу

он-лајн

рекламирање

на

мрежа, организирање
услуги, систематизација

на
на

информации во компјутерски бази
податоци
особено
во
однос

на
на

компјутерска
консултански

(on-line)

организацијата, администрација, обработка
на податоци, како и во областа на и преку
интернет, вклучувајќи го и создавањето на
национални
директориуми

/
на

интернационални
давателите на услуги,

особено во областа
на здравството
управување со електронски бази на податоци
за пациенти; обезбедување на организациски
совети на лекарите и аптеки, болници,
фармацевтски компании и други групи во
здравствениот
сектор,
потрошувачи
/
корисници и советување на корисници од
областа
кл.
38

на
здравството
телекомуникации,
интернет

телекомуникации, телекомуникациски услуги
за размена на клинички и информации за
пациенти
помеѓу
различни
страни;
комуникација
терминали;

со помош на компјутерски
изнајмување
време
на

компјутерски

мрежи

Трговски марки

и

библиотеки

кои

преносници
на
интернет
сообраќајот;
обезбедувајќи
пристап
до
пораки,
информации и производи од дата-бази на
податоци
кл. 44
медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги на хигиена и разубавување на
луѓе или животни; земјоделски, градинарски
и шумски услуги, обезбедување информации
поврзани со здравје, здравствена заштита,
информации

и

совети

за

здравје;

обезбедување на информации совети и
консултации од областа на медицинските
услуги, здравствена и болничка заштита и
фармацевтските производи, вклучувајќи го и
обезбедувањето на такви информации,
совети и консултации по пат на интернет
(210) TM 2012/582

(220) 04/06/2012
(442) 29/02/2016

(300) Ж-451/12 30/03/2012 RS
(731) Herba Svet Preduzece za izradu
preparata, drustvo sa ogranicenom
odgovornoscu, Beograd
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ul.Kumodraska br.302, Beograd-Vozdovac,

козметика), овозможувајќи им на корисниците

RS

полесно да ги видат и купат тие стоки;

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ

маркетинг услуги, изложби (организирање на
изложби) во комерцијални и рекламни цели,

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите, изнајмување рекламен простор,
информации, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски

FEMISAN A
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за бслење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирањс,
рибањс и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички ироизводи,
лосиони за коса; прспарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски прспарати; диетстски
супстанци што сс користат во мсдицината;
фластери и матсријали за завои
(210) TM 2012/626

продажбата, on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа односи со јавност,
претплата
на
весници,
промоција,
промовирање на продажбата за трети лица,
објавување
организирање

рекламни
трговски

текстови,
саеми
за

комерцијални или рекламни цели, ширење на
рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени материјали,
примероци), објавување рекламни текстови,
обработка
на
текстови,
организирање

(220) 13/06/2012

(442) 29/02/2016
(731) Михајловски Михајло
ул.„Питу Гули“ бр.32, 7000 Битола, MK

дејности и советување за организирање
дејности
кл. 41

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

образовни услуги; обука; забава,

спортски и културни активности; електронско
издаваштво, информации за образовни и

(540)

забавни настани, он-лајн
електронски
книги
и
обезбедување
на
публикации
што

(591) црвена

даунлодираат,

(531) 05.05.21;27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25
кл. 35

услуги) во рекламни промовирачки цели на

облека

обувки

и

капи

огласување, водење на работење,

публикување
списанија,

електронски он-лајн
не
може
да
се

објавување

текстови,

со

исклучок
на
организирање

рекламни
избори
на

текстови,
убавици,

организирање
организирање

и
водење
концерти,
саеми,
организирање

управување со работи, односи со јавноста;
медиумска
презентација;
бизнис

натпревари, позирање за уметници како
модели, забава, известување за забави,

информации, демонстрација на производи,
медиуми за комуникација (презентација на

планирање

производи и услуги од областа на модата и
модните додатоци, козметика, часовници,

организирање
организирање

забави,

ноќни

клубови,

и водење работилници,
и
водење
семинари,

опблека очила, на медиуми за комуникација)

симпозиуми,
организирање

за малопродажни цели; спојување за
доброто на другите, на различни стоки (мода,

образовни цели, презентација на дела од
визуелна уметност или литература пред
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јавноста за забавни или образовни цели,

наставата;

изложби (организирање изложби за културни

активности

или образаовни цели), пишување текстови
што
не
се
рекламни,
преведување,

(210) TM 2012/1095

публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки, разонода, текстови

(442) 29/02/2016
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

(пушување текстови) што не се рекламни
текстови, продавање на билети, услуги на

Max-Born-Strasse 4, D-22761 Hamburg, DE

репортери,

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

фотографија,

фотографски

репортажи, шоу програми
(210) TM 2012/817

забава;

спортски

и

културни

(220) 17/10/2012

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(540)

(220) 01/08/2012

(442) 29/02/2016
(731) БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Даме Груев бр.28/1-1 кат 1, 1000 Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) сива, бела, црвена
(551) индивидуална

СЕ ШТО САКАМ ALL I WANT
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 34 тутун обработен или необработен,
тутунски производи, цигари, пури, замена за

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

тутун кои не се за медицински или лековити
цели, кибрити и артикли за пушачи

печатени работи, книговезнички материјал,

(210) TM 2013/842

фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и

материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и

услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен

(220) 06/09/2013

ДООЕЛ
ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK

апарати); пластични материјали за пакување

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

кои не се опфатени во другите класи;
печатарски
букви,
клишиња

(540)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен
кл. 41

имот

образовни услуги; подготвување на
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(510, 511)
кл. 32

минерална и сода вода и други

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

производство на пијалаци

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,
MK

(210) TM 2013/843

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(220) 06/09/2013

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

CEVITA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2014/420

(220) 14/04/2014

(442) 29/02/2016
(731) ГРЕЕН ПЛАНЕТ д.о.о.е.л.
ул.Црногорска бр.45а, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, кафенацрна, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, 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,
мирудии);

сенф; оцет,
мирудии;

сосви

(како
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. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(591) зелена, светло зелена, темно зелена,
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со сечено цвеќе, саксиско цвеќе и
надворешни садници
(210) TM 2014/534
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(220) 14/05/2014
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(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,
MK

(220) 14/05/2014
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена, кафена, бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
591) црвена, кафена, црна, бела и златна

кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од

(551) индивидуална
(510, 511)

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

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

печење,

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

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосви (како

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

производство
на
пијалоци
кл. 43
услуги за подготвување храна и

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

пијалоци; привремено сместување

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци

(210) TM 2014/885

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(442) 29/02/2016
(731) Willy Bogner GmbH & Co.

(210) TM 2014/536

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Sant-Veit-Str.4 81673 Munchen, DE

(220) 14/05/2014

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ

сол,

сенф;

оцет,

сосви

(како

(220) 21/08/2014

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,
MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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кл. 3 средства за белење и други супстанции

(731) Друштво за угостителство,

за перење, препарати за чистење, полирање,

производство, трговија и услуги Ресторан

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,

„Кај Џино“ експорт-импорт Скопје
ул.Кеј 13-ти Ноември бр.1 кат/ГТЦ Скопје,

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 9
научни, наутички, геодетски,

1000 Скопје, MK

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

инструменти за мерење тежина, мерење,

1000, Скопје

сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спасување и

(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со жетони, регистар каси, машини

(591) црвена, зелена, темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

за сметање, опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

пожар; очила, кутии за очила, рамки за очила

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

кл. 18
кожа и имитации на кожа и
производити направени од овие материјали,
што не се вклучени во другите класи,
животинска кожа, торби и куфери; чадори,

(210) TM 2014/1101

(220) 17/10/2014

сонцебрани и стапови за одење, камшици,
узди
и
сарачки
производи

(442) 29/02/2016
(731) Марија Коњарец, ДТУ „ТЕСОРИ ДИ
МАРЕ“ ДОО Скопје

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

ул. Аминта Трети бр.29-2/2, Скопје, MK

се опфатени со другите класи; текстилни
ткаенини; плетени ткаенини; покривки за

(540)

кревети и маси; крпи за лице од текстил;
таписерии (за ѕидови) од текстил; салфети
од текстил за маса; чаршафи за кревети;
чаршафи
за
маси
кл.

25

облека,

обувки

и

капи

кл. 28
игри и играчки, предмети за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите класи, украси за елка
(591) темно и светло виолетова и бела
(210) TM 2014/1095
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кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,

од дрвен јаглен кои се користат за наргиле;

козметички

коса

камен јаглен; производи базирани на камен

услуги при продажба на мало и
со:
козметички
производи,

јаглен; коцкасти таблети од камен јаглен кои
се
користат
за
наргиле

кл. 35
големо

производи,

парфимерија,
чашки

украсни
и

лосиони

честитки,

за

украсни
свеќи

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

кл. 40 обработка на материјали

печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал,

(210) TM 2014/1352

(220) 15/12/2014

лепила за канцелариска и куќна употреба;

(442) 29/02/2016
(731) Бранко Трајковски

материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и

ул. Димко Најдов бр.34, 1400 Велес, MK

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен

(540)

апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, крпи од хартија, тоалетна
хартија, брисачи од хартија, крпи за лице од
хартија, крпи од хартија за чистење,

(591) црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

салфетки
од
хартија
кл. 34 суров и преработен тутун; производи
од тутунски, вклучувајќи цигари, пури,
цигарилоси, тутун за цигари кои се виткаат,
тутун за луле, тутун за џвакање, цигари што

(210) TM 2015/89

(220) 28/01/2015

(442) 29/02/2016
(731) Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes
Trading
P.O. Box 941936, Amman 11194, JO

содржат замена за тутун (што не за
медицинска употреба); тутун со вкусови;
меласа;
бурмут;
електронски
цигари;
електронско наргиле; глава на електронско

(740) БЕРИН ДОО Скопје

наргиле; запалки; производи за пушачи
вклучувајќи хартија за впивање, за лулиња,

ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кутии за пури, секачи за пури, држачи за
пури, запалки (садови за плин со запалки),
чибуци (држачи за цигари), чибуци (писки за
чибуци), хартија за виткање цигари, врвови
на цигари, џебни машини за виткање цигари,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; масла за
подмачкување; делови за апсорпција на
прашина, навлажнување и врзување; горива
(вклучувајќи моторно) и осветлувачи; свеќи и
фитили за осветлување; дрвен јаглен;
производи базирани на дрвен јаглен; таблети
Трговски марки

кремени за потпалување, табакери со
навлажнувачи , жици за чистење тутун за
лулиња, рафтови за лулиња, кожни торбички
за тутун, табакери со бурмут, плукалник за
корисници за тутун, врвови од жолт килибар
за цигари и држачи за цигари, тегли за
чување тутун, писки од жолт килибар за пури
и држачи за цигари, пепелници за пушачи,
цевки за цигари; трефки за пушење; шкорки
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(кибрит); кутивчиња со кибрит; држачи за

(731) Друштво за производство, трговија и

кибрит; тутун за наргиле (чибук); меласа;

услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз

супстанции за пушење, кои
медицинска
или
лековита

Скопје
ул. Црвена Вода бр. 18/1 Скопје Центар,

не се за
употреба;

мешавини од тутун и меласа со вкусови за
употреба во наргиле (чибук); течности и

MK
(540)

растворливи прашоци со вкусови за употреба
во наргиле (чибук); електронски цевки за
пушење; течност за електронско наргиле (етечност) која се состои од ароми во течна
форма и се користи за полнење на
електронско
електронско

наргиле или полначи на
наргиле;
наргиле
(чибук);

(591) црна, бела

додатоци или делови од наргиле (вклучувајќи
садови и горни делови (глави) за наргиле,

(551) индивидуална
(510, 511)

јажиња и црева за наргиле, основи за

кл. 41 коцкање и играње игри

наргиле, врвови за уста за наргиле и филтри
за наргиле и писки; црево за инхалирање

(210) TM 2015/238

преку уста за наргиле, дршка за наргиле,
торби и кутии за наргиле; вазна за наргиле)

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и

(220) 26/02/2015

услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
(210) TM 2015/236

(220) 26/02/2015

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за производство, трговија и

ул. Црвена Вода бр. 18/1 Скопје Центар,
MK
(540)

услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Црвена Вода бр. 18/1 Скопје Центар,
MK
(540)

(591) црна, бела
(551) индивидуална
(591) златно, сребрена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање и играње игри
(210) TM 2015/237

(220) 26/02/2015
(442) 29/02/2016
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(510, 511)
кл. 41 коцкање и играње игри
(210) TM 2015/266

(220) 06/03/2015

(442) 29/02/2016
(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство на
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трикотажни чорапи и долна облека ИСТ

(731) А.Д. " ЕВРОПА" - Скопје

КОМЕРЦ ДОО Скопје

ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, MK

ул.Качанички пат бр.122, 1000, Скопје,
Скопје, MK

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)
(591) кафеава, бела

SAMANTA

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25
чорапи, чораи (пети за чорапи),

кл. 30 слатки и крем банани

чорапи (чорапи против потење), хулахопки,

(210) TM 2015/381

долна облека, корсети (женска
облека), трикотажна облека

(442) 29/02/2016
(731) Трговско друштво за застапување,

(210) TM 2015/373

долна

(220) 31/03/2015

(442) 29/02/2016
(731) ИВАНА НИКОЛОВСКА

(220) 02/04/2015

услуги и трговија на големо и мало
АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
ул. Рајко Жинзифов бр. 50, Скопје, MK
(540)

ул. 11-ти ОКТОМВРИ бр. 42/43 Центар, 1000
Скопје, MK

OUTSCORE WHITH OUTDOOR

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, изнајмување рекламен
простор, надворешено рекламирање
(591) црна, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

(210) TM 2015/382

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски
услуги
кл. 41 образовни услуги, забава, спортски и

(220) 02/04/2015

(442) 29/02/2016
(731) Трговско друштво за застапување,
услуги и трговија на големо и мало
АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
ул. Рајко Жинзифов бр. 50, Скопје, MK
(540)

културни
активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2015/379

(220) 01/04/2015
(442) 29/02/2016

Трговски марки

(591) жолта, темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, изнајмување рекламен
простор, надворешено рекламирање
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кл. 32 пиво
(210) TM 2015/419

(220) 14/04/2015
(442) 29/02/2016

(731) Сашо Трпески

(210) TM 2015/424

(220) 15/04/2015

(740) Сашо Трпески

(442) 29/02/2016
(731) GUVEN CELIK HASIR, VE PANEL CIT
SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TIC. LTD. STI

ул.Женевска бр.6/5, 1000, Скопје
(540)

Tuzla Mh.Zirai Aletier
San.Sit.Adapazari/SAKARYA, TR

ул.Женевска бр.6/5, 1000, Скопје, MK

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

healthgarette
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
употреба
кл.

(540)

цигари без тутун за медицинска
10

инхалатори

кл. 34 производи за пушачи, цигари што
содржат замена за тутун што не се за
медицинска употреба, кутии за цигари, кутии
за пури, кутивчиња со кибрит, цигари, пури,

(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метални градежни материјали, метални

цигарило (мали цигари)

преносни конструкции, панелни огради,
огради од метал, ограда од ковано железо,

(210) TM 2015/422

врати од ковано железо, гелендери од ковано
железо, арматури за врати од метал,

(220) 15/04/2015

(442) 29/02/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

арматури од метал за прозорци, палети од
метал за транспорт, порти од метал,
потпорни греди од метал, метал (решетки од
метал). метални панел плочи за врата , и
производи од метал кои не се опфатени со
други
кл. 35
мало

класи
услуги при продажба на големо и
со

метални

градежни

материјали,

метални преносни конструкции, панелни
огради, ограда од ковано железо, врати од
ковано железо, гелендери од ковано железо,
арматури за врати од метал, арматури од
метал за прозорци, метал (решетки од
метал), метални панел плочи за врата , и
производи од метал кои не се опфатени со

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

други
кл. 37

класи
градежни конструкции, поправки,

инсталациски услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
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(220) 09/06/2015

кокосов орев (путер од кокосов орев); кокосов

(442) 31/12/2014

орев, сушен; колбаси во тесто; кожурки од

(300)
(731) Друштво за производство, промет и

свилена буба, како храна за луѓе; колаген за
исхрана; колбаси; компири (снегулки од

услуги ГРАНД ФООДС ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Марино Илинден

компири); компири (чипс од компири); компот
од боровинки; концентрати за супи [бујони];

ул.532 бр.150, Марино Илинден, MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА

кори од овошје; корнишони; коскена срж
(животинска коскена срж) за исхрана; крем

АДВОКАТИ

(шлаг

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

[пијалок од млеко];краби, што не се живи;
крвавица [сувомеснат производ]; кромид,

(540)

конзервиран; леќа, конзервирана; лој за
исхрана; лосос [што не се живи]; мали

крем);

крем-путер;

крокети;

кумис

парчиња храна од овошје; маргарин;
мармалад; мекици од компири; месо; месо
(551) индивидуална

(засолено месо); месо во конзерви; месо,

(510, 511)
кл. 29 алгинати за храна [соли на органска

конзервирано; млеко; млеко од соја [замена
за млеко]; млечни пијалаци во кои

киселина]; бадеми, мелени; белки од јајца;

преовладува млеко: масла за јадење;
маслинки, конзервирани; маслиново масло

белтачини за исхрана; бистри супи [бујони];
бујон (состојки за правење бујон); гнезда од
птици за јадење; грав, конзервиран; грашок,
конзервиран; дагњи [вид школки] што не се

за исхрана; масло од кокосов орев; масло од
коски, за јадење; масло од орев од палма за
исхрана; масло од палма за исхрана; масло

живи; дивеч што не е жив; доматен сок за
готвење; доматно пире; екстракти од алги за

од репка за исхрана; масло од сончоглед за
исхрана; масло од сусам; масни супстанции

исхрана; екстракти од месо; живина што не е

за производство на масти за исхрана; маст
од кокосов орев; масти за јадење; морски

жива; животинска коскена срж за исхрана;
жолчки од јајца; желатин за исхрана; желеа
за исхрана; желеа од месо; зеленчук (салати
од зеленчук); зеленчук (состојки за правење

алги (пржени морски алги); морски јастози
што не се живи; морски краставици што не се
живи; морски ракови [шримп] што не се живи;

супа од зеленчук); зеленчук во конзерви;
зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран;

масло од пченка; морски ракови што не се
живи; овошје (кандирано овошје); овошје

зеленчук, сушен; замрзнато овошје; инчуни;

(кори од овошје); овошје (мали парчиња
храна од овошје); овошје (чипс од овошје);

јајца во прав; јајца од полжави за исхрана;
јајца; јастози (морски јастози), што не се
живи; јастози, што не се живи; јаткасто
овошје [орев, лешник, бадем], подготвени;

овошје во конзерви; овошје конзервирано во
алкохол;
овошје,
варено;
овошје,
конзервирано; овошни желеа; овошни каши;

јогурт; кавијар; казеин за исхрана; какао
(путер од какао); кандирано овошје; каши

овошни салати; остриги, што не се живи;
павлака [млечни производи]; паштета од

(овошни каши); кефир [пијалок од млеко];

џигер;
пектин
за
исхрана;
печурки,
конзервирани; пире од јаболка; подготвени

кикиритки (путер
кикиритки,
преработени;

од кикиритки);
кисела
зелка

[расол]; кокосов орев (маст од кокосов орев);
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исхрана; посолени риби; посолено месо;

есенцијални масла; ароми на кафе [ароми];

пржени морски алги; производи за исхрана

ароми за храна, со исклучок на есенцијални

направени од риба; производи од млеко;
протеини за исхрана; путер; путер од какао;

масла;
бадеми (пире од бадеми); бадемови слатки

путер од кикиритки; путер од кокосов орев;
пченка (масло од пченка); раковидни

[тестенини]; бакардан; бибер; биена павлака
(средства за стврднување биена павлака);

животни, што не се живи; репка (масло од
репка), за исхрана; риба (производи за

бикарбонат на сода за готвење [сода
бикарбона]; бисквити; бисквити петит-бер;

исхрана направени од риба); риба (филети

бонбони; брашно за исхрана; брашно од

од риба); риби (посолени риби); риби во
конзерви; риби што не се живи; риби,

грав; брашно од јачмен; брашно од компири
за исхрана; брашно од синап; брашно од

конзервирани; рибино масло за исхрана, за
луѓе; салати од зеленчук; сардини [што не се

соја; брашно од тапиока за исхрана; брашно
и припреми направени од жита (освен на

живи]; салати (овошни салати); свинска маст
за исхрана; свинско месо; сирење; сириште;

исхрана за животни); пеперминт бонбони;
ванила [арома]; ванила [замена за ванила];

снегулки од компири; соја, конзервирана, за

варена пченка; вода (морска вода) за

исхрана; суво грозје; сланина; смеси со маст
за мачкање на леб; сокови од зеленчук за

готвење; водени филови (полнила); врзивни
средства за колбаси; вафли; вермичели [вид

готвење; состојки за правење супа од
зеленчук; супа (состојки за правење супа);

тенки; долги тестенини]; гликоза за исхрана;
глутен за исхрана; гриз; гуми за жвакање што

супи; супи (концентрати за супи) [бујони];
сурутка; тахини [тесто од сусамово семе];

не се за медицинска употреба; гумени
бонбони; двопек; десерт со мраз, овошен сок

тартуфи, конзервирани; тофу [сирење од

и шеќер; додатоци на јадења; доматен сос;

соја]; туна [што не се живи]; туршија; туршија,
лута и многу зачинета; урда; урми; чипс од

ѓумбир [мирудија]; екстракти од слад за
исхрана; есенции за исхрана, со исклучок на

компири; чипс од овошје; џем од ѓумбир;
џемови; џигер; ферментирана зеленчукова

етерични есенции и есенцијални масла;
исхрана (есенции за исхрана) со исклучок на

храна [кимши]; филети од риба; харинги [што
не се живи]; хумус [мелена леблебија со

етерични есенции и есенцијални масла;
желеа (овошни желеа) [слаткарски

сусамово масло, лимон и лук]; чкембе;

производи]; жита (мали парчиња храна од

школки [што не се живи]; школки и ракови
што не се живи; шлаг крем; паста од

жита); житни плочки; жита подготвени за
човечка исхрана (зобни снегулки и други

зеленчук; паста од црн патлиџан; млеко од
кикирики за кулинарска употреба; млеко од

жита); замена за кафе; замрзнат јогурт [вид
сладолед]; засладувачи (природни

бадем за кулинарска употреба; млеко од
ориз
[замена
за
млеко];
артичока,

засладувачи); зачини; замрзнато лиснато
тесто (полуготов производ); замрзнати

конзервирана

производи од тесто (полуготов производ);

кл. 30 алва; алги [додатоци во исхраната];
анасон; анасоново семе;ароматични

земички; златен сируп [сируп од меласа];
излупено жито за исхрана; јачмен (дробен

градинарски тревки, конзервирани;
ароматични подготовки за исхрана; ароми за

јачмен); јачмен (лупен јачмен); какао;
карамели [бонбони]; кафе; кафе (непржено

колач, со исклучок на есенцијални масла;
ароми за пијалаци, со исклучок на

кафе); каша од брашно, со млеко, за
исхрана; квасец; квасец во форма на таблета
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што не е за медицинска употреба; квасец за

прашок за колач; прашок за печење; прашоци

тесто; колач; украси за колач што се за

за сладоледи; преливи за салати; претходно

јадење; колач од ориз; колачиња; колачиња
од слад; конзервирање храна (сол за

подготвена мешавина за леб; производи од
брашно од сите типови (чипс, стапчиња);

конзервирање храна); кечап [сос]; капар
[мирудија]; каранфилче [мирудија]; кари

производи од какао; производи од тесто;
пролетни ролати; прополис за исхрана на

[мирудија]; крекери; крем пудинг;
кристализиран шеќер за исхрана; кроасани,

луѓето; пудинзи; пуканки; пченкарни снегулки;
пченично брашно; пченка, мелена; пченка,

куркума [азиско тропско растение што се

печена;

користи за мирудија и бојосување]; кускус
[гриз-јадење од Северна Африка]; леб; леб

растителни подготовки како замени за кафе;
резанки од тесто; релиш сосови [додатоци за

без квасец; леб со ѓумбир; лебни трошки
[презла]; леден чај; ликорис [слаткарски

исхрана]; ролати; саго [нишесте од сагова
палма]; салати (преливи за салати); сафт од

производи]; лупен јачмен; лупен овес; маја
[квасец]; мајонез; макарони; мали кифли

печено месо; скроб за храна; сендвичи;
сенф; слад за човечка исхрана; сладолед;

[печива]; мали парчиња храна од жита; мали

сладолед (прашок за сладолед); сладолед

парчиња храна од ориз; малтоза; марципан;
матичен млеч за човечка исхрана што не е за

(средства за спојување смеси за сладоледи);
слаткарски производи; слаткарски производи

медицинска употреба; маслени филови
(полнила); мафини; мед; меласа за исхрана;

од јаткасто овошје, слаткарски производи од
кикиритки; слатки; слатки за украсување

мелничарски производи; месо (пити со месо);
месо (сафт од печено месо); мирудии;

божикни елки; слатки од бадем; соја (тесто
од соја) [производи за исхрана]; соја-сос;

мирудии за смекнување месо, за употреба во

сорбет

домаќинствата; мирудија направена од
пименто; морска вода за готвење; мраз за

бикарбона [бикарбонат на сода за готвење];
сол за готвење; сол за конзервирање храна;

освежување; мраз, природен и вештачки;
мусли;

сол од целер; сос (доматен сос); сосови
[додатоци на храна]; состојки за згуснување

мушкатов
орев;
нане
за
слаткарски
производи; наполитанки; овес (дробен овес);

при готвење; средства за спојување смеси за
сладоледи; средства за стврднување биена

овес (лупен овес); овесни снегулки; овесно

павлака; стапчиња од ликорис [слаткарски

брашно; овошни бонбони; овошни желеа
[слаткарски
производи];
ориз;
оцет;

производи]; суши [јапонско јадење]; табуле
[вид ориентално јадење од пченица]; такос

палачинки; панцероти; пастили [слаткарски
производи]; пивски оцет; пијалаци од какао

[мексиканско јадење]; тапиока; тестенини;
тестенини за исхрана; тесто за колач; тесто

со млеко; пијалаци од кафе со млеко;
пијалаци што се на основа на какао; пијалаци

од соја [производи за исхрана]; торти;
тортиљи;
фиде
[тестенини];
фондани

што се на основа на кафе; пијалаци што се

[слаткарски

на основа на чај;
пијалаци што се на
основа на чоколадо; пипер [мирудии]; пире

цикорија [замена за кафе]; цимет [мирудија];
чаеви, немедицински,чај; чајни колачиња;

од бадеми; пити; пити со јајца, сирење и
сланина; пити со месо; пици (вклучувајќи и

чипс [производи од житарици]; чоколадни
пијалаци со млеко; чоколадо; чоколадо

полуготови пици, вклучително и во замрзната
состојба); подготовки од жита; пралини;

(глазура), и тоа во форма на чоколадна
табла и чоколадо со полнење, чоколадо
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пополнето

и/или

(морски јастози), живи; јастози, живи; јаткасто

производи од жита и/или овошје и ориз;

овошје; јачмен; каша од овошје квасец за

чоколадни бонбони; шатни [туршија од
овошје; лути индиски мирудии и шеќер];

животни; кикирики (погачи од кикирики) за
животни; кикиритки [овошје]; клици за

шафран [мирудии]; шербети [прашок за
освежителен пијалак]; шеќер; шоу-шоу

ботанички цели; кокосов орев (лушпи од
кокосов орев); кокосови ореви; кокошки

[мирудија]; шпагети; штрудла; вареники
[полнети кнедли]; пелмени [кнедли полнети

несилки (препарати за кокошки несилки);
компири, свежи; коприви; кора (дрво со кора);

со месо]; чоколадни украси за торта; украсни

корења за храна; корења од цикорија; кори

бонбони за торта; јаткасто овошје со
чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто овошје

од дрва (сурови кори од дрва); коска од сипа
за птици; костени, свежи; краставички; крма

во прав; лук во прав [зачин]
кл. 31 алгаробила за животинска исхрана,

за дебелење на добиток; крма од трици за
животинска исхрана; кромид, свеж зеленчук;

алги за човечка или животинска исхрана,
бадеми [овошје]; билки, свежи (градинарски

ленена погача; ленено брашно [добиточна
храна]; леќа, свежа; лешници; лимони; лушпи

билки, свежи); бисквити за кучиња; бобинки,

од кокосов орев; мамки за риби, живи;

свежи; божиќни дрва; брашно за животни;
брашно од кикиритки за животни; бусен

маслинки, свежи; миленичиња (храна за
домашни миленичиња); миризлив песок за

[трева]; бусен, природен; вар за сточна
храна; венци од природно цвеќе; винова

домашни миленичиња [подлога]; мицелиум
за размножување печурки; морски јастози,

лоза; вински талог; главички од цвеќе; грав,
свеж; градинарски билки, свежи; грашок,

живи; морски краставички, живи; непилено
дрво; овес; овошје, свежо; одгледување

свеж; грмушки; грмушки од рози; грозје,

(живина

свежо; додатоци на сточна храна што не се
за
медицинска
употреба;
домашни

стока; ореви од кола; ориз, необработен;
оризово брашно за сточна храна; остатоци

миленичиња (миризлив песок за домашни
миленичиња)
[подлога];
домашни

од овошје; остатоци од производство на
жита, за исхрана на животни; остриги, живи;

миленичиња (хартија со песок за домашни
миленичиња) [подлога]; дрва; дрва (трупци

отпад од шеќерна трска [суровина]; отпадоци
од дестилација за животинска исхрана

од дрва); дрво (непилено дрво); дрво со кора;

палми; палми [лисја од палми]; печурки,

животни живи; живина за одгледување;
живина, жива; животни (живи животни);

свежи; пијалаци за домашни миленичиња;
пиперки [растенија]; плодови од смрека;

животни (препарати за дебелење на
животните); животни (храна за животни);

плута (сурова плута); погача од пченка за
добиток; погача од репка за добиток; погачи

животни (храна за животни) за џвакање;
животни за изложба; жита (остатоци од

за добиток; погачи од кикиритки за животни;
полен [суровина]; помија; портокали; праз;

производство

на

прекривки од лисја и слама; препарати за

животни; зелена салата; зеленчук, свеж; зрна
[семе]; зрна од какао, во сурова состојба;

дебелење на животните; производи за
сламена подлога за животни; протеин за

зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за
исхрана на животни; излупено жито за

исхрана на животните; пченица; пченица за
човечка или животинска исхрана; пченка;

живина; икра од риби; исушен кокосов орев;
јајца за насад; јајца од свилена буба; јастози

рабарбара;
раковидни
животни,
живи;
растенија; растенија, сушени, за украсување;
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растителни семиња; репка; репка (погача од

безалкохолни; ликери (средства за правење

репка) за добиток; речни ракови, живи; рж;

ликери); лимонади; минерална вода;

риби (икра од риби); риби (мамки за риби),
живи; риби, живи; рибно брашно за исхрана

минерална вода (средства за правење
минерална вода); минерална вода [пијалаци];

на животни; рогач [за јадење]; садници;
свилени
буби;
семе
од
житарици,

млеко од бадеми [пијалак]; млеко со
кикиритки [безалкохолен пијалак]; овошни

необработено; семиња (растителни семиња);
сено; слад за правење пиво и алкохол; слама

екстракти (безалкохолни овошни екстракти);
овошни пијалаци (безалкохолни овошни

(прекривки од лисја и слама); слама [храна

пијалаци); овошни сирупи, безалкохолни;

за добиток]; слама за подлоги; сол за
добиток; сточна храна (вар за сточна храна);

овошни сокови; освежителен пијалак од
корен на сапарина [безалкохолен пијалак];

сточна храна (додатоци за сточна храна) што
не се за медицинска употреба сточна храна

пастили за пенливи пијалаци; пиво; пиво од
ѓумбир; пиво од слад; пенливи пијалаци

за зајакнување на животните; струготини од
дрво за произведување дрвена каша; сурова

(пастили за пенливи пијалаци); пенливи
пијалаци (прашок за пенливи пијалаци);

плута; сурови кори од дрва; сусам; тартуфи,

пијалаци (безалкохолни пијалаци); пијалаци

свежи; тиквички; тресет за подлога; трици;
трупци од дрва; хартија со песок за домашни

(безалкохолни пијалаци) со мед; пијалаци
(средства за правење пијалаци); пијалаци на

миленичиња [подлога];
хмел; хмел (шишарки од хмел); храна за

база на мед (безалкохолни пијалаци на база
на мед); пијалаци од сурутка; прашок за

добиток; храна за домашни миленичиња;
храна за животни; храна за животни за

пенливи пијалаци; сируп за лимонади; сируп
за пијалаци; сирупи (овошни сирупи),

џвакање; храна за птици; храна за товење

безалкохолни; сода вода; сок од домати

животни; цвеќе (венци од природно цвеќе);
цвеќе, природно; цвеќе, сушено, за

[пијалаци]; сок од зеленчук [пијалаци]; сок од
јаболка, безалкохолен; сокови (овошни

украсување; цикорија [салата]; цитруси [јужни
овошја]; шеќерна трска; шишарки; шишарки

сокови); сурутка (пијалаци од сурутка); хмел
(екстракти од хмел) за правење пиво; шира;

од хмел; школки и ракови, живи; школки,
живи; артичока, свежа; харинга, жива; лосос,

шира од пиво; шира од слад; шира,
непревриена, шербет [пијалаци], пијалаци од

жив; сардини, живи; туна, жива; лук, свеж

соја, освен замена за млеко

кл. 32 аперитиви, безалкохолни; бадеми
(млеко од бадеми) [пијалак]; бадемов

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување; бироа за

пијалак; безалкохолни овошни екстракти;
безалкохолни овошни пијалаци;

сместување [хотели, пансиони]; бифеа;
градежни објекти (изнајмување преносни

безалкохолни пијалаци; безалкохолни
пијалаци на база на мед; вода (минерална

градежни објекти)*; детски јасли; домови
(старечки домови); животни (пансиони за

вода); вода на литиум оксид; води за маса;

животни); изнајмување за времено

води за пиење [пијалаци]; газирана вода;
газирана вода (средства за правење

сместување; изнајмување преносни
градежни објекти*; изнајмување простории за

газирана вода); екстракти за правење
пијалаци; изотонични пијалаци; квас

состаноци; изнајмување столови, маси,
чаршави и стакларија; изнајмување шатори;

[безалкохолни пијалаци]; кикиритки (млеко со
кикиритки [безалкохолен пијалак]; коктели,

изнајмување на апарати за готвење;
изнајмување автомати за вода за пиење;
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изнајмување уреди за осветлување;

(554)

изработка на скулптури од храна; кампови за

(551) индивидуална

летување (услуги на камповите за летување);
кампување (обезбедување објекти за

(510, 511)
кл. 29 алгинати за храна [соли на органска

кампување); кантини; кафетерии [експрес
ресторани]; летувалишта; мотели;

киселина]; бадеми, мелени; белки од јајца;
белтачини за исхрана; бистри супи [бујони];

обезбедување објекти за кампување;
пансиони; пансиони за сместување животни;

бујон (состојки за правење бујон); гнезда од
птици за јадење; грав, конзервиран; грашок,

привремено сместување (резервирање за

конзервиран; дагњи [вид школки] што не се

привремено сместување); резервирање за
привремено сместување; резервирање

живи; дивеч што не е жив; доматен сок за
готвење; доматно пире; екстракти од алги за

пансиони; резервирање хотели; ресторани;
ресторани со самопослужување;

исхрана; екстракти од месо; живина што не е
жива; животинска коскена срж за исхрана;

самопослужување (ресторани со
самопослужување); служење храна и

жолчки од јајца; желатин за исхрана; желеа
за исхрана; желеа од месо; зеленчук (салати

пијалаци; сместување (изнајмување за

од зеленчук); зеленчук (состојки за правење

времено сместување); снек-барови; старечки
домови; услуги во барови; услуги на

супа од зеленчук); зеленчук во конзерви;
зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран;

камповите за летување; хотели

зеленчук, сушен; замрзнато овошје; инчуни;
јајца во прав; јајца од полжави за исхрана;

(210) TM 2015/606
(442) 31/12/2014

јајца; јастози (морски јастози), што не се
живи; јастози, што не се живи; јаткасто

(220) 09/06/2015

(300)
(731) Друштво за производство, промет и

овошје [орев, лешник, бадем], подготвени;

услуги ГРАНД ФООДС ЦОРПОРАТИОН

јогурт; кавијар; казеин за исхрана; какао
(путер од какао); кандирано овошје; каши

ДООЕЛ Марино Илинден
ул.532 бр.150, Марино Илинден, MK

(овошни каши); кефир [пијалок од млеко];
кикиритки (путер од кикиритки);

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ

кикиритки,
преработени;
кисела
зелка
[расол]; кокосов орев (маст од кокосов орев);

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

кокосов орев (путер од кокосов орев); кокосов

(540)

орев, сушен; колбаси во тесто; кожурки од
свилена буба, како храна за луѓе; колаген за
исхрана; колбаси; компири (снегулки од
компири); компири (чипс од компири); компот
од боровинки; концентрати за супи [бујони];
кори од овошје; корнишони; коскена срж
(животинска коскена срж) за исхрана; крем
(шлаг крем); крем-путер; крокети; кумис
[пијалок од млеко];краби, што не се живи;
крвавица [сувомеснат производ]; кромид,
конзервиран; леќа, конзервирана; лој за

(591) црна и црвена
(531)
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мармалад; мекици од компири; месо; месо

за исхрана; свинско месо; сирење; сириште;

(засолено месо); месо во конзерви; месо,

снегулки од компири; соја, конзервирана, за

конзервирано; млеко; млеко од соја [замена
за млеко]; млечни пијалаци во кои

исхрана; суво грозје; сланина; смеси со маст
за мачкање на леб; сокови од зеленчук за

преовладува млеко: масла за јадење;
маслинки, конзервирани; маслиново масло

готвење; состојки за правење супа од
зеленчук; супа (состојки за правење супа);

за исхрана; масло од кокосов орев; масло од
коски, за јадење; масло од орев од палма за

супи; супи (концентрати за супи) [бујони];
сурутка; тахини [тесто од сусамово семе];

исхрана; масло од палма за исхрана; масло

тартуфи, конзервирани; тофу [сирење од

од репка за исхрана; масло од сончоглед за
исхрана; масло од сусам; масни супстанции

соја]; туна [што не се живи]; туршија; туршија,
лута и многу зачинета; урда; урми; чипс од

за производство на масти за исхрана; маст
од кокосов орев; масти за јадење; морски

компири; чипс од овошје; џем од ѓумбир;
џемови; џигер; ферментирана зеленчукова

алги (пржени морски алги); морски јастози
што не се живи; морски краставици што не се

храна [кимши]; филети од риба; харинги [што
не се живи]; хумус [мелена леблебија со

живи; морски ракови [шримп] што не се живи;

сусамово масло, лимон и лук]; чкембе;

масло од пченка; морски ракови што не се
живи; овошје (кандирано овошје); овошје

школки [што не се живи]; школки и ракови
што не се живи; шлаг крем; паста од

(кори од овошје); овошје (мали парчиња
храна од овошје); овошје (чипс од овошје);

зеленчук; паста од црн патлиџан; млеко од
кикирики за кулинарска употреба; млеко од

овошје во конзерви; овошје конзервирано во
алкохол;
овошје,
варено;
овошје,

бадем за кулинарска употреба; млеко од
ориз
[замена
за
млеко];
артичока,

конзервирано; овошни желеа; овошни каши;

конзервирана

овошни салати; остриги, што не се живи;
павлака [млечни производи]; паштета од

кл. 30 алва; алги [додатоци во исхраната];
анасон;
анасоново
семе;ароматични

џигер;
пектин
за
исхрана;
печурки,
конзервирани; пире од јаболка; подготвени

градинарски
тревки,
конзервирани;
ароматични подготовки за исхрана; ароми за

производи од месо; полен, подготвен за
исхрана; полжави (јајца од полжави) за

колач, со исклучок на есенцијални масла;
ароми за пијалаци, со исклучок на

исхрана; посолени риби; посолено месо;

есенцијални масла; ароми на кафе [ароми];

пржени морски алги; производи за исхрана
направени од риба; производи од млеко;

ароми за храна, со исклучок на есенцијални
масла;

протеини за исхрана; путер; путер од какао;
путер од кикиритки; путер од кокосов орев;

бадеми (пире од бадеми); бадемови слатки
[тестенини]; бакардан; бибер; биена павлака

пченка (масло од пченка); раковидни
животни, што не се живи; репка (масло од

(средства за стврднување биена павлака);
бикарбонат на сода за готвење [сода

репка), за исхрана; риба (производи за

бикарбона]; бисквити; бисквити петит-бер;

исхрана направени од риба); риба (филети
од риба); риби (посолени риби); риби во

бонбони; брашно за исхрана; брашно од
грав; брашно од јачмен; брашно од компири

конзерви; риби што не се живи; риби,
конзервирани; рибино масло за исхрана, за

за исхрана; брашно од синап; брашно од
соја; брашно од тапиока за исхрана; брашно

луѓе; салати од зеленчук; сардини [што не се
живи]; салати (овошни салати); свинска маст

и припреми направени од жита (освен на
исхрана за животни); пеперминт бонбони;
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ванила [арома]; ванила [замена за ванила];

[квасец]; мајонез; макарони; мали кифли

варена

за

[печива]; мали парчиња храна од жита; мали

готвење; водени филови (полнила); врзивни
средства за колбаси; вафли; вермичели [вид

парчиња храна од ориз; малтоза; марципан;
матичен млеч за човечка исхрана што не е за

тенки; долги тестенини]; гликоза за исхрана;
глутен за исхрана; гриз; гуми за жвакање што

медицинска употреба; маслени филови
(полнила); мафини; мед; меласа за исхрана;

не се за медицинска употреба; гумени
бонбони; двопек; десерт со мраз, овошен сок

мелничарски производи; месо (пити со месо);
месо (сафт од печено месо); мирудии;

и шеќер; додатоци на јадења; доматен сос;

мирудии за смекнување месо, за употреба во

ѓумбир [мирудија]; екстракти од слад за
исхрана; есенции за исхрана, со исклучок на

домаќинствата; мирудија направена од
пименто; морска вода за готвење; мраз за

етерични есенции и есенцијални масла;
исхрана (есенции за исхрана) со исклучок на

освежување; мраз, природен и вештачки;
мусли;

етерични есенции и есенцијални масла;
желеа
(овошни
желеа)
[слаткарски

мушкатов орев; нане за слаткарски
производи; наполитанки; овес (дробен овес);

производи]; жита (мали парчиња храна од

овес (лупен овес); овесни снегулки; овесно

жита); житни плочки; жита подготвени за
човечка исхрана (зобни снегулки и други

брашно; овошни бонбони; овошни желеа
[слаткарски производи]; ориз; оцет;

жита); замена за кафе; замрзнат јогурт [вид
сладолед];
засладувачи
(природни

палачинки; панцероти; пастили [слаткарски
производи]; пивски оцет; пијалаци од какао

засладувачи); зачини; замрзнато лиснато
тесто (полуготов производ); замрзнати

со млеко; пијалаци од кафе со млеко;
пијалаци што се на основа на какао; пијалаци

производи од тесто (полуготов производ);

што се на основа на кафе; пијалаци што се

земички; златен сируп [сируп од меласа];
излупено жито за исхрана; јачмен (дробен

на основа на чај;
пијалаци што се на
основа на чоколадо; пипер [мирудии]; пире

јачмен); јачмен (лупен јачмен); какао;
карамели [бонбони]; кафе; кафе (непржено

од бадеми; пити; пити со јајца, сирење и
сланина; пити со месо; пици (вклучувајќи и

кафе); каша од брашно, со млеко, за
исхрана; квасец; квасец во форма на таблета

полуготови пици, вклучително и во замрзната
состојба); подготовки од жита; пралини;

што не е за медицинска употреба; квасец за

прашок за колач; прашок за печење; прашоци

тесто; колач; украси за колач што се за
јадење; колач од ориз; колачиња; колачиња

за сладоледи; преливи за салати; претходно
подготвена мешавина за леб; производи од

од слад; конзервирање храна (сол за
конзервирање храна); кечап [сос]; капар

брашно од сите типови (чипс, стапчиња);
производи од какао; производи од тесто;

[мирудија];
[мирудија];

[мирудија]; кари
крем
пудинг;

пролетни ролати; прополис за исхрана на
луѓето; пудинзи; пуканки; пченкарни снегулки;

кристализиран шеќер за исхрана; кроасани,

пченично брашно; пченка, мелена; пченка,

куркума [азиско тропско растение што се
користи за мирудија и бојосување]; кускус

печена;
пченкарно
брашно;
равиоли;
растителни подготовки како замени за кафе;

[гриз-јадење од Северна Африка]; леб; леб
без квасец; леб со ѓумбир; лебни трошки

резанки од тесто; релиш сосови [додатоци за
исхрана]; ролати; саго [нишесте од сагова

[презла]; леден чај; ликорис [слаткарски
производи]; лупен јачмен; лупен овес; маја

палма]; салати (преливи за салати); сафт од
печено месо; скроб за храна; сендвичи;

пченка;

вода

каранфилче
крекери;
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сенф; слад за човечка исхрана; сладолед;

бадеми [овошје]; билки, свежи (градинарски

сладолед (прашок за сладолед); сладолед

билки, свежи); бисквити за кучиња; бобинки,

(средства за спојување смеси за сладоледи);
слаткарски производи; слаткарски производи

свежи; божиќни дрва; брашно за животни;
брашно од кикиритки за животни; бусен

од јаткасто овошје, слаткарски производи од
кикиритки; слатки; слатки за украсување

[трева]; бусен, природен; вар за сточна
храна; венци од природно цвеќе; винова

божикни елки; слатки од бадем; соја (тесто
од соја) [производи за исхрана]; соја-сос;

лоза; вински талог; главички од цвеќе; грав,
свеж; градинарски билки, свежи; грашок,

сорбет

сода

свеж; грмушки; грмушки од рози; грозје,

бикарбона [бикарбонат на сода за готвење];
сол за готвење; сол за конзервирање храна;

свежо; додатоци на сточна храна што не се
за
медицинска
употреба;
домашни

сол од целер; сос (доматен сос); сосови
[додатоци на храна]; состојки за згуснување

миленичиња (миризлив песок за домашни
миленичиња)
[подлога];
домашни

при готвење; средства за спојување смеси за
сладоледи; средства за стврднување биена

миленичиња (хартија со песок за домашни
миленичиња) [подлога]; дрва; дрва (трупци

павлака; стапчиња од ликорис [слаткарски

од дрва); дрво (непилено дрво); дрво со кора;

производи]; суши [јапонско јадење]; табуле
[вид ориентално јадење од пченица]; такос

животни живи; живина за одгледување;
живина, жива; животни (живи животни);

[мексиканско јадење]; тапиока; тестенини;
тестенини за исхрана; тесто за колач; тесто

животни (препарати за дебелење на
животните); животни (храна за животни);

од соја [производи за исхрана]; торти;
тортиљи;
фиде
[тестенини];
фондани

животни (храна за животни) за џвакање;
животни за изложба; жита (остатоци од

[слаткарски

производство

[ладен

овошен

производи];

десерт];

храна

од

овес;

на

жита)

за

исхрана

на

цикорија [замена за кафе]; цимет [мирудија];
чаеви, немедицински,чај; чајни колачиња;

животни; зелена салата; зеленчук, свеж; зрна
[семе]; зрна од какао, во сурова состојба;

чипс [производи од житарици]; чоколадни
пијалаци со млеко; чоколадо; чоколадо

зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за
исхрана на животни; излупено жито за

(глазура), и тоа во форма на чоколадна
табла и чоколадо со полнење, чоколадо

живина; икра од риби; исушен кокосов орев;
јајца за насад; јајца од свилена буба; јастози

пополнето

и/или

(морски јастози), живи; јастози, живи; јаткасто

производи од жита и/или овошје и ориз;
чоколадни бонбони; шатни [туршија од

овошје; јачмен; каша од овошје квасец за
животни; кикирики (погачи од кикирики) за

овошје; лути индиски мирудии и шеќер];
шафран [мирудии]; шербети [прашок за

животни; кикиритки [овошје]; клици за
ботанички цели; кокосов орев (лушпи од

освежителен пијалак]; шеќер;
[мирудија]; шпагети; штрудла;

шоу-шоу
вареники

кокосов орев); кокосови ореви; кокошки
несилки (препарати за кокошки несилки);

[полнети кнедли]; пелмени [кнедли полнети

компири, свежи; коприви; кора (дрво со кора);

со месо]; чоколадни украси за торта; украсни
бонбони за торта; јаткасто овошје со

корења за храна; корења од цикорија; кори
од дрва (сурови кори од дрва); коска од сипа

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто овошје
во прав; лук во прав [зачин]

за птици; костени, свежи; краставички; крма
за дебелење на добиток; крма од трици за

кл. 31 алгаробила за животинска исхрана,
алги за човечка или животинска исхрана,

животинска исхрана; кромид, свеж зеленчук;
ленена погача; ленено брашно [добиточна

со

јаткасто
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храна]; леќа, свежа; лешници; лимони; лушпи

дрво за произведување дрвена каша; сурова

од кокосов орев; мамки за риби, живи;

плута; сурови кори од дрва; сусам; тартуфи,

маслинки, свежи; миленичиња (храна за
домашни миленичиња); миризлив песок за

свежи; тиквички; тресет за подлога; трици;
трупци од дрва; хартија со песок за домашни

домашни миленичиња [подлога]; мицелиум
за размножување печурки; морски јастози,

миленичиња [подлога];
хмел; хмел (шишарки од хмел); храна за

живи; морски краставички, живи; непилено
дрво; овес; овошје, свежо; одгледување

добиток; храна за домашни миленичиња;
храна за животни; храна за животни за

(живина

одгледување

џвакање; храна за птици; храна за товење

стока; ореви од кола; ориз, необработен;
оризово брашно за сточна храна; остатоци

животни; цвеќе (венци од природно цвеќе);
цвеќе,
природно;
цвеќе,
сушено,
за

од овошје; остатоци од производство на
жита, за исхрана на животни; остриги, живи;

украсување; цикорија [салата]; цитруси [јужни
овошја]; шеќерна трска; шишарки; шишарки

отпад од шеќерна трска [суровина]; отпадоци
од дестилација за животинска исхрана

од хмел; школки и ракови, живи; школки,
живи; артичока, свежа; харинга, жива; лосос,

палми; палми [лисја од палми]; печурки,

жив; сардини, живи; туна, жива; лук, свеж

свежи; пијалаци за домашни миленичиња;
пиперки [растенија]; плодови од смрека;

кл. 32
(млеко

плута (сурова плута); погача од пченка за
добиток; погача од репка за добиток; погачи

пијалак; безалкохолни овошни екстракти;
безалкохолни
овошни
пијалаци;

за добиток; погачи од кикиритки за животни;
полен [суровина]; помија; портокали; праз;

безалкохолни
пијалаци;
безалкохолни
пијалаци на база на мед; вода (минерална

прекривки од лисја и слама; препарати за

вода); вода на литиум оксид; води за маса;

дебелење на животните; производи за
сламена подлога за животни; протеин за

води за пиење [пијалаци]; газирана вода;
газирана вода (средства за правење

исхрана на животните; пченица; пченица за
човечка или животинска исхрана; пченка;

газирана вода); екстракти за правење
пијалаци;
изотонични
пијалаци;
квас

рабарбара;
раковидни
животни,
живи;
растенија; растенија, сушени, за украсување;

[безалкохолни пијалаци]; кикиритки (млеко со
кикиритки) [безалкохолен пијалак]; коктели,

растителни семиња; репка; репка (погача од

безалкохолни; ликери (средства за правење

репка) за добиток; речни ракови, живи; рж;
риби (икра од риби); риби (мамки за риби),

ликери);
лимонади;
минерална
вода;
минерална вода (средства за правење

живи; риби, живи; рибно брашно за исхрана
на животни; рогач [за јадење]; садници;

минерална вода); минерална вода [пијалаци];
млеко од бадеми [пијалак]; млеко со

свилени
буби;
семе
од
житарици,
необработено; семиња (растителни семиња);

кикиритки [безалкохолен пијалак]; овошни
екстракти (безалкохолни овошни екстракти);

сено; слад за правење пиво и алкохол; слама

овошни

(прекривки од лисја и слама); слама [храна
за добиток]; слама за подлоги; сол за

пијалаци); овошни сирупи, безалкохолни;
овошни сокови; освежителен пијалак од

добиток; сточна храна (вар за сточна храна);
сточна храна (додатоци за сточна храна) што

корен на сапарина [безалкохолен пијалак];
пастили за пенливи пијалаци; пиво; пиво од

не се за медицинска употреба сточна храна
за зајакнување на животните; струготини од

ѓумбир; пиво од слад; пенливи пијалаци
(пастили за пенливи пијалаци); пенливи

за
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пијалаци (прашок за пенливи пијалаци);

самопослужување

пијалаци (безалкохолни пијалаци); пијалаци

самопослужување);

(безалкохолни пијалаци) со мед; пијалаци
(средства за правење пијалаци); пијалаци на

пијалаци; сместување (изнајмување за
времено сместување); снек-барови; старечки

база на мед (безалкохолни пијалаци на база
на мед); пијалаци од сурутка; прашок за

домови;

пенливи пијалаци; сируп за лимонади; сируп
за пијалаци; сирупи (овошни сирупи),
безалкохолни; сода вода; сок од домати
[пијалаци]; сок од зеленчук [пијалаци]; сок од
јаболка, безалкохолен; сокови (овошни

услуги

(ресторани
служење

во

барови;

со

храна

услуги

и

на

камповите за летување; хотели
(210) TM 2015/685

(220) 29/06/2015

(442) 29/02/2016
(731) New Balance Athletic Shoe, Inc., a
Massachusetts Corporation

сокови); сурутка (пијалаци од сурутка); хмел
(екстракти од хмел) за правење пиво; шира;

20 Guest Street, Brighton Landing, Boston,
MA 02135, US

шира од пиво; шира од слад; шира,
непревриена, шербет [пијалаци], пијалаци од

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

соја, освен замена за млеко

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување; бироа за

(540)

сместување [хотели, пансиони]; бифеа;
градежни објекти (изнајмување преносни
градежни објекти)*; детски јасли; домови
(старечки домови); животни (пансиони за
животни);

изнајмување

за

времено

сместување;
изнајмување
преносни
градежни објекти*; изнајмување простории за

(551) индивидуална
(510, 511)

состаноци; изнајмување столови, маси,
чаршави и стакларија; изнајмување шатори;

кл. 25 обувки и облека

изнајмување на апарати за готвење;
изнајмување автомати за вода за пиење;

(210) TM 2015/686

изнајмување

уреди

за

осветлување;

(220) 29/06/2015

(442) 29/02/2016
(731) New Balance Athletic Shoe, Inc., a

изработка на скулптури од храна; кампови за
летување (услуги на камповите за летување);

Massachusetts Corporation
20 Guest Street, Brighton Landing, Boston,

кампување
(обезбедување
објекти
за
кампување); кантини; кафетерии [експрес

MA 02135, US

ресторани];
обезбедување

летувалишта;
објекти
за

мотели;
кампување;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

пансиони; пансиони за сместување животни;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

привремено сместување (резервирање за
привремено сместување); резервирање за

(540)

привремено
сместување;
резервирање
пансиони; резервирање хотели; ресторани;
ресторани со самопослужување;

NEW BALANCE
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 25 обувки и облека

(510, 511)
кл. 43

(210) TM 2015/687

(220) 29/06/2015

(442) 29/02/2016
(731) New Balance Athletic Shoe, Inc., a
Massachusetts Corporation

пијалоци;
барови

услуги на обезбедување храна и
кафетерии,

(210) TM 2015/706

локали,

услуги

во

(220) 03/07/2015

20 Guest Street, Brighton Landing, Boston,
MA 02135, US

(442) 29/02/2016
(731) SUZHOU FOUNDATION TOOLS

(740) Друштво за застапување од областа на

MANUFACTURER CO., LTD

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

SHUANGTANG VILLAGE, GANGKOU,
FENGHUANG TOWN, CN

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

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8
инструменти за стружење [рачни
инструменти];

рачни;

неелектрични; рачни алати; алати за
стружење [рачни алати]; шпатули [рачни

кл. 25 обувки

алати]; ножици; клешти; рачни дигалки
(220) 01/07/2015
(442) 29/02/2016

(731) Mon Cheri
Rruga e Elbasanit, Pallati nr. 9, Kati 3, Tirane,
AL
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

алати,

градинарски алати, рачни; инструменти за
потстрижување
коса,
електрични
и

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/693

земјоделски

(210) TM 2015/707

(220) 06/07/2015

(442) 29/02/2016
(731) Public Joint-stock Company "Arnest"
6, ul. Kombinatskaya, RU-357107 g.
Nevinnomyssk, Stavropolsky Krai, RU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

кл. 35

(554) тродимензионална

дејностите), демонстрација на производи,

(551) индивидуална
(510, 511)

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

кл. 5 инсектициди

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

(210) TM 2015/717

(220) 09/07/2015

(442) 29/02/2016
(731) PPG INDUSTRIES EUROPE SARL a

дејности (помош во водењето на

изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

limited liability company organized and
existing under the laws of Switzerland

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

Route Gilly 32, CH-1180 Rolle, CH
(740) Друштво за застапување од областа на

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

преписи

(540)

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

SELEMIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 премачкувачи, бои, лакови, непроѕирни

на

соопштенија,

промоција

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни
огласи),

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско

одговарање

(служби

за

лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење
на дрвото; материи за боење; средства за

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

нагризување; сурови природни смоли

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,

(210) TM 2015/719

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување информацми од именик по пат

(220) 09/07/2015

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за комуникациски услуги

на

телефон,

телевизија

и

глобална

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

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

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

(551) индивидуална
(510, 511)
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протокол (ИП) на комуникациски услуги,

компјутеризирани комуникации, услуги на

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

менаџмент

услуги на приватна линија; обезбедување
услуги
на
телекомуникациски
мрежни

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

премини и услуги на поврзување со протокол
на пренос на рамка заради пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

податоци

овозможување
поврзување на

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

телекомуникациско
интернет и на други

на

на

центри

трети

на

лица;

податоци

услуги

и

на

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

на
на

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување информации во

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(210) TM 2015/720

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(300)
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

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

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

(540)

(220) 09/07/2015
(442) 29/02/2016

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

(551) индивидуална

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

дејностите), демонстрација на производи,

услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

компјутерско
телекомуникација,

изнајмување рекламен простор, изнајмување
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материјал, изработка на такси, изводи од

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

сметка (изработка на изводи од сметка),

овозможување

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

поврзување на интернет и на други
компјутеризирани комуникации, податоци и

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

безжична
мрежа;
мултикориснички пристап

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

/продажба

пропагандни

на електронски податоци за трети лица;

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

за

телефонско

трето

лице/,

информирање,
(служби
за

одговарање/за

телекомуникациско

обезбедување
на безжична

отсутни

обезбедување бесплатни услуги и услуги на

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

комуникациска

обезбедување

податоци; телекомуникациски услуги, имено

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

линија или сериски врски кои ствараат

услуги на дизајнирање на web страници,

главен премин во рамките на мрежата; видео
и аудио телеконференции по пат на

работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

областа на
компјутерско

интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

менаџмент

услуги на приватна линија; обезбедување
услуги
на
телекомуникациски
мрежни

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

премини и услуги на поврзување со протокол
на пренос на рамка заради пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

мрежа;

Трговски марки
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податоци

на

склучување трговски трансакции за трети

провајдери на апликативни услуги (АСП),

на

трети

лица, обезбедување деловни информации

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

преку веб-страница, обезбедување онлајн
пазар за купувачи и продавачи на стоки и

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

услуги, анализа на цените, аутсосрсинг
услуги (подршка на бизнис), бизнис (помош

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување информации во

во водењето бизнис), бизнис информации,
бизнис испитување, бизнис истражување,

областа

бизнис

на

лица;

мрежни

услуги

услуги

на

консултирање

(професионално

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

бизнис консултирање), бизнис пребарување,
бизнис
проценка

(210) TM 2015/748

(220) 24/07/2015

кл. 36
брокерство, услуги за берзанско
посредување, обезбедување финансиски

(442) 29/02/2016
(731) Друштво за трговија и услуги

информации преку интернет, инвестирање
средсртва, трговија за акции и обврзници,

ГЛОБАЛ ТРАДЕ ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје

посредување

за

бул. Кочо Рацин бр. 28, 1000, Скопје,
Центар, MK

посредување
инвестиции

за хартии
(капитални

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

разменување пари, советување во врска со
финансии,
финансиски
информации,

(540)

финансиски
услуги
кл. 38 проток на податоци, компјутерски
терминали

акции

(комуникација

и

обврзници,

од вредност,
инвестиции),

со

помош

на

компјутерски
теминали),
обезбедување
услуги за онлајн форуми, пренос на
дигитални датотеки
(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
деловни

обезбедување комерцијални и
контакт-информации, услуги за

посредување во трговија, преговарање и

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
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(510)

(210)

25

TM 2015/0686

32

TM 2015/0605

41

TM 2011/1367

2

TM 2015/0717

25

TM 2015/0687

32

TM 2015/0606

41

TM 2012/0097

3

TM 2011/1232

28

TM 2014/0885

33

TM 2010/0128

41

TM 2012/0626

3

TM 2011/1233

29

TM 2011/0919

33

TM 2010/0129

41

TM 2012/0817

3

TM 2012/0582

29

TM 2015/0605

34

TM 2012/1095

41

TM 2015/0236

3

TM 2014/0885

29

TM 2015/0606

34

TM 2015/0089

41

TM 2015/0237

3

TM 2014/1101

30

TM 2011/0918

34

TM 2015/0419

41

TM 2015/0238

4

TM 2015/0089

30

TM 2014/0534

35

TM 2009/0570

41

TM 2015/0373

5

TM 2011/0826

30

TM 2014/0535

35

TM 2011/1332

42

TM 2015/0373

5

TM 2011/1231

30

TM 2014/0536

35

TM 2011/1367

42

TM 2015/0719

5

TM 2011/1232

30

TM 2015/0379

35

TM 2012/0097

42

TM 2015/0720

5

TM 2011/1233

30

TM 2015/0605

35

TM 2012/0472

43

TM 2008/1795

5

TM 2012/0582

30

TM 2015/0606

35

TM 2012/0626

43

TM 2008/1796

5

TM 2015/0419

31

TM 2015/0605

35

TM 2012/0817

43

TM 2008/1943

5

TM 2015/0707

31

TM 2015/0606

35

TM 2014/0420

43

TM 2009/0495

6

TM 2011/0603

32

TM 2008/1795

35

TM 2014/1095

43

TM 2009/0570

6

TM 2015/0424

32

TM 2008/1796

35

TM 2014/1101

43

TM 2009/0571

8

TM 2015/0706

32

TM 2008/1943

35

TM 2015/0373

43

TM 2010/0128

9

TM 2011/0603

32

TM 2009/0495

35

TM 2015/0381

43

TM 2010/0129

9

TM 2014/0885

32

TM 2009/0570

35

TM 2015/0382

43

TM 2014/0534

10

TM 2015/0419

32

TM 2009/0571

35

TM 2015/0424

43

TM 2014/0535

11

TM 2011/0920

32

TM 2010/0128

35

TM 2015/0719

43

TM 2014/0536

16

TM 2012/0097

32

TM 2010/0129

35

TM 2015/0720

43

TM 2014/1095

16

TM 2012/0817

32

TM 2011/0630

35

TM 2015/0748

43

TM 2014/1352

16

TM 2015/0089

32

TM 2011/0631

36

TM 2012/0817

43

TM 2015/0605

17

TM 2011/0920

32

TM 2011/0632

36

TM 2015/0748

43

TM 2015/0606

18

TM 2014/0885

32

TM 2011/0633

37

TM 2015/0373

43

TM 2015/0693

24

TM 2014/0885

32

TM 2013/0842

37

TM 2015/0424

44

TM 2012/0472

25

TM 2009/0495

32

TM 2013/0843

38

TM 2012/0472

25

TM 2012/0626

32

TM 2014/0534

38

TM 2015/0719

25

TM 2014/0885

32

TM 2014/0535

38

TM 2015/0720

25

TM 2015/0266

32

TM 2014/0536

38

TM 2015/0748

25

TM 2015/0685

32

TM 2015/0422

40

TM 2014/1101

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

Трговски марки
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(731)

(210)

Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Trading

MK/T/ 2015/89

Avon Products, Inc.

MK/T/ 2011/1367

BERLIN-CHEMIE AG,

MK/T/ 2011/826

GUVEN CELIK HASIR, VE PANEL CIT SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TIC. LTD.

MK/T/ 2015/424

STI
Herba Svet Preduzece za izradu preparata, drustvo sa ogranicenom
odgovornoscu, Beograd

MK/T/ 2012/582

Mon Cheri

MK/T/ 2015/693

New Balance Athletic Shoe, Inc., a Massachusetts Corporation

MK/T/ 2015/685

New Balance Athletic Shoe, Inc., a Massachusetts Corporation

MK/T/ 2015/686

New Balance Athletic Shoe, Inc., a Massachusetts Corporation

MK/T/ 2015/687

PPG INDUSTRIES EUROPE SARL a limited liability company organized and

MK/T/ 2015/717

existing under the laws of Switzerland
Public Joint-stock Company "Arnest"

MK/T/ 2015/707

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

MK/T/ 2012/1095

SUZHOU FOUNDATION TOOLS MANUFACTURER CO., LTD

MK/T/ 2015/706

Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

MK/T/ 2014/885

А.Д. " ЕВРОПА" - Скопје

MK/T/ 2015/379

БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2012/817

Бранко Трајковски

MK/T/ 2014/1352

ГРЕЕН ПЛАНЕТ д.о.о.е.л.

MK/T/ 2014/420

Друштво за издавачка дејност, трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ

MK/T/ 2012/97

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/719

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/720

Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип

MK/T/ 2011/603

Друштво за производство трговија и услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ

MK/T/ 2009/570

експорт-импорт
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/534

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

MK/T/ 2014/535

ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/536

Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-

MK/T/ 2015/236

извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увозизвоз Скопје

MK/T/ 2015/237

Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-

MK/T/ 2015/238

извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР
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ГРУП ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР
ГРУП ДООЕЛ

MK/T/ 2011/631

Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР

MK/T/ 2011/632

ГРУП ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР
ГРУП ДООЕЛ

MK/T/ 2011/633

Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР

MK/T/ 2013/842

ГРУП ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР
ГРУП ДООЕЛ

MK/T/ 2013/843

Друштво за трговија и услуги ГЛОБАЛ ТРАДЕ ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/748

ИВАНА НИКОЛОВСКА

MK/T/ 2015/373

Коктел Трејд

MK/T/ 2010/129

Коктел Трејд

MK/T/ 2010/128

Коктел Трејд Дооел Тетово

MK/T/ 2008/1795

Коктел Трејд Дооел Тетово

MK/T/ 2008/1943

Коктел Трејд Дооел Тетово

MK/T/ 2009/495

Коктел Трејд Дооел Тетово

MK/T/ 2009/571

Крономак Дооел Скопје

MK/T/ 2011/1332

Марија Коњарец, ДТУ „ТЕСОРИ ДИ МАРЕ“ ДОО Скопје

MK/T/ 2014/1101

МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2012/472

Михајловски Михајло

MK/T/ 2012/626

Палензовска Електролукс Силвана

MK/T/ 2011/919

Палензовска Електролукс Силвана

MK/T/ 2011/920

Сашо Трпески

MK/T/ 2015/419

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на
трикотажни чорапи и долна облека ИСТ КОМЕРЦ ДОО Скопје

MK/T/ 2015/266

Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало

MK/T/ 2015/381

АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало
АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/382

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни

MK/T/ 2015/422

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2011/1231

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

MK/T/ 2011/1232

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

MK/T/ 2011/1233

Трговски марки
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Гласник Бр. 1/2016

РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 22713

(151) 21/12/2015

кл.

(210) TM 2011/494

(220) 16/05/2011

производите од нив кои не се опфатени од

18

кожа

и

имитација

на

кожа

и

(181) 16/05/2021
(450) 29/02/2016

другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце,

(732) Коктел Трејд
с.Голема Речица, MK

стапови за
производи

(540)

кл.
25
облека,
чевли
и
капи
кл. 28 игри и грачки, производи за гимнастика

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски и ветеринарски
санитарни

препарати

за

медицински цели, диететски супстанци што се
користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, замтеријали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди
апарати за осветлување, греење,

производство на пареа, варење(готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода
и
за
санитарни
намени
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите
изработени
од
нив
или
преслечени со нив, кои не се опфатени со
другите класи, накит, бижутерија, скапоцени
камења,
часовници
инструменти

и

сарачки

украси
за
елка
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(551) колективна

кл. 11

камшици

и спорт кои не се опфатени со другите класи,

JUPI

препарати,

одење,

и

хронометриски

саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за
сосови(како
кл. 44

печење, сол, сенф,
мирудии),
мирудии,

оцет,
мраз

медицински услуги, ветеринарски

услуги, гигиенска нега и нега на убавина на
луѓето и животните, услуги од областа на
земјоделството,
шумарството

градинарството

(111) 22689

(151) 22/01/2016

(210) TM 2012/587

(220) 05/06/2012

и

(181) 05/06/2022
(450) 29/02/2016
(300) IR 1043390 18/12/2009 US
(732) Ironwood Pharmaceuticals, Inc
301 Binney Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

CONSTELLA

кл. 16 хартија, картони и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени

(551) индивидуална

работи,
книговезнички
материјали,
фотографии, канцелариски материјал, лепила

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за употреба во

за канцелариска и куќна употреба, машини за

третманот на хронична констипација, синдром

пишување и канцелариски прибор( освен
мебелот), материјали за пакување кои не се

на раздразлив стомак, нарушувања на
гастроинтестинална подвижност и други

опфатени со другите класи, печатарски букви,
клишиња

гастроинтестинални нарушувања

Трговски марки

79 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2016

29 Февруари 2016

(111) 22745

(151) 22/01/2016

(210) TM 2012/910

(220) 31/08/2012

(181) 31/08/2022
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

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

(540)

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи рекламирање, ширење на рекламен материјал
(трактати,

проспекти печатени

примероци),
советување

материјали,

организирање
дејности
и
за
организирање
дејности,

размножување на документи, јавно мислење
(испитување
на
јавното
мислење),
(591) сина, зелена, портокалова, бела и црна

компјутеризирана
работа
со
датотеки,
организирање изложби во комерцијални и

(551) индивидуална

рекламни цели, on-line рекламирање по пат на

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од

компјутерска мрежа, изнајмување на време на
пристап со комуникации по пат на сите начини

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

за
рекламирање;
објавување
рекламни
текстови; изнајмување рекламен простор;

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

односи со јавност; информациони агенции;
маректиншки
истражувања,
маркетиншки
студии, објавување на текстови; услуги при

(111) 22900

(151) 09/02/2016

(210) TM 2012/925

(220) 05/09/2012

(181) 05/09/2022
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ТОТАЛ ГРУП ДООЕЛ Скопје

продажба на големо и мало со компјутери,
периферни единици и софтвер; услуги при
увоз и извоз со компјутери, периферни
единици и софтвер; услуги при увоз и извоз со
компјутери, периферни единици и софтвер;
освен услуги поврзани со нафтен и хемиски

ул.Народен фронт 5/1-14, 1000 Скопје, MK

сектор

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 22730

(151) 12/01/2016

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

(210) TM 2013/132

(220) 22/02/2013
(181) 22/02/2023

(540)

(450) 29/02/2016
(732) ДТТУ СТАР РЕНТ А КАР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
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бул.Јане Сандански бр.65/17, 1000 Скопје,
MK
(540)

(591) темно и светло сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 изнајмување на автомобили

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

(111) 22746

(151) 22/01/2016

(551) индивидуална

(210) TM 2013/315

(220) 18/04/2013

(510, 511)

(181) 18/04/2023
(450) 29/02/2016
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 30 производи од жито, тесто и слатки
(111) 22747

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/329

(220) 23/04/2013

(181) 23/04/2023
(450) 29/02/2016
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена, бела, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони

(591) жолта, зелена, кафејава, бела

(111) 22744

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/326

(220) 23/04/2013
(181) 23/04/2023

(450) 29/02/2016
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони
(111) 22742

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/334

(220) 23/04/2013
(181) 23/04/2023

(450) 29/02/2016
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK

Трговски марки

81 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2016

29 Февруари 2016

(732) Институт за стандардизација на

(540)

Република Македонија
ул.Кеј Димитар Влахов бр.4, Скопје, MK
(540)

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

(591) црвена, жолта, кафеава
(551) сертификатна
(510, 511)
кл.
кл. 42

(510, 511)
кл. 30 бонбони
(111) 22743

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/335

(220) 23/04/2013

(181) 23/04/2023
(450) 29/02/2016
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

35
бизнис
проценки
контролирање на квалитет; услуги за

сертификација на системи за менаџмент со
квалитетот со кои се потврдува согласеност со
специфицираните барања на системот за
менаџмент со квалитет
(111) 22787

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/674

(220) 11/07/2013

(181) 11/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, кафејава, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони
(111) 22720

(151) 12/01/2016

(210) TM 2013/587

(220) 19/06/2013
(181) 19/06/2023
(450) 29/02/2016

(591) бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
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30

кл. 43

кафе

услуги за подготвување храна и

пијалоци; привремено сместување
(111) 22785

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/675

(220) 11/07/2013

(181) 11/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

(591) црна, бела, кафена и црвена

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(510, 511)
кл. 30

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(551) индивидуална
кафе

со

потекло

од

Италија

(540)
(111) 22732

(151) 29/01/2016

(210) TM 2013/690

(220) 16/07/2013

(181) 16/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(591) бела, кафена, црна и црвена

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

30

кафе

со

(540)
потекло

од

Италија

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 22786

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/676

(220) 11/07/2013
(181) 11/07/2023

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)
Трговски марки

ENERGY LIVES HERE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за
земјоделството, градинарството и
шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материи за
конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; лепливи материи што се
користат во индустријата; абразиви (помошни
течности за употреба со абразиви);
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автомобили (пополнувачи за каросерии на

алумина;

автомобили);

алуминиумов ацетат *;

агар-агар;
агенси за бистрење и конзервирање на пивото;

алуминиумов јодид;
алуминиумов силикат;

агенси за конзервирање пиво;
агенси за одлепување [хемиски производи за

алуминиумов хидрат;
алуминиумов хлорид;

растечнување на скробни лепила];
аглутинати за бетон;

алуминиумова стипса;
америциум;

аеросоли (гасни исфрлачи за аеросоли);

амил алкохол;

азотен монооксид;
азотен оксид -протоксид;

амил ацетат;
амонијак *;

азотна вар [ѓубре];
азотна киселина;

амонијак [испарливи алкалии] за индустриска
употреба;

азотни ѓубриња;
акрилна смола во сурова состојба;

амонијакова сол;
амонијакова стипса;

активен јаглен;

амонијачки соли;

актиниум;
акумулатори (закиселена вода за полнење

амониумов алдехид;
амониумови соли;

акумулатори);
акумулатори (раствори против пенење за

анализи во лабораторија (хемиски средства за
анализи во лабораторија), што не се за

акумулатори);
акумулатори (течности за отстранување

медицинска или ветеринарна употреба;
антимон;

сулфати од акумулатори);

антимонов оксид;

албуминизирана хартија;
алгаровил [материјал за штавење];

антимонов сулфид;
антифриз;

алги [ѓубре];
алги кременарки (земја со алги кременарки);

антранилна киселина;
анхидратен амониак;

алгинати [желатински и надувни препарати]
што не се користат во исхраната;

анхидриди;
апсорбирање масла (синтетички материјали за

алдехиди *;

апсорбирање масла);

алкалии;
алкалии (испарливи алкалии) [амониjак] за

аргон;
арсен;

индустриска употреба;
алкални јодиди за индустриска употреба;

арсенат (оловен арсенат);
арсенова киселина;

алкални метали;
алкални метали (соли на алкални метали);

астатин;
ацетат (алуминиумов ацетат)*;

алкално-земјени метали;

ацетат на целулоза во сурова состојба;

алкалоиди *;
алкохол (етил алкохол);

ацетати [хемиски производи] *;
ацетилен;

алкохол *;
алкохолнираствори на киселина [разблажена

ацетиленски тетрахлорид;
ацетон;

оцетна киселина];
алкохолни раствори на сол;

бази [хемиски производи];
базична сол на бизмутот;
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бакарен сулфат [витриол];

метали) за индустриска употреба;

бактериолошки препарати за скиснување;

блиц - препарати;

бактериолошки препарати што не се за
медицинска и ветеринарна употреба;

бои (хемиски производи за осветлување на
боите, за индустриска употреба);

бактериски препарати што не се за
медицинска и ветеринарна употреба;

бои (хемиски производи за производство на
бои);

бактерициди (енолошки бактерициди) [хемиски
материи што се користат во производството на

бојосување метали (соли за бојосување
метали);

вино];

боксит;

балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за
производство на лакови;

боракс;
борна киселина за индустриска употреба;

баритна хартија;
бариум;

брашно за индустриска употреба;
брашно од тапиока за индустриска употреба;

бариум хидроксид;
бариумов сулфат;

бром за хемиска употреба;
вар (азотна вар) [ѓубре];

бариумови смеси;

вар ацетат;

батерии (соли за галвански батерии);
белтачини (јодирани белтачини);

вар карбонат;
вар хлорид;

белтачини [животински или растителни како
суровина];

варовник (средства за стврднување варовник);
вештачки засладувачи [хемиски производи];

белтачински слад;
бензен (метил бензен);

вештачки смоли во сурова состојба;
вино (средства за чистење вино);

бензенови деривати;

вино (хемиски производи што се користат во

бензиев сулфинид;
бензиева киселина;

ферментација на виното);
винска киселина;

бензин (додатоци за прочистување на
бензинот);

вински алкохол;
вински камен кој не е за фармацевтска

бензин (средства за разложување бензин);
бензол (метил бензол);

употреба;
вискоза;

бентонит;

витриол;

беркелиум;
бетон (аглутинати за бетон);

внатрешни гуми за возила (смеси за
поправање внатрешни гуми за возила);

бетон (производи за конзервирање бетон ) со
исклучок на бои и масла;

вода (дестилирана вода);
вода (закиселена вода) за полнење

бизмут;
бизмут (базична сол на бизмут);

акумулатори;
вода (морска вода) за индустриска употреба;

биолошки препарати што не се за медицинска

вода (производи за омекнување на водата);

или ветеринарна употреба;
биохемиски катализатори;

вода (тешка вода);
вода (хемиски производи за прочистување

бихлорид на калај;
бихромат на калиум;

вода);
водено стакло [течно стакло];

бихромат на сода;
благородни метали (соли на благородни

водород;
водород пероксид;
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водороден диоксид;

гуми (кит за гуми);

волфрамова киселина;

гуми (смеси за репарација на гуми);

восок (хемиски средства за белење восок);
восок за калемење дрвја;

гурјун [гурјон, гурјан] (балсам од гурјун) за
производство на лакови;

вулканизација (забрзувачи за вулканизација);
гадолиниум;

декарбонизација на мотори (хемиски
препарати за декарбонизација на мотори);

галванизација (раствори за галванизација);
галиум;

деколоранти за индустриска употреба;
декстрин [скроб];

галотанинска киселина;

дестилирана вода;

гарежно црнило за индустриска употреба;
гас (производи за прочистување на гасот);

детергенти што се користат во
производствените процеси;

гас за исфрлање аеросоли;
гасови (заштитни гасови) за заварување;

дијазо хартија;
дијастази за индустриска употреба;

гасови во цврста состојба за индустриска
употреба;

диоксалат (калиумов диоксалат);
диоксид (титаниум диоксид) за индустриска

гелови (електрофорезни гелови) што не се за

употреба;

медицинска или ветеринарна употреба;
гетери [хемиски активни супстанции];

диспозиум;
додатоци (хемиски додатоци) за масла;

гликоза за индустриска употреба;
гликозиди;

додатоци за прочистување на бензинот;
доломит за индустриска употреба;

гликол;
гликолен етер;

дрвен алкохол;
дрвен алкохол (препарати добиени со

глина [каолин];

дестилација на дрвен алкохол);

глина за рафинирање масла која се користи во
текстилната индустрија;

дрвен јаглен (животински дрвен јаглен);
дрвен јаглен (коскен дрвен јаглен);

глина за хидрофонично одгледување
растенија [супстрат];

дрвен јаглен (крвен дрвен јаглен);
дрвена кашеста маса;

глицериди;
глицерин за индустриска употреба;

дрвја (пополнувачи за празнини на дрвја)
[шумарство];

глутен [лепило], што не се користи за

дрво за штавење;

канцелариски материјали или домаќинството;
гориво за нуклеарни реактори;

дупчење (кал за олеснување при дупчење);
европиум;

готвење (средства за поттикнување на
готвењето) за индустриска употреба;

електрофорезни гелови, што не се за
медицинска или ветеринарна употреба;

грамофонски плочи (производи за обновување
грамофонски плочи);

емајл (керамички емајл);
емајл (производи за постигнување на

грамофонски плочи (смеси за производство на

проѕирност на емајл);

грамофонски плочи);
графит за индустриска употреба;

емајл (хемиски препарати, со исклучок на бои
за производство на емајл);

гуано;
ѓубре за употреба во земјоделството;

емулгатори;
емулзии на фотографии;

ѓубриња;
гумарабика за индустриска употреба;

ензими за индустриска употреба;
ензимски препарати за индустриска употреба;
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енолошки бактерициди [хемиски материи што

ѕидни плочки (лепила за ѕидни плочки);

се користат во производството на вино];

ѕидни тапети (лепила за ѕидни тапети);

епоксидна смола во сурова состојба;
ербиум;

ѕидови (производи за конзервирање ѕидови)
со исклучок на бои и масла;

естери *;
етан;

изменувачи на јони [хемиски производи];
изотопи за индустриска употреба;

етери *;
етил алкохол;

индустриски хемиски производи;
инсектициди (хемиски додатоци на

етил етер;

инсектициди);

желатин за индустриска употреба;
желатин кој се користи за фотографии;

испарливи алкалии [амониак] за индустриска
употреба;

железни соли;
жива;

итербиум;
итриум;

живин оксид;
живини соли;

јаглен (активен јаглен);
јаглен (производи од животински јаглен);

животински белтачини [суровини];

јаглен за филтри;

животински дрвен јаглен;
животински јаглен;

јаглерод;
јаглероден сулфид;

жита (остатоци од обработката на жита) за
индустриска употреба;

јаглероден тетрахлорид;
јаглеродна киселина;

житен плевел (хемиски препарати за заштита
од житен плевел);

јаглеродни хидрати;
јод за индустриска употреба;

забрзувачи за вулканизација;

јод за хемиска употреба;

заварување (заштитни гасови за заварување);
заварување (раствори за заварување);

јодирани белтачини;
јодирани соли;

заварување (хемиски производи за
заварување);

јодна киселина;
јони (изменувачи на јони) [хемиски производи];

завои (лепливи материи за хируршки завои);
закиселена вода за полнење акумулатори;

казеин за индустриска употреба;
казиопиум [лутециум];

засладувачи (вештачки засладувачи) [хемиски

каинит;

производи];
заштитни гасови за заварување;

кал за олеснување при дупчење;
калапи (производи за олеснување на

згура [ѓубре];
земја за обработка;

вадењето од калапи);
калемење (восок за калемење) за дрвја;

земја со алги кременарки;
земји (земјени метали);

калемење (кит за калемење дрвја);
калиум;

земји (ретки земји);

калиум диоксалат;

земјоделство (ѓубриња за земјоделство);
земјоделство (хемиски производи за

калиум оксалат;
калифорниум;

земјоделството), освен фунгициди, хербициди,
инсектициди и паразитициди;

калциум карбид;
калциум цијанамид [ѓубре];

ѕидарски производи за конзервирање освен
бои и масла;

калциумов натриев карбонат;
калциумови соли;
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камена сол;

кожа (хемиски производи за освежување

камфор за индустриска употреба;

кожа);

каолин;
карбид;

кожа (хемиски средства за обработка на кожа);
кожа (хемиски средства за постигнување

карбонати;
карбонил за заштита на растенијата;

водонепропустливост на кожата);
козлична смола што се користи во

каросерии (пополнувачи за каросерии на
автомобили);

производството;
колодиум *;

катализатори;

компирово брашно за индустриска употреба;

каустици за индустриска употреба;
каустична база;

компост;
конзервирање (сол за конзервирање) што не

каустична сода за индустриска употреба;
каша;

се користи за прехранбени производи;
конзервирање јаглен;

каша (дрвена кашеста маса);
каша (хартиена кашеста маса);

конзервирање прехранбени производи
(хемиски супстанции за конзервирање

кебрачо за индустриска употреба;

прехранбени производи);

керамика (смеси за производство на техничка
керамика);

кора од ризофора за индустриска употреба;
корозивни производи;

керамички емајл;
керамички материјали во честички за филтри;

коскен јаглен;
крвен јаглен;

керамички смеси за сврзување [зрна и прав];
керпич;

крем од вински камен кој не е за фармацевтска
употреба;

кетон;

креозот за хемиска употреба;

кинематографски филмови, сензибилизирани
но не експонирани;

криптон;
кротонски алдехид;

киселина (дрвена киселина) [пиролигниска
киселина];

ксенон;
култури на микроорганизми што не се за

киселини *;
киселини на база на бензен;

медицинска и ветеринарна употреба;
куриум;

кислород;

лакмусова хартија;

кит (стакларски кит);
кит за гуми;

лакови (раствори за лакови);
лантан;

кит за калемење дрвја;
кит за кожа;

леарница (песок за леарница);
леарница (производи за правење одливки во

кобалтен оксид за индустриска употреба;
кожа (кит за кожа);

леарница);
легури на метали (хемиски средства за

кожа (премачкувачи за кожа, освен масла за

олеснување на правењето легури на метали);

кожа);
кожа (препарати за обработка на кожата);

леќи (средства против заматување леќи);
лемење (раствори за лемење);

кожа (препарати за обработка на кожени
производи);

лепење плакати (лепила за лепење плакати);
лепила [адхезиви] што не се користат за

кожа (хемиски производи за импрегнација на
кожа);

канцелариски материјали или во
домаќинството;
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лепила за ѕидни плочки;

метали (производи за калење метали)

лепила за ѕидни тапети;

[стврднување];

лепила за кожа;
лепила за лепење плакати;

метали (производи за отпуштање метали);
метали (соли за бојосување метали);

лепила за премачкување основни бои;
лепило;

метали помешани со земја;
металоиди;

лепило за индустриска употреба;
лепливи материи за индустријата;

метан;
метил бензен;

лепливи материи за хируршки завои;

метил бензол;

лепливи производи за премачкување дрвја;
лецитин [суровина];

метил етер;
микроогранизми (култури на микроогранизми)

лимонска киселина за индустриска употреба;
литециум [касиопиум];

што не се за медицинска и ветеринарна
употреба;

литиум;
литиум оксид;

минерал на бариум карбонат;
минерал на бариум сулфат;

магнезит;

минерални киселини;

магнезиум карбонат;
магнезиум хлорид;

млеко (ферменти на млеко) за хемиска
употреба;

магнетен флуид за индустриска употреба;
малајски гамбир;

млечна киселина;
модератори за нуклеарни реактори;

манганат;
манганов диоксид;

морска вода за индустриска употреба;
мотори (препарати против зовривање за

масла (синтетички материјали за апсорбирање

разладувачи на мотори);

масла);
масла (средства за разложување масла);

мотори (разладувачи за мотори на возила);
мотори за возила (разладувачи за мотори за

масла (хемиски додатоци за масла);
масла (хемиски производи за прочистување

возила);
мотори со внатрешно согорување (супстанции

масла);
масла (хемиски средства за белење масла);

против тропање за мотори со внатрешно
согорување);

масла за кожарници;

моторни горива (хемиски додатоци на

масла за конзервирање на храната;
масла за обработка на кожата;

моторните горива);
мравска киселина;

масла за прва обработка на кожата во
процесот на производството;

мравски алдехид за хемиска употреба;
мраз (сув мраз) [јаглероден диоксид];

маслен цемент [кит];
масни киселини;

мувла (производи за чистење мувла);
мувла (хемиски производи за заштита од

масти (производи за разложување масти);

мувла);

масти (хемиски средства за белење масти);
материи против тропање за мотори со

нагризувачки средства за метали;
натриум;

внатрешно согорување;
месо (хемиски производи за чадење месо);

натриум перборат;
натриум хипохлорит;

метали (алкални метали);
метали (земјено-алкални метали);

нафталин;
неодимиум;
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неон;

отстранување сјај (средства за oтстранување

нептуниум;

сјај);

неутрализирачки средства за отровни гасови;
нижење (смеси за нижење);

офсет печатење (сензибилизирани плочи за
офсет печатење);

нискотемпературни производи;
нитрат на ураниум;

оцетен анхидрид;
оџаци (хемиски средства за чистење оџаци);

нитрати;
нитрит (бизмут нитрит) за хемиска употреба;

паладиум хлорид;
пектин [фотографија];

нитрит на бизмутот за хемиска употреба;

перкарбонати;

нитроген;
нуклеарни реактори (гориво за нуклеарни

персулфати;
персулфурна киселина;

реактори);
нуклерни реактори (модератори за нуклерни

перхлорати;
песок за леарница;

реактори);
обновување (производи за обновување

пигменти (хемиски производи што се користат
во производството на пигменти);

грамофонски плочи);

пикринска киселина;

овошје (хормони за забрзување на созревање
овошје);

пирогалична киселина;
пиролигниска киселина [дрвена киселина];

одвојување (производи за одвојување и
одлепување);

пластисол;
пластифицирачки средства;

одлепување (производи за одвојување и
одлепување);

пластични маси (разложувачи на пластични
маси);

оксалати;

пластични маси во сурова состојба;

оксална киселина;
олеинска киселина;

плочи (сензибилизирани фотографски плочи);
плочи (фотосензитивни плочи);

оливин [хемиски производи];
оловен арсенат;

плочи за офсет печатење (сензибилизирани
плочи за офсет печатење);

оловен ацетат;
оловен оксид;

плутониум;
површински активни хемиски агенси;

омекнувачи за индустриска употреба;

површинско ѓубре за хумус;

органски материи (хемиски средства за
белење органски материи);

полнење акумулатори (закиселена вода за
полнење акумулатори);

осветлување на бои-пред заграда наместохемиски производи за осветлување;

полониум;
помошни течности за употреба со абразиви;

остатоци од обработката на житата за
индустриска употреба;

пополнувачи за празнини на дрвја
[шумарство];

отпуштање котелци на чорапи (производи за

пополнувачи за каросерии на автомобили;

спречување на отпуштањето котелци на
чорапи);

поташ;
поташна вода;

отпуштање метали (производи за отпуштање
метали);

потопување (средства за потопување што се
користат во бојаџилници);

отровни гасови (неутрализирачки средства за
отровни гасови);

потопување (средства за потопување што се
користат во текстилната индустрија);
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потопување (средства за потопување што се

масла;

користат при белење);

производи за конзервирање за тули со

прав (сода во прав);
прасеодиниум;

исклучок на бои и масла;
производи за конзервирање за фармацевтски

премачкување дрвја (лепливи производи за
премачкување дрвја);

производи;
производи за конзервирање на цементот, со

премачкувачи за кожата, освен масла за кожа;
пренесување (течност за пренесување);

исклучок на бои и масла;
производи за конзервирање цвеќе;

препарати за белење [деколоранти] за

производи за обновување грамофонски плочи;

индустриска употреба;
препарати за бистрење;

производи за одвојување и одлепување ;
производи за одмастување што се користат во

препарати за вулканизација;
препарати за галванизација;

производствените процеси;
производи за одржување обработлива земја;

препарати за ѓубрење;
препарати за дијагноза, што не се за

производи за олеснување на вадењето од
калапи;

медицинска или ветеринарна употреба;

производи за омекнување на водата;

препарати за завршна обработка на челикот;
препарати за заштита од оган;

производи за омекнување на месото за
индустриска употреба;

препарати за лемење;
препарати за обработка на кожата;

производи за отпуштање метали;
производи за правење одливки во леарница;

препарати за обработка на кожени производи;
препарати за одмастување што се користат во

производи за премачкување и завршна
обработка на текстил;

производствените процеси;

производи за разладување;

препарати за отстранување тапети;
препарати за постигнување

производи за регулирање на растот на
растенијата;

водонепропустливост на цементот со исклучок
на бои;

производи за чистење мувла;
производи од животински јаглен;

препарати за согорување [хемиски додатоци
за моторни горива];

производи против каменец;
прометиум;

прехранбени производи (хемиски супстанции

протактиниум;

за конзервирање прехранбени производи);
прозорски стакла (хемиски средства против

протеин [суровина];
прочистување (додатоци за прочистување на

губење на сјајот на прозорските стакла);
производи за валање;

бензинот);
прусијати;

производи за валање што се користат во
текстилната индустрија;

радиоактивни елементи за научна употреба;
радиум за научна употреба;

производи за калење метали [стврднување];

радон;

производи за кондензација (хемиски
производи за кондензација);

развивање (раствори за развивање)
[фотографија];

производи за конзервирање (ѕидарски
производи за конзервирање) со исклучок на

развивачи (фотографски развивачи);
разладни средства;

бои и масла;
производи за конзервирање бетон, освен бои и

разладувачи (средства против зовривање за
разладувачи на мотори);
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разладувачи за мотори на возила;

леарници);

разредувачи за лакови;

сврзувачки средства за пневматски гуми

раствори за галванизација;
раствори за заварување;

[гуми];
сврзувачки средства за поправка на скршени

раствори за лемење;
раствори за олеснување при дупчење

производи;
сврзувачки средства за чевли;

(хемиски додатоци за раствори за олеснување
при дупчење);

себастична киселина;
селен;

раствори за развивање [фотографија];

сензибилизатори (фотографски

раствори за фиксирање [фотографија];
раствори на сребрена сол за посребрување;

сензибилизатори);
сензибилизирана ткаенина за фотографии;

раствори против пенење за акумулатори;
растенија (глина за хидрофонично

сензибилизирана хартија;
сензибилизирана хартија за офсет печатење;

одгледување растенија) [супстрат];
растенија (препарати за регулирање на растот

сензибилизирани филмови,
неекспозиционирани;

на растенија);

сензибилизирани фотографски плочи;

реагенси (хемиски реагенси), што не се за
медицинска или ветеринарна употреба;

серво управување (течност за серво
управување);

реагенсна хартија;
редуктори што се користат за фотографии;

силикати;
силикон;

рендген филмови, сензибилизирани но
неекспонирани;

силикони;
синтетички смоли во сурова состојба;

рениум;

скандиум;

репарација на гуми (смеси за репарација на
гуми);

скиснување (бактериолошки препарати за
скиснување);

ретки земји;
реткоземјени метали (соли од реткоземјени

скроб за индустриска употреба;
скробна паста [адхезив] која не се користи за

метали);
рибино лепило кое не се користи за

канцелариски материјали или за
домаќинството;

канцелариски материјали, за домаќинство или

скробни лепила (хемиски средстства за

за прехранбени цели;
рубидиум;

растечнување скробни лепила) [агенси за
одлепување];

рус кој се користи во кожарници;
саѓи за индустриска или земјоделска употреба;

скробни лепила [хемиски производи];
слад (белтачински слад);

саксии од тресет за градинарството;
салицилна киселина;

смеси за гаснење пожар;
смеси за производство на грамофонски плочи;

самариум;

смеси за репарација на гуми;

самобоечка хартија [фотографија];
сапун [метален] за индустриска употреба;

смола (акрилна смола), во сурова состојба;
смола (вештачка смола), во сурова состојба;

сахарин;
сврзување (керамички смеси за сврзување)

смола (епоксидна смола), во сурова состојба;
смола (козлична смола) што се користи во

[зрна и прав];
сврзувачки средства (сврзувачки средства за

производството;
смола (синтетичка смола), во сурова состојба;
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сода (калциумова сода);

белење;

сода бикарбона за хемиска употреба;

средства за премачкување со лепак;

сода во прав;
сол (алкохолни раствори на сол);

средства за разложување на бензинот;
средства за разложување на маслата;

сол (базична сол) на бизмут;
сол за конзервирање што не се користи за

средства за разложување пластика;
средства за стврднување на варовникот;

прехранбени производи;
сол, сурова;

средства за уништување лисје од растенија;
средства за филтрирање во индустријата на

соли [ѓубре];

пијалаци;

соли [хемиски производи];
соли за бојосување [фотографија];

средства за чистење вино;
средства за чистење на гасот;

соли за бојосување метали;
соли за галвански батерии;

средства за штавење;
средства против 'ртење на зеленчукот;

соли за индустриска употреба;
соли на алкални метали;

средства против влага на ѕидови со исклучок
на бои;

соли на благородни метали за индустриска

средства против зовривање за разладувачи на

употреба;
соли на злато;

мотори;
средства против наслаги;

соли на натриум [хемиски производи];
соли на хром;

средства против статички електрицитет што не
се за употреба во домаќинствата;

соли од реткоземјени метали;
сопирање (течности за сопирање);

стакларски кит;
стакло (водено стакло) [течно стакло];

сребрен нитрат;

стакло (средства за заштита од губење на

средства за дехидрација, за индустриска
употреба;

сјајот на стаклото);
стакло (средства за постигнување

средства за заштеда на горивата;
средства за заштита на семето;

непроѕирност на стакло);
стакло (хемиски производи за матирање

средства за конзервирање гума;
средства за конзервирање ѕидови, со исклучок

стакло);
стеаринска киселина;

на бои и масла;

стипса;

средства за омекнување при обработка на
кожата;

стронциум;
субстрати за површински посеви

средства за отстранување 'рѓа што не се
користат во домаќинството;

[земјоделство];
сув мраз [јаглероден диоксид];

средства за отстранување на сјајот;
средства за плавење сурова свила;

сулфати;
сулфиди;

средства за постигнување проѕирност, за

сулфонски киселини;

емајл или стакло;
средства за потопување што се користат во

сулфур;
сулфурен етер;

бојаџилници;
средства за потопување што се користат во

сулфурен прашок за хемиска употреба;
сулфуреста киселина;

текстилната индустрија;
средства за потопување што се користат при

сулфурна киселина;
суперфосфати [ѓубре];
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сурова свила (средства за плавење сурова

тулиум;

свила);

тутун (течност за подготвување на тутунот);

талиум;
талк [магнезиум силикат];

ураниум;
ураниум оксид;

танин;
танинска киселина;

фенол за индустриска употреба;
ферментација на виното (хемиски производи

танинска киселина за производство на
мастило;

што се користат во ферментација на виното);
ферменти за хемиска употреба;

тапети (лепила за ѕидни тапети);

ферменти на млеко за хемиска употреба;

текнециум;
текстил (хемиски производи за импрегнација

фермиум;
феротипски плочи [фотографија];

на текстил);
текстил (хемиски средства за постигнување

фероцијаниди;
фиксатори [фотографија];

водонепропустливост на текстилот);
телур;

фиксирање (раствори за фиксирање)
[фотографија];

тензиоактивни агенси;

филмови (сензибилизирани филмови)

тербиум;
тетрахлориди;

неекспозиционирани;
филтри (керамички материјали во честички за

течност за подготвување на тутунот;
течност за пренесување;

употреба како филтри);
филтрирачки материи [минерални

течност за серво управување;
течност за сопирање;

супстанции];
филтрирачки материи [пластични маси во

течности за отстранување сулфати од

сурова состојба];

акумулатори;
течности за употреба со абразиви (помошни

филтрирачки материи [растителни
супстанции];

течности за употреба со абразиви);
течности за хидраулични системи;

филтрирачки материи [хемиски производи];
фисионен материјал за нуклеарна енергија;

тешка вода;
тиокарбанилит;

фисиони хемиски елементи;
флокулатори;

титанит;

флуор;

титаниум диоксид за индустриска употреба;
ткаенина за фотокопии;

флуорни смеси;
флуороводородна киселина;

ткаенини (хемиски средства против создавање
дамки на ткаенини);

фонометричка хартија;
фосфати [ѓубриња];

толуен;
толуол;

фосфатиди;
фосфор;

ториум;

фосфорна киселина;

траги на елементи (производи од траги на
елементи) за растенија;

фотографии (емулзии на фотографии);
фотографии (редуктори што се користат за

тресет (саксии од тресет) за градинарството;
тресет [ѓубре];

фотографии);
фотографии (хемиски производи што се

тули (производи за конзервирање за тули) со
исклучок на бои и масла;

користат за фотографии);
фотографски развивачи;
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фотографски сензибилизатори;

хемиски производи за освежување на кожата;

фотокопии (ткаенини за фотокопии);

хемиски производи за осветлување на боите,

фотосензитивни плочи;
франциум;

за индустриска употреба;
хемиски производи за осветлување на

фунгициди (хемиски додатоци на фунгициди);
хартиена кашеста маса;

текстилните материјали;
хемиски производи за постигнување

хартии (дијазо хартиии);
хартија добиена со нитрација;

водонепропустливост на текстилните
материјали;

хартија за фотографии;

хемиски производи за постигнување

хартија за фотокопирање;
хелиум;

непропусливост на кожата;
хемиски производи за проветрување на

хемиска хартија за опити;
хемиски додатоци за масла;

бетонот;
хемиски производи за прочистување

хемиски додатоци на инсектицидите;
хемиски додатоци на моторните горива;

радијатори;
хемиски производи за спречување

хемиски додатоци на раствори за дупчење;

кондензација;

хемиски додатоци на фунгицидите;
хемиски елементи (делливи хемиски

хемиски производи за шумарството, освен
фунгициди, хербициди, инсектициди и

елементи);
хемиски интензификатори за гума;

паразитициди;
хемиски реагенси, што не се за медицинска

хемиски интензификатори за хартија;
хемиски препарати за заштита од житен

или ветеринарна употреба;
хемиски смеси отпорни на киселини;

плевел;

хемиски средства за анализи во лабораторија,

хемиски препарати за научи цели, што не се за
медицинска или ветеринарна употреба;

што не се за медицинска или ветеринарна
употреба;

хемиски производи (индустриски хемиски
производи);

хемиски средства за белење восок;
хемиски средства за белење масла;

хемиски производи за градинарството со
исклучок на фунгициди, хербициди,

хемиски средства за белење масти;
хемиски средства за белење органски

инсектициди и паразитициди

материи;

хемиски производи за заварување
хемиски производи за заштита од болести на

хемиски средства за бојосување стакло;
хемиски средства за декарбонизирање на

виновата лоза
хемиски производи за земјодејството, со

мотори;
хемиски средства за импрегнација на кожата;

исклучок на фунгициди, хербициди,
инсектициди и средства против штетници;

хемиски средства за матирање стакло;
хемиски средства за обработка на кожа;

хемиски производи за импрегнација на

хемиски средства за олеснување на

текстил;
хемиски производи за матирање емајл и

правењето на легури на метали;
хемиски средства за прочистување на водата;

стакло;
хемиски производи за одвојување на маслата;

хемиски средства за прочистување на
маслата;

хемиски производи за одземање на сјајот од
емајлот;

хемиски средства за растечнување скробни
лепила [агенси за одлепување];
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хемиски средства за чистење оџаци;

цемент [металургија];

хемиски средства против губење на сјајот на

цериум;

прозорските стакла;
хемиски средства против создавање дамки на

цијаниди [соли на циановодородна киселина];
цијанотипови (раствори за цијанотипови);

ткаенини;
хидразин;

цимен;
циркониум оксид;

хидрати;
хидраулични системи (течности за

црн јаглен за индустриска употреба;
црнило (гарежно црнило) за индустриска

хидраулични системи);

употреба;

хидраулични системи (флуиди за хидраулични
системи);

чадење на месото (хемиски производи за
чадење на месото);

хидриран силициум диоксид;
хипосулфити;

чевли (сврзувачки средства за чевли);
челик (препарати за завршна обработка што

хируршки завои (лепливи материи за хируршки
завои);

се користат во производството на челик);
чорапи (производи за спречување на

хлор;

отпуштањето котелци на чорапи);

хлорати;
хлориди;

шалитра;
шишарки;

хлороводородна киселина;
хлорохидрати;

шпинел [хемиски производи];
штавење (дрво за штавење);

холмиум;
холна киселина;

штавило;
шумарство (хемиски производи за шумарство),

хормони за забрзување на созревањето на

со исклучок на фунгициди, хербициди,

овошјата;
хром оксид;

инсектициди и паразитициди;
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;

хромати;
хромна киселина;

соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; горива

хромна стипса;
хромни соли;

(вклучителнио и течни горива за мотори) и
материи за осветлување; свеќи и фитили за

хумус;

осветлување; адитиви, нехемиски, на

цвеќе (производи за конзервирање цвеќе);
цезиум;

моторните горива;
алатки за режење (течности за подмачкување

целулоза;
целулоза (ацетат на целулоза) во сурова

на алатки за режење);
алкохол [гориво];

состојба;
целулозни деривати [хемиски производи];

антрацит;
бензeн;

целулозни естери за индустриска употреба;

бензин;

целулозни етери за индустриска употреба;
цемент (маслен цемент) [кит];

бензин во сурова состојба или рафиниран;
бензински етер;

цемент (производи за конзервирање цемент)
со исклучок на бои и масла;

бензинско желе за индустриска употреба;
бензол;

цемент (хемиски средства за постигнување
водонепропустливост на цементот) освен бои;

брикети (дрвени брикети);
брикети (леснозапаливи брикети);
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брикети од тресет [гориво];

ланолин;

восок [во сурова состојба];

леснозапалива нафта;

восок за индустриска употреба;
восок за осветлување;

лигнит;
лигроин;

восок за ремени;
восочни свеќи;

мазут;
масла за заштита на ѕидови;

газолин;
гас (производствен гас);

масла за заштита на кожата;
масла за индустриска употреба;

гас во цврста состојба [гориво];

масла за оплата [градежништво];

гас за осветлување;
гасни горива;

масла за подмачкување;
масла за слики;

гасни мешавини (испарени гасни мешавини);
гасно гориво;

масла за ткаенини;
маслен гас;

горива (моторни горива);
гориво;

масло од коски за индустриска употреба;
масло од маслодајна репка за индустриска

гориво за палење;

употреба;

гориво со алкохолна база;
графити за подмачкување;

масти за индустриска употреба;
масти за кожа;

денатуриран алкохол;
дизел гориво;

масти за оружје;
масти за осветлување;

дрвен јаглен [гориво];
дрвени брикети;

масти за подмачкување;
масти за ремени;

дрвца за потпалување;

масти за чевли;

електрична енергија;
енергија (електрична енергија);

масти од волна;
минерални горива;

етер (бензински етер);
заштита на ѕидови (масла за заштита на

моторни горива;
моторни горива (адитиви, нехемиски, на

ѕидови);
ѕидови (масла за заштита на ѕидови);

моторните горива);
моторно масло;

испарени мешавини од гориво;

навлажнувачки масла;

јаглен;
јагленовa прав [гориво];

нафта;
нафта за домаќинство;

јагленова нафта;
јагленови брикети;

нафта од јагленов катран;
новогодишни елки (свеќички за новогодишни

карнаубов восок;
керозин;

елки);
ноќно светло [свеќи];

кожа (масти за кожа);

огревно дрво;

кожа (средства за заштита на кожата) [масла и
масти];

озокерит [озокеит];
олеин;

кокс;
ксилен;

оружје (масти за оружје);
осветлување (масти за осветлување);

ксилол;
ламби (фитили за ламби);

палење (гас за палење);
палење (дрвца за палење);
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палење (хартивчиња за палење);

спортски и културни активности; академии

парафин;

[образование];

парфимирани свеќи;
подмачкување (графити за подмачкување);

библиотеки за изнајмување книги;
вариетеа; веронаука (настава по веронаука);

потпалки;
производи за отстранување на правот;

видео автомати за забава (обезбедување
видео автомати за забава);

производи од соино масло против лепење на
прибор за готвење;

видеокамери (изнајмување видеокамери);
видеоленти (изнајмување видеоленти);

производи против лизгање, за ремени;

видеорекордери (изнајмување

производствен гас;
пчелин восок;

видеорекордери);
водење концерти (организирање и водење

ремени (масти за ремени);
ремени (производи против лизгање, за

концерти);
гимнастичка обука;

ремени);
рибино масло што не е за јадење;

дизајнерски услуги што не се за рекламни
цели;

рицинусово масло за техничка употреба;

дресирање животни;

сало;
свеќи;

електронско издаваштво;
животни (дресирање животни);

свеќи (парфимирани свеќи);
свеќички за новогодишни елки;

забава;
забава со помош на радио;

слики (масла за слики);
смеси за врзување на правот, за чистење;

забави (известување за забави);
забави (планирање забави);

смеси за полегнување на правот;

забавишта;

сочогледово масло за индустриска употреба;
средства за заштита на кожата [масла и

забавни паркови;
звучни записи (изнајмување звучни записи);

масти];
средства за подмачкување;

зоолошки градини;
избори на убавици (организирање избори на

стеарин;
течности за подмачкување на алатки за

убавици);
известување за забави;

режење;

известување за рекреација;

тресет (брикети од тресет) [гориво];
тресет [гориво];

изложби (организирање изложби) за културни
или образовни цели;

фитили за ламби;
фитили за свеќи;

изнајмување аудио опрема;
изнајмување видеокамери;

хартивчиња за палење;
церезин;

изнајмување видеоленти;
изнајмување видеорекордери;

чевли (масти за чевли);

изнајмување звучни записи;

чистење (смеси за врзување на правот, за
чистење);

изнајмување кинематографски филмови;
изнајмување книги (библиотеки за

кл. 16 рекламни материјали, брошури,
печатени материјали

изнајмување книги);
изнајмување опрема за нуркање;

кл. 35 корпоративни огласи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

изнајмување радио и телевизиски апарати;
изнајмување спортска опрема, со исклучок на
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возила;

обезбедување спортска опрема;

изнајмување стадиони;

обезбедување услуги за караоке;

изнајмување сценски декор;
изнајмување сценски декор за приредби;

објавување книги;
објавување текстови, со исклучок на рекламни

изнајмување тениски игралишта;
изнајмување уреди за осветлување за

текстови;
образование (информирање за образование);

театарска сценографија и телевизиски студија;
изнајмување филмски проектори и прибори;

образовни услуги;
обука (практична обука) [демонстрирање];

интернати;

одржување представи во живо;

информирање за образование;
јазик со знаци (толкување јазик со знаци);

он-лајн публикување електронски книги и
списанија;

казина [коцкање] (обезбедување опрема во
казина);

опрема за голф (обезбедување опрема за
голф);

калиографски услуги;
кампови за летување (услуги на кампови за

опрема за музеи (обезбедување опрема за
музеи) [претставувања, изложби];

летување);

опрема за нуркање (изнајмување опрема за

кинематографски филмови (изнајмување
кинематографски филмови);

нуркање);
организирање балови;

книги (објавување книги);
колоквиуми (организирање и водење

организирање време на спортски натпревари;
организирање и водење колоквиуми;

колоквиуми);
конгреси (организирање и водење конгреси);

организирање и водење конгреси;
организирање и водење конференции;

конференции (организирање и водење

организирање и водење концерти;

конференции);
коцкање [играње за пари];

организирање и водење работилници [обука];
организирање и водење семинари;

курсеви за кореспонденција;
лотарии (организирање лотарии);

организирање и водење симпозиуми;
организирање избори на убавици;

микрофилмување [снимање микрофилмови];
монтажа (монтажа на видеоленти);

организирање изложби за културни или
образовни цели;

монтажа на видеоленти;

организирање лотарии;

насочување (професионално насочување)
[совети во врска со образованието и

организирање натпревари [образование или
забава];

оспособувањето];
настава (настава по веронаука);

организирање спортски натпревари;
организирање шоу програми [импресарио

настава по веронаука;
натпревари (организирање натпревари)

услуги];
паркови (забавни паркови);

[образование или забава];

педагошки истражувања;

натпревари (организирање спортски
натпревари);

пишување текстови што не се рекламни
текстови;

ноќни клубови;
обезбедување видео автомати за забава;

планирање (планирање забави);
подвижни библиотеки (услуги на подвижни

обезбедување електронски он-лајн публикации
што не можат да се даунлодираат;

библиотеки);
позирање за уметници како модели;
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практична обука [демонстрирање];

телевизиски апарати (изнајмување радио и

преведување;

телевизиски апарати);

претстави во живо (одржување претстави во
живо);

телевизиски програми (продукција на радио и
телевизиски програми);

прикажување филмови;
продавање билети [забава];

титлување филмови;
толкување јазик со знаци;

продукција на радио и телевизиски програми;
продукција на шоу програми;

услови за рекреирање (обезбедување услови
за рекреирање);

производство на филмови;

услуги на дигитално сликање;

производство на филмови на видео ленти;
професионално насочување [совети во врска

услуги на дискотеки;
услуги на естрадни уметници [забавувачи];

со образованието и оспособувањето];
работилници (организирање и водење

услуги на здравствени клубови;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од

работилници) [обука];
радио и телевизиски апарати (изнајмување

една информатичка мрежа;
услуги на кампови за летување [забава];

радио и телевизиски апарати);

услуги на клубови [забава или образование];

радио и телевизиски програми (продукција на
радио и телевизиски програми);

услуги на компонирање музика;
услуги на оркестри;

разонода [забава];
резервирање места за шоу програми;

услуги на пишување сценарија;
услуги на подвижни библиотеки;

рекреација (известување за рекреација);
семинари (организирање и водење семинари);

услуги на репортери;
услуги на спортски кампови;

симпозиуми (организирање и водење

услуги на студија за снимање;

симпозиуми);
синхронизација;

физичко образование;
филмови на видео ленти (производство на

снимање видеоленти;
спортска опрема (изнајмување спортска

филмови на видео ленти);
филмски проектори и прибори (изнајмување

опрема) со исклучок на возила;
спортски кампови (услуги на спортски

филмски проектори и прибори);
филмски студија;

кампови);

фотографија;

спортски натпревари (организирање време на
спортски натпревари);

фотографски репортажи;
циркуси;

стадиони (изнајмување стадиони);
студија (филмски студија);

шоу програми (продукција на шоу програми);
корпоративни огласи и извештаи за јавноста

сценски декор (изнајмување сценски декор за
приредби);

кои се однесуваат на нафтените и хемиските
индустрии;

сценски декор (изнајмување сценски декор);
театарски изведби;
текстови (објавување текстови) со исклучок на

(111) 22776

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/721

(220) 24/07/2013

рекламни текстови;
текстови (пишување текстови) што не се

(181) 24/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. "Цане Кузманоски“ бр. 1, Прилеп, MK

рекламни текстови;
телевизиска забава;
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кл. 5 фармацевтски производи

(540)

ZLATEN DAB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
(111) 22782

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/722

(220) 25/07/2013
(181) 25/07/2023
(450) 29/02/2016

(732) SHULTON, INC.
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 22778

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/724

(220) 26/07/2013

(181) 26/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) Abbott Medical Optics Inc., a Delaware
Corporation
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162,
Santa Ana, California 92705-4933, 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)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

ILASIK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10
медицински ласери; системи за
офталмолошка
операција
ласерски извор и оптика

составени
за пренос

од
на

ласерската енергија до окото и неговите
делови; офталмолошка дијагностичка опрема
и

нејзини

делови;

интраокуларни

леќи

(551) индивидуална

кл. 44 медицински услуги; тртман на болести и
состојби на очи; офталмолошка операција;

(510, 511)
кл. 3 спреј за тело

ласик и други хируршки постапки за корекција
и подобрување на видот; обезбедување веб

(111) 22790

(151) 09/02/2016

страна на Интернет за здравствените
работници и за пациентите за информирање

(210) TM 2013/723

(220) 25/07/2013

во

врска

со

офталмолошкимедицински

(181) 25/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

апарати, дијагноза и третмани

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(181) 26/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, промет и

(540)

AMPIBOS

(111) 22738

(151) 29/01/2016

(210) TM 2013/726

(220) 26/07/2013

услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експортимпорт Скопје

(551) индивидуална

ул.Душко Поповиќ 6/9, Скопје, MK

(510, 511)

(540)
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2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 35 трговија на големо и мало со облека,
обувки и капи
(111) 22737

(151) 29/01/2016

(210) TM 2013/727

(220) 26/07/2013
(181) 26/07/2023

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, промет и

(591) сина, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, тутунски производи;

услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул.Душко Поповиќ 6/9, Скопје, MK

запалки; кибрити; артиккли за пушачи

(540)
(111) 22781

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/729

(220) 30/07/2013
(181) 30/07/2023

(450) 29/02/2016
(732) United Parcel Service of America, Inc.,
Incorporated in Delaware, U.S.A.
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia
30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25

(540)
облека,

обувки

и

капи

CEMELOG

кл. 35 трговија на големо и мало со облека,
обувки и капи

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22779

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/728

(220) 29/07/2013

(181) 29/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
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стока; логистика, складиштување, сортирање
стоки, дистрибуција, пакување, чување и
враќање
во
врска
со
транспортот,
испраќањето и доставувањето на стоки;
шпедиција; испраќање документи и прием и
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достава на документи за други; следење на

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

документи

етерични,

и

стоки

во

транспортот;

масла,

козметички

производи,

консултации од полето на логистиката
кл. 42
обезбедување онлајн софтвер за

лосиони за коса; препарати за нега на забите

употреба во организирање и управување со
испраќање,
достава,
транспорт
и

(111) 22842

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/732

(220) 31/07/2013

складиштување/чување на пратки
(111) 22783

(151) 09/02/2016

(181) 31/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка

(210) TM 2013/730

(220) 30/07/2013
(181) 30/07/2023

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

(450) 29/02/2016
(732) THE GILLETTE COMPANY

Скопје, MK
(540)

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

GASTROGUARD

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 антациди

COOL WAVE
(551) индивидуална

(111) 22796

(151) 09/02/2016

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции

(210) TM 2013/739

(220) 01/08/2013
(181) 01/08/2023

за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

(450) 29/02/2016
(732) NIKON CORPORATION

етерични,

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP

масла,

козметички

производи,

лосиони за коса; препарати за нега на забите

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(111) 22784

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/731

(220) 30/07/2013

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(181) 30/07/2023
(450) 29/02/2016
(732) THE GILLETTE COMPANY

(540)

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

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

ARCTIC ICE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,

Трговски марки

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката,
фотографиите,
како
и
за
земјоделието, градинарството и шумарството,
сурови вештачки смоли, сурови пластични
материи,
гаснење

вештачки
пожар,

ѓубриња,

препарати

за

смеши
калење

за
и
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заварување метали, хемиски производи за

делови од машини; апарати за климатизација

конзервирање

производи,

(за индустриска намена); машини и апарати за

материи за штавење, адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата; пластични

замрзнување; апарати за сушење алишта
(електричен, за индустриска намена); машини

лепила кои не се наменети за канцалариски
прибор или домаќинство; препарати за

и апарати што се користат во салони за
разубавување и берберници (не вклучувајќи ги

регулирање на раст на растенија; вештачки
ѓубрива; керамички глазури; основен кит;

столчињата за фризирање); опрема за
готвење за индустриски цели; апарати и

високо

метали;

инсталации за сушење на индустриски садови;

неметални минерали; хемиски супстанци за
развивање, печатење и зголемување на

апарати за дезинфекција на садови за
индустриски намени; славини за вода; вентили

фотографии; реагенсна хартија (не е за
медицински цели); вештачки засладувачи;

за контролирање на нивото во резервоари;
цевки за вода; резервоари за третман на

брашно и скроб за индустриски цели; пулпа;
хартија за фотокопирање; фотографска

отпадни води (за индустриска употреба);
септички јами (за индустриска намена); печки

хартија;

масни

прехранбени

киселини;

фотографски

обоени

сензибилизатори;

за палење отпад за индустриска намена; печки

фотографски
суви
плочи;
фотографски
развивачи;
прав
за
блиц;
фиксатори

за палење на отпад за домаќинството;
соларни колектори; апарати за прочистување

(фотографија);
неосветлени
фотографски
филмови;
кинематографски
филмови,

на вода; електрични светилка и други апарати
за осветлување; домашни електротермички

сензибилизирани но неекспонирани; ренген
филмови,
сензибилизирани
но

апарати (освен за разубавување и санитарни
намени); домашни електротермички апарати

неекспозиционирани;

гаснење

за разубавување и санитарни цели; шајбни за

пожар; течност за сопирање; хемиски адитиви
за
масло

водоводни цевки; гасни греачи на вода (за
домаќинство); не - електрични греачи за

кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),

готвење (за домаќинство); кујнска работна
површина со интегрирани мијалници; кујнски

ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени; комплет

мијалници; сандаци за мраз (за домаќинство,
не преносливи); сандаци за правење праз (за

елементи за тоалетна школка и седиште;

домаќинство); филтери за вода од чешма за

комплет елементи за купатило; апарати за
сушење (за хемиска процеси); рекуператори

домаќинство; столни хартиени ламби (Andon);
преносливи хартиени ламби (Chochin); ламби

(закрепнувачи за хемиски процеси); пареа (за
хемиски процеси); испарувачи (за хемиска

на гас; ламби на масло; ламби во вид на оџак;
мангали; џебни грејачи; јапонски џебни грејачи

процеси); дестилатори (за хемиска процеси);
апарати за размена на топлина (за хемиска

на гориво; термофори; резервоари за третман
на отпадни води во домаќинство; септички

процеси); апарати за сушење (за текстилно

јами за домаќинство; пакети полни со хемиски

производство); стерилизатори
машини за печење леб (за

на млеко;
индустриско

супстанции за греење и ладење спремни да
реагираат кога е потребно; делови за тоалетно

производство); машини за сушење иверица;
индустриски печки; нуклеарни реактори;

столче со распрснувач на вода за миење;
средства за дезинфекција на тоалети; тоалети;

апарати за сушење на жетва; апарати за
сушење на сточна храна; бојлери што не се

тоалети во јапонски стил; опрема за бањи;
шпорети за домаќинство (не - електрични);
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за

отстранување

бигор;

смекнување

месо,

за

употреба

во

резервоари за вода под притисок; сауна

домакинствата ; препарати за стврднување на

(инсталации за сауни); инсталации за
климатизација; електричен апарат за кафе;

шлаг пена; ароматски додатоци за храна (не
од есенцијални масла); лепчиња; сендвичи;

развлажнувачи; ЛЕД џебни батерии; џебни
батерии;
електрични
тостери

парени лепчиња полнети со сецкано месо
(кинески - манџу); хамбургери (сендвичи);

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за

пици; хот дог (сендвич); пити со месо; паста од
соја за готвење (додаток); ворчестер сос;

кревети и маси; ткаени материјали (различни

преливи за месо; кечап; соја сос; мешавини од

од ленти за рабови за татами душеци); платно
за рабови за татами душеци; плетени

оцет; мирудии од соја сос (соја - тсују);
преливи за салата; бел сос; мајонез; сосови за

ткаенини; филц и неткаени текстилни
материјали; импрегнирано платно за чаршави

скара; коцки шеќер; фруктоза (за кулинарски
потреби);
кристален
шеќер
(не

за маси; гумирано водоотпорно платно;
гумирани платна; филтер материјали од

конфекциониран); малтоза (за кулинарски
потреби); глукоза (за кулинарски потреби);

текстил; ткаени текстилни производи за лична

прашкаст

употреба; мрежи против комарци; постелнини;
јоргани; навлака за јоргани; платна за душеци

потреби); скробен сируп (за кулинарски
потреби); кујнска сол со сусам; готварска сол;

(постелнина); навлаки за перници; ќебиња;
салфети од текстил за маса; крпи за сушење

пржен и мелен сусам; сол од целер; умами
мирудии; мешан сладолед; мешан шербет;

садови; завеса за туширање од текстил или
пластика; бајраци и знамиња што не се од

непржени зрна кафе; кинески полнети кнедли
(гијоза, варен); кинески парени кнедли (шумаи,

хартија; обликувани навлаки за клозетски

варен);

капаци од ткаенини; прекривки за стол од
текстил; таписерии (за ѕидови) од текстил;

мешани со мали парчиња од октопод
(такојаки); пакувани оброци со ориз, со месо, .

завеси; чаршафи за маса (не се од хартија);
драперии; мртовечки платна; мртовечки

риба или зеленчук; равиоли; квасец во прав;
коџи (ферментиран стоен ориз); инстант

платна за облекување на трупот за погреб
(кјокатабира кимона); јапонски преградни

кондиторски миксови; сос за тестенини;
оризови трици за храна(саке талог); чистен

паноа со црвено - бели линии (кохаку - маку);

овес; чистен јачмен; глутен за храна (додаток)

јапонски преградни паноа со црвено - бели
линии (кироширо маку), ткаенина за билијарди;

(111) 22914

(151) 09/02/2016

рекламни табли од текстил, знаци од текстил;
платно од кожа; ткаенина обложена со винил;

(210) TM 2013/743

(220) 06/08/2013
(181) 06/08/2023

платнени етикети; крпи од текстил; марамчиња
одтекстил

(450) 29/02/2016
(732) BERKO Pharmaceuticals and Chemicals

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

Ind. Inc.

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

Adil Mh. Beykoz Cd. Tanidik Sk.No:1,
Sultanbeyli 34935 ISTANBUL, TR

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

мирудии); мирудии; мраз; средства за
спојување смеси за сладоледи; мирудии за

(540)

Трговски марки

скробен

суши;

сируп

пржени

(за

кулинарски

топчиња

од

тесто
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(732) Regatta Ltd

IBURAMIN

Risol House, Mercury Way, Dumplington,

(551) индивидуална
(510, 511)

Urmston Manchester M41 7RR, GB
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 22795

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/748

(220) 09/08/2013
(181) 09/08/2023

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 29/02/2016
(732) M/S. ALLIED NIPPON LTD

(591) црна, бела, сива

Road New Delhi 110001, IN

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Друштво за застапување од областа на

кл. 25

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

облека, обувки и капи за спортска употреба и
шетања во отворено; ракавици [облека];

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

ракавици без прсти; марами; гамаши, имено
гамаши за врат, гамаши за нога и гамаши за

1006, Akash Deep Building 26/A Barakhamba

облека, обувки, капи; парчиња на

глуждот, чорапи; хеланки [затоплувачи на
нозе]; хеланки [панталони]; хулахопки; долна
облека која апсорбира пот [долна облека];
(591) црна, бела и сива

долна облека долна облека; топлинска долна
облека; елеци, ноќница, облека, јакни [облека];

(551) индивидуална
(510, 511)

јакна со капа; дресови [облека]; спортски
дресови; џемпери, пуловери; затоплувачи на

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со

телото; елек; руно; трикотажа; кошули, кратки
ракави кошули, џемпери, маици, поло маици,

навлажнување
и
врзување,
горива
(вклучително и течни горива за мотори)и

маички;

облека

за

рекреација;

тренерки,

материи за осветлување, свеќи и фитили за

здолништа,
здолништа;

осветлување
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,

облека за надвор, имено обвивка, јакни за
дожд, панталони за дожд; водоотпорна облека;

воздух
или
вода
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и

водоотпорни јакни; панталони; палта; мантили;
мантили за дожд; анораци; јакни, пелерина,

производи од нив кои не се опфатени во
другите класи, полуфабрикати од пластични

ветровка; облека за скијање, имено костими за

материјали,

материјали

заптисување и
неметални цевки

за

за

подлошки,

изолација,

свитливи

(111) 22788

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/749

(220) 09/08/2013
(181) 09/08/2023
(450) 29/02/2016
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за

панталони,
гаќи,
шорцеви;
фустани; костими за капање;

скијање, елеци за скијање, јакни за скијање,
елечиња за скијање, комбинезони, панталони
за скијање, пластрон за скијање, капи за
скијање, скијачки ракавици; облека за
сноубординг, имено елеци за сноубординг,
панталони за сноубординг, костими за
сноубординг, облека за велосипедисти имено,
дресови
за
велосипедисти,
маици
за
велосипедисти, јакни за велосипедисти,
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велосипедисти,

пластрон

за

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

велосипедисти, панталони за велосипедисти,

1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

хеланки
за
водоотпорна

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

велосипедисти
[панталони],
облека
за
велосипедисти,

ветроупорна
облека
за
велосипедисти,
ракавици за велосипедисти , ракавици без
прсти за велосипедисти; појаси [облека];
појаси за пари (не од благородни метали);
обувки

за

рекреација;

чевли;

сандали;

апостолки; спортски чевли; патики; чевли за
патека; чизми; чевли и чизми за снег; чизми и
чевли за скијање и сноњбординг како и нивни
делови; чевли за велосипедисти; чизми на
врзување; галоши, планинарски чевли и чизми;
чевли и чизми за качување; гумеми чизми
(велингтонс); ѓонови; капи; шапка [за глава];
траки за глава [облека]; траки за уши; бандани;
зимски перничиња за уши [облека]; волнена
качулка; шал; капи; плетени капи
(111) 22843

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/751

(220) 13/08/2013

(540)

MONALIZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 22845

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/753

(220) 13/08/2013

(181) 13/08/2023
(450) 29/02/2016
(732) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 13/08/2023

PANDEV

(450) 29/02/2016
(732) Deva Holding A.S.

(551) индивидуална

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 22789

(151) 09/02/2016

(540)

(210) TM 2013/754

(220) 13/08/2013

DIKLORON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 22844

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/752

(220) 13/08/2013
(181) 13/08/2023
(450) 29/02/2016

(300)
(732) Deva Holding A.S.

Трговски марки

(181) 13/08/2023
(450) 29/02/2016
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DEMETRIN
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 5 фармацевтски производи

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 22791

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/756

(220) 14/08/2013

(181) 14/08/2023
(450) 29/02/2016
(732) Индустрија за млеко, млечни
производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола ,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) жолта, темно и светло зелена, темно и
светло портокалова, виолетова, темно и
светло сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и услуги при увоз и извоз со пијалоци од
овошје и овошни сокови

(591) жолта, темно и светло зелена, трмно и

(111) 22793

(151) 09/02/2016

светло портокалова, виолетова, темно и
светло сина, кафена, црвена и бела

(210) TM 2013/758

(220) 14/08/2013
(181) 14/08/2023

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 29/02/2016
(732) Индустрија за млеко, млечни

кл. 32

производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

пијалоци од овошје и овошни сокови

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и услуги при увоз и извоз со пијалоци од

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола ,
MK

овошје и овошни сокови

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 22792

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/757

(220) 14/08/2013

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

(181) 14/08/2023

(540)

(450) 29/02/2016
(732) Индустрија за млеко, млечни
производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола ,
MK
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кл. 34

цигари; тутун, тутунски производи;

запалки; кибрити; артикли за пушачи
(111) 22794

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/789

(220) 15/08/2013
(181) 15/08/2023

(450) 29/02/2016
(732) Индустрија за млеко, млечни
производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
(591) жолта, темно и светло зелена, темно и
светло портокалова, виолетова, сина, црвена,

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола ,
MK

црна и бела
(551) индивидуална

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови

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

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(540)

и услуги при увоз и извоз со пијалоци од
овошје и овошни сокови
(111) 22777

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/759

(220) 14/08/2013
(181) 14/08/2023

(450) 29/02/2016
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BIBAND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и услуги при увоз и извоз со пијалоци од
овошје и овошни сокосви
(111) 22915

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/797

(220) 16/08/2013

(181) 16/08/2023
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ
ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
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(591) жолта, црвена, зелена, бела

кл. 25 облека, обувки и капи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална и сода вода и други

(111) 22736

(151) 29/01/2016

(210) TM 2013/855

(220) 12/09/2013

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

(181) 12/09/2023
(450) 29/02/2016
(732) Николоски Игор
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK

производство на пијалоци
(111) 22913

(151) 09/02/2016

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(210) TM 2013/799

(220) 19/08/2013
(181) 19/08/2023

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(450) 29/02/2016
(732) Тара Мода ДООЕЛ Скопје
ул.Љубљанска бр.4 ДТЦ/Сити Мол- локал
111, 81000 Скопје, MK
(540)

HAZEL- DAZEL FLIPS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 флипс

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало,
текстилни производи и спортски реквизити

(111) 22734

(151) 29/01/2016

(210) TM 2013/856

(220) 12/09/2013
(181) 12/09/2023

(450) 29/02/2016
(732) Николоски Игор
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(111) 22780

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/800

(220) 19/08/2013
(181) 19/08/2023
(450) 29/02/2016

(732) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(540)

HAZEL- DAZEL CROISSANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки

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

(111) 22735

(151) 29/01/2016

(540)

(210) TM 2013/858

(220) 12/09/2013

(181) 12/09/2023
(450) 29/02/2016
(732) Николоски Игор
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
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HAZEL- DAZEL KREM TABLA
DOLE

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 слатки

(510, 511)

(111) 22733

(151) 29/01/2016

кл. 29 обработени (конзервирани, во шише, во
тегла, замрзнати исушени) овошја, зеленчуци,

(210) TM 2013/867

(220) 13/09/2013
(181) 13/09/2023

семиња и јаткасти производи, малечни
производи
(со
исклучок
на
пијалоци)

(450) 29/02/2016
(732) Трговско друштво за вработување на

кл. 30 житарки и грицки базирани на житарки,
змрзнати
слатки

инвалидни лица-Заштитно друштво за

кл. 32 сок од ананас, сокови на база на ананас

производство, трговија и услуги БРЕГАЛ
ДООЕЛ увоз-извоз Делчево

и пијалоци кои содржат сок од ананас

ул.Трст бр.16, Делчево, MK

(111) 22771

(151) 09/02/2016

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(210) TM 2013/885

(220) 18/09/2013

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(181) 18/09/2023
(450) 29/02/2016
(732) Dole Asia Holdings Pte. Ltd.
10 Marina Blvd., #34-03 Tower 2, Marina Bay
Financial Centre, 018983 Singapore, SG
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(591) сина, жолта, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
лепила за канцелариска и куќна

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

употреба
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
кл. 39 дистрибуција и складирање
(111) 22772

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/884

(220) 18/09/2013
(181) 18/09/2023

(450) 29/02/2016
(732) Dole Asia Holdings Pte. Ltd.
10 Marina Blvd., #34-03 Tower 2, Marina Bay
Financial Centre, 018983 Singapore, SG
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

Трговски марки

(591) црвена, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 обработени (конзервирани, во шише, во
тегла, замрзнати исушени) овошја, зеленчуци,
семиња и јаткасти производи, малечни
производи
(со
исклучок
на
пијалоци)
кл. 30 житарки и грицки базирани на житарки,
змрзнати
слатки
кл. 32 сок од ананас, сокови на база на ананас
и пијалоци кои содржат сок од ананас
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(111) 22770

(151) 09/02/2016

безжични уреди за комуникација за креирање,

(210) TM 2013/890

(220) 18/09/2013

споделување и постирање на содржина и

(181) 18/09/2023
(450) 29/02/2016

блогови на Интернет; компјутерски алатки за
развивање на софтвер; компјутерски софтвер

(732) Tumblr, Inc.
35 East 21st Street, 6th Floor New York, New

за употреба како апликациски интерфејс за
програмирање
(API)
за
употреба
при

York 10010 , US
(740) Друштво за застапување од областа на

развивање на други апликациски софтвер
кл. 35
рекламни и маркетинг услуги

индустриската сопственост ЖИВКО

обезбедени

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

маркетинг
медиуми,

(540)

анкетен маркетинг, Интернет маркетинг,
мобилен маркетинг, блогирање и други форми

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер што овозможува
аплоудирање, даунлодирање, пристапување,
прикажување,
блогирање,
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
112 | С т р а н а

индиректни

методи

на

комуникација, имено, социјални
маркетинг преку пребарувачи,

на пасивни, споделливи или комуникациски
канали што брзо се шират; рекламни и услуги

TUMBLR

постирање,
поврзување,

преку

на именик, имено, промовирање на услуги на
други преку обезбедување на веб страница
која содржи линкови до други вебсајтови; онлајн 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, видеа, филмови, слики, прикази,
текст, фотографии, содржина генерирана од
Трговски марки
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корисникот, и поврзани информации преку

базирани на Интернет што им овозможуваат

Интернет и други комуникациски мрежи за

на

теми од општ интерес; он-лајн издавање на
блогови на други; услуги на електронско

споделуваат,
складираат,
пренесуваат,
гледаат и даунлодираат текст, слики, аудио и

издаваштво, имено, он-лајн објавување на
текст и графички дела на други презентирајќи

видео содржина, и други мултимедиа
материјали; он-лајн услуги на работење на

информации на полето на забавата, едукација,
социјални прашања, политика, прашања од

социјални мрежи; обезбедување на вебсајтза
социјално вмрежување за забава

корисниците

да

комуницираат

и

да

културата, економски прашања, научен и општ
интерес;
објавување
на
електронски
публикации; он-лајн журнали, имено, блогови

(111) 22769

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/892

(220) 19/09/2013

со теми од општ интерес; планирање,
организирање, реализирање и хостирање на

(181) 19/09/2023
(450) 29/02/2016
(732) TAVFIK GENERAL TRADING L.L.C.
Office No. 104, Al Huda Building, Diera, Dubai,

социјални

забавни

настани.

кл. 42 обезбедување на он-лајн софтвер што

AE

не може да се даунлодира за социјално
вмрежување и споделување и консумирање на

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

медиуми преку Интернет; сервис провајдер на
апликации (ASP) со софтвер за да се

(540)

овозможи
или
даунлодирањето,
прикажување,

олесни
аплоудирањето,
стримингот,
постирање,
блогирање,

поврзување,

споделување или поинаку обезбедување на
електронски медиуми или информации преку
комуникациски мрежи;
привремена
употреба

обезбедување на
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
кл. 45

ROYAL PALACE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите, кибрити
(111) 22773

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/897

(220) 20/09/2013
(181) 20/09/2023
(450) 29/02/2016

(300) 11682218 22/03/2013 EM
(732) Nu Mark LLC, a limited liability company
of Virginia
6601 West Broad Street, Richmond, VA 23230,
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)

во
социјално
вмрежување
услуги на социјално вмрежување

Трговски марки
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пуши, и тутун за џвакање; тутунски производи,
особено пури, цигари и цигарилоси; тутунски
производи, особено, никотински дискови за
употреба во уста добиени од тутун; лулиња;
снус; замена за тутун, ниту едно не е за
медицинска или куративна намена; производи
за замена на тутун, особено пури и цигари што
содржат замена за тутун, ниту едно не е за
медицинска или куративна намена; електрични
цигари, електронски цигари, електрични пури,
електронски пури, електрични цигарилоси,

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

електронски цигарилоси, електрични лулиња,
и електронски лулиња; течности, ампули и

(510, 511)
кл. 9
батерии за
електронски
цигари,

електрични цигари,
електрични
пури,

електронски пури, електрични цигарилоси,
електронски цигарилоси, електрични лулиња,
електронски лулиња, и уреди за вапоризација
на тутун, тутунски производи и замена за
тутун; акумулатори за електрични цигари,
електронски
електронски

цигари,
електрични
пури,
пури, електрични цигарилоси,

електронски цигарилоси, електрични лулиња,
и
електронски
лулиња,
и
уреди
за
вапоризација на тутун, тутунски производи и
замена за тутун; полначи за батерии, полначи,
адаптери за автомобил, и кабли за електрични
цигари, електронски цигари, електрични пури,
електронски пури, електрични цигарилоси,
електронски цигарилоси, електрични лулиња,
и
електронски
лулиња,
и
уреди
за
вапоризација на тутун, тутунски производи и
замена за тутун; електронски и електрични
компоненти за употреба со електрични цигари,
електронски
електронски

цигари,
електрични
пури,
пури, електрични цигарилоси,

електронски цигарилоси, електрични лулиња,
и
електронски
лулиња,
и
уреди
за
вапоризација на тутун, тутунски производи и
замена
кл. 34

за
тутун
тутунски производи; фабрикуван и

нефабрикуван тутун; артикли за пушачи; тутун,
особено тутун за пушење, тутун што не се
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кертриџи за електрични цигари, електронски
цигари,
електронски
пури,
електронски
цигарилоси,и електронски лулиња; резервна
течност за употреба во електронски цигари и
електронска опрема за пушење; резервен
кертриџ за употреба во електронски цигари и
електронска опрема за пушење; атомизери и
картомизери за употреба во електронски
цигари и електронска опрема за пушење; уред
за вапоризација на тутун, тутунски производи и
замена за тутун; делови, компоненти за
електронски цигари и електронска опрема за
пушење, и уреди за вапоризација на тутун,
тутунски производи и замена за тутун; кутии и
контејнери за носење специјално адаптирани
за
погореспоменатите

производи;

штандови

специјално адаптирани за погореспоменатите
производи; делови и резервни делови за
погореспоменатите производи; електронски и
електрични делови за употреба на електрични
цигари, електронски цигари, електрични пури,
електронски пури, електрични цигарилоси,
електронски цигарилоси, електрични лулиња,
и
електронски
лулиња,
и
уреди
за
вапоризација на тутун, тутунски производи и
замена за тутун
(111) 22755

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/909

(220) 24/09/2013
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ТРЕСИБА

(181) 24/09/2023
(450) 29/02/2016
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR

(551) индивидуална
(510, 511)

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

дијабетес

(540)

ALOMAX

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на

(111) 22752

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/914

(220) 26/09/2013

(510, 511)

(181) 26/09/2023
(450) 29/02/2016
(732) NOVO NORDISK A/S

кл. 5 фармацевтски производи

Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK

(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
(111) 22766

(151) 09/02/2016

(210) TM 2013/910

(220) 25/09/2013

(181) 25/09/2023
(450) 29/02/2016
(732) COLOMBINA S.A.
La Paila, Zarzal, Valle, CO
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

РИЗОДЕГ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на
дијабетес
(111) 22753

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/915

(220) 26/09/2013

(181) 26/09/2023
(450) 29/02/2016
(732) NOVO NORDISK A/S
(591) црвена, зелена, жолта, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

кл. 30 лижавчиња
(111) 22754

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/913

(220) 26/09/2013
(181) 26/09/2023

(450) 29/02/2016
(732) NOVO NORDISK A/S
Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK

ФЛЕКСТАЧ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

препарати

кл. 10 медицински апарати и инструменти,
имено, вбризгувачи за медицински намени

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(111) 22902

(151) 05/02/2016

(540)

(210) TM 2013/917

(220) 26/09/2013
(181) 26/09/2023

Трговски марки
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(450) 29/02/2016
(732) Стојанче Бојков
ул.Кленоец бр.77/1-4, 1000 Скопје, MK
(540)

JACK DANIEL
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

кл. 33

(111) 22768

(151) 09/02/2016

(111) 22731

(151) 30/12/2015

(210) TM 2013/918

(220) 26/09/2013
(181) 26/09/2023

(210) TM 2013/950

(220) 07/10/2013

алкохолни напитоци, вклучително

дестилирани алкохоли

(181) 07/10/2023
(450) 29/02/2016

(450) 29/02/2016
(732) Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael,

(732) Сотиров Кире

California 94903, US

(540)

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

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

JACK DANIEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
алкохолни напитоци, вклучително
дестилирани алкохоли
(111) 22767

(151) 09/02/2016

(591) златно, жолта и црвена

(210) TM 2013/919

(220) 26/09/2013

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 26/09/2023
(450) 29/02/2016
(732) Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael,
California 94903, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

кл. 34 производи за пушачите; услуги при
продажба на мало и големо со производи за
пушачите
(111) 22749

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/962

(220) 10/10/2013
(181) 10/10/2023
(450) 29/02/2016
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(732) Солун и Иван дооел Скопје

(740) Друштво за застапување од областа на

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

индустриската сопственост ЖИВКО

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(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, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали

(591) црна и бела
(551) индивидуална

кои ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор

(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
кл. 41

алкохолни пијалоци (освен пиво)
образовни услуги; подготвување на

наставата;
активности

забава;

спортски

и

културни

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(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
(111) 22717

(151) 12/01/2016

(210) TM 2013/1167

(220) 16/12/2013
(181) 16/12/2023

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за трговија и услуги
ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Охрид
бул. Мак. Просветители 8 Охрид, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.

(111) 22750

(151) 22/01/2016

(210) TM 2013/963

(220) 10/10/2013

(181) 10/10/2023
(450) 29/02/2016
(732) Солун и Иван дооел Скопје
ул.Васил Ѓоргов бр.29/1-17, Скопје, MK

Трговски марки

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)
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заштита на имот и лица, лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

(591) светло плава, темно плава, бела, светло
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

рекламирање, водење на работење,

управување со работата, канцелариски работи
кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни
недвижен

работи,

работи

поврзани

со
имот

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални

(111) 22703

(151) 12/01/2016

(210) TM 2014/15

(220) 14/01/2014

(181) 14/01/2024
(450) 29/02/2016
(732) Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,
Middlesex, HA1 4HF , GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

CAPECITABINE ACCORD

услуги што ги обезбедуваат трети лица за

(551) индивидуална

задоволување на потребите на поединците

(510, 511)

(111) 22718

(151) 12/01/2016

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;

(210) TM 2013/1168

(220) 16/12/2013

диететски
медицинска

(181) 16/12/2023
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за трговија и услуги

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 36
осигурување, финансиски работи,
поврзани

со
имот

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
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уништување штетници; фунгициди, хербициди
(111) 22764

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/170

(220) 20/02/2014

Delaware Business Trust and c/o Calvin Klein,
Inc.,

(551) индивидуална

работи

смоли; дезинфекциони средства; препарати за

(181) 20/02/2024
(450) 29/02/2016
(732) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST,

(591) црна и темно зелена

работи,

прилагодени
за
храна за бебиња;

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски

ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Охрид
бул. Мак. Просветители 8 Охрид, MK

монетарни
недвижен

супстанци
употреба,

(Wilmington Trust Company, Trustee, located
at Rodney Square North, 1100 North Market
Street., Wilmington, Delaware 19890), US and
205 West 39 Street, New York, New York
10018, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
Трговски марки
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талент, помошен персонал (стилист, фризер,

(540)

итн), избирање на локација, продукција на
таквиот материјал и развој и организирање на
пласирањето (списанија, билборди, киосци, тв,
кабловска, итн.); продавница за услуги на
мало, вклучувајќи дизајн и декорирање на
продавници,
трговски
стоки
кл. 42 разно - услуги за дизајн во врска со

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

козметика и парфеми - препарати за

белење; парфем, колонска вода, масло за
капење, ноќна крема, сапун, крема за
навлажнување на кожата, пудра за тело,
навлажнувачи на кожа, крема за раце,
шампон, гел за туширање, препарат за после
бричење, дезодоранс, кондиционер за коса
балзам за после бричење, крема за
тело, средства за зацврстување на коса, пена,
гел за туширање, средства за заштита од
сонце, гел за обликување , миризливи
стапчиња, сол за капење, потпури, кармин,
моливче за усни, сјај за усни, сенка за очи,
маскара, основна пудра коректор, пудра во
прав, камена пудра, руменило, пудра бронзер,
отстранувач на шминка,
моливи за очи,
моливи за веѓи, пудра за лице за краен ефект,
пудра во прав за лице, пудра за лице за
нагласување, "пенкало" коректор за флеки,
крема

за

образи,

чистачи

за

лице,

тоник/освежувач, дневен лосион, крема за очи
(подочници), пилинг за лице и маска за лице,
гранули за чистење на лице освежувач за
лице, крем пудра за кожа на лице (buff),
чистачи и навлажнувачи, топчиња за бања,
пилинг за тело, лосион за тело, гел за стапала

лиценцирање; обезбедување скици, ткаенини,
декорација
материјали

и

поврзани

(111) 22846

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/208

(220) 28/02/2014
(181) 28/02/2024

за
кл. 35

сонце
услуги за рекламирање и бизнис -

и

(450) 29/02/2016
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Science Based Industries Campus Har
Hotzvim P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, IL
(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)

LONQUEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено лекови
што се користат за стимулирање
производство на бели крвни зрнца
(111) 22800

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/213

(220) 03/03/2014

на

(181) 03/03/2024
(450) 29/02/2016

и нозе (разладувач), гел за миење на тело, лак
за нокти, отстранувач на лак за нокти
кл. 9 оптика - научни; рамки за очила, очила

информации

(732) Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US

рекламирање; услуги за рекламирање и
промоција односно развивање на концепти и

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

идеи, организирање снимање за рекламирање

(540)

и реклами вклучувајќи избирање на фотограф,
Трговски марки
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постирање, покажување, уредување, пуштање,
стриминг, гледање, преглед, прикажување,
означување,
блогирање,
споделување,
манипулирање, дистрибуирање, објавување,
репродуцирање,
обезбедување
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутерски софтвер, вклучително
софтвер

што

овозможува

прикачување,

постирање,
покажување,
прикажување,
означување, блогирање, споделување или на
друг начин обезбедување електронски медии
или информации преку интернет или други
комуникациски
кл.
25
облека,
кл. 35

обувки

мрежи
и
капи

промотивни услути во име на други;

промотивни услуги во форма на онлајн забава
и едукација; промотивни услуги во форма на
споделување на мултимедијалии содржини
преку интернет и други компјутерски и
комуникациски мрежи; рекламни
услути
кл. 38
услуги за емитување; услути за
вебкастинг, електронски комуникациски услуги;
пренос на информации, текст, код, пораки,
податоци и содржини преку интернет и други
компјутерски и комуникациски, безжични и
мобилни
мрежи;
обезбедување
онлајн
форуми, виртуелни простории за разговор,
списанија, блогови, како и листа сервери за
пристап и пренос на пораки, коментари и
мултимедијални содржини помеѓу корисници
кл. 41 услуги за забава; образовни услуги;

или
на
друг
електронски

начин
медии;

мултимедијални содржини, видеа, филмови,
цртежи. слики, текст. фотографии. игри,
еодржини од корисници. аудио содржини, и
информации
компјутерски

преку
интерпет
и
други
и
комуникациски
мрежи;

обезбедување пристап до не-превземачки
софтвер што овозможува споделување на
мултимедијална содржина и коментари помеѓу
корисници; обезбедување пристап до непревземачки

софтвер

што

овозможува

добавувачите на содржини да ја следат
мултимедијалната содржина; хостинг на
мултимедијална содржина за други; хостинг на
мултимедијална
забавна
и
образовна
содржина
за
други
кл. 45 услуги за онлајн социјално вмрежување
(111) 22802

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/215

(220) 03/03/2014

(181) 03/03/2024
(450) 29/02/2016
(732) PODRAVKA prehrambena industrija,
d.d.
Ante Starcevica 32 HR- 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

обезбедување портал за споделување па
видео за забавни и образовни цели; дигитални
видео, аудио и мултимедијални издавачки
услуги
кл. 42 услуги во врска со компутер; услуги во
врска со интернет: добавувач на апликациски
услуги (ASP); обезбедување пристап до непревземачки софтвер; обезбедување пристап
до не-превземачки софтвер што овозможува
прикачување,
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замрзнат, сушен и варен заланчук и овошје;

ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 Прилеп,

компоти; млеко и млечни производи; намази

MK

вклучени
во
оваа
класа
кл. 30 чај; чоколадо (напитоци на база на

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

чоколадо), какао, (напитоци на база на какао);
намази од какао; колачи, обланди, брашно и

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

подготовки направени од жита, житни
снегулки; житни снеглки збогатени со плодови;

(540)

сладолед
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци
(111) 22810

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/220

(220) 03/03/2014
(181) 03/03/2024

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за трговија, производство и

(591) светло и темно сива, бела и сина
(551) индивидуална

услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски
ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 Прилеп,

(510, 511)
кл.

MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

на големо и мало и услуги при увоз и извоз со

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

кафе

(540)

(111) 22808

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/222

(220) 03/03/2014

(551) индивидуална

кл. 35

30

кафе

огласување, водење на работење,

управување со работи, услуги при продажба
на големо и мало и услуги при увоз и извоз со
кафе
(111) 22809

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/221

(220) 03/03/2014

кафе

(181) 03/03/2024
(450) 29/02/2016
(732) Јасминка Фргачиќ

VIP
(510, 511)
кл.

30

(181) 03/03/2024

ул.Цар Самоил бр.78, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

VILANINA
(551) индивидуална

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за трговија, производство и

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски

управување со работи, рекламирање, ширење
на рекламен материјал (трактати, проспекти,

Трговски марки
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печатени материјали), организирање изложби

(111) 22804

(151) 09/02/2016

во комерцијални и рекламни цели on line

(210) TM 2014/226

(220) 04/03/2014

рекламирање по пат на компјутерска мрежа
кл. 43
услуги за подготвување храна и

(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016
(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

пијалоци, привремено сместување
(111) 22912

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/223

(220) 04/03/2014

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

(181) 04/03/2024

(540)

(450) 29/02/2016
(732) Eli Lilly and Company (an Indiana
Corporation)
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)

RISKO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадо, производи од какао, млечна
какао табла со ориз
(111) 22801

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/227

(220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016

HUMAPEN
(551) индивидуална

(300)
(732) Kenda Rubber Industrial Co., Ltd.

(510, 511)
кл. 10 уреди за испорака на инсулин, имено,

No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuan-Lin,
Chang-Hwa Hsien, TW

шприцови

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 22803

(151) 09/02/2016

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2014/225

(220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024

(450) 29/02/2016
(732) Corby Spirits and Wine Limited
225 King Street West, Suite 1100 Toronto,
Ontario, M5V 3M2, CA
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

LAMB'S

ACENDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми, внатрешни гуми за пневматски
гуми, бандажи за пневматски гуми, закрпи за
поправка на внатрешни гуми, автомобилски
гуми, велосипедски гуми, гуми за моторцикли,
внатрешни гуми, парчиња (лепливи гумени
парчиња) за поправка на внатрешни гуми,
шарки на вулканизирани гуми, шилци за

(551) индивидуална
(510, 511)

тркала, шилци за тркала против лизгање

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) 22805

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/228

(220) 04/03/2014
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(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016
(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

(210) TM 2014/230

(220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024

(450) 29/02/2016
(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

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

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(591) бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 природен засладувач

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

(111) 22813

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/229

(220) 04/03/2014

(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016
(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадни дражеи со јадро од ориз
(111) 22815

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/231

(220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024

(450) 29/02/2016
(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела, сина, жолта, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
чоколадни дражеи со јадро од

Трговски марки
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кл. 30 додаток на јадење, скара сос

експандирани житарки
(111) 22806

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

(151) 09/02/2016
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(111) 22814

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/232

(220) 04/03/2014

(210) TM 2014/234

(220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024

(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016
(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

(450) 29/02/2016
(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

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

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

(591) црна, бела, златно жолта, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 супи

кл. 30
чоколадни дражеи; слаткарски
производи кои содржат: бадеми, лешници,

(111) 22812

(151) 09/02/2016

кикирики, ориз, суво грозје, прелиени со

(210) TM 2014/233

(220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024

чоколадо, кои содржат млеко

(450) 29/02/2016
(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

(111) 22799

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/235

(220) 04/03/2014

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

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

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(591) бела, сина, зелена, жолта, портокалова,
црвена, црна
(551) индивидуална

JEGZO

(510, 511)
кл. 30 мајонез, преливи за салати
(111) 22811
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(111) 22807

(151) 09/02/2016

, MK

(210) TM 2014/236

(220) 05/03/2014

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.

(181) 05/03/2024
(450) 29/02/2016

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид

(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

OHRID CHOIR FESTIVAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски

DEXAPROF

и

културни

активности

(551) индивидуална

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развоја на компјутерски хардвер и

употреба

софтвер
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за

(111) 22798

(151) 09/02/2016

заштита на имот и лица, лични и социјални

(210) TM 2014/240

(220) 05/03/2014
(181) 05/03/2024

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

(450) 29/02/2016
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

(111) 22741

(151) 22/01/2016

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(210) TM 2014/340

(220) 21/03/2014
(181) 21/03/2024

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(450) 29/02/2016
(732) Младинско здружение за
промовирање на културните вредности

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ОХРИД ХОР Охрид
, MK

PAZAMBRO
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 22740

(151) 22/01/2016

(210) TM 2014/339

(220) 21/03/2014
(181) 21/03/2024

(450) 29/02/2016
(732) Младинско здружение за
промовирање на културните вредности
ОХРИД ХОР Охрид
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(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22775

(151) 09/02/2016

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски
и
културни
активности

(210) TM 2014/392

(220) 04/04/2014
(181) 04/04/2024

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија и

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развоја на компјутерски хардвер и

услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ
ул.Прохор Пчински бр.16, 1000 Скопје, MK

софтвер

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(111) 22739

(151) 22/01/2016

(210) TM 2014/341

(220) 21/03/2014

(181) 21/03/2024
(450) 29/02/2016
(732) Младинско здружение за
промовирање на културните вредности
ОХРИД ХОР Охрид
, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

ОХРИДСКИ ХОРСКИ
ФЕСТИВАЛ

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 сите видови на обувки, вклучително
спортски обувки, сандали, чевли, чизми и
патики
(111) 22714

(151) 12/01/2016

(210) TM 2014/396

(220) 07/04/2014

(181) 07/04/2024
(450) 29/02/2016
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски
и
културни
активности

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,

кл. 42

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;

ACTIVE FORCE

изработка и развоја на компјутерски хардвер и
софтвер

(551) индивидуална

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални

(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
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(220) 07/04/2014

(591) црна, црвена, бела

(181) 07/04/2024

(551) индивидуална

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија и

(510, 511)
кл. 18

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

производите од нив што не се опфатени со
другите класи, актовки, кожни ремени, кожени

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

кутии, портмонеа, прекривачи од кожа (крзна),
женски чанти, куфери, торби за патување

СКОПЈЕ

кл. 25 облека, обувки, капи, чизми, спортски

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

обувки, облека од кожа, чевли и чизми од
еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли

кожа

и

имитација

на

кожа

и

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
актовки,

кожни

ремени,

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производиод жита,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
(111) 22685

(151) 12/01/2016

(210) TM 2014/415

(220) 11/04/2014
(181) 11/04/2024

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за трговија услуги и
производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул.Прохор Пчински бр.14, 1000 Скопје, MK

кутии,

облека, обувки, капи, чизми, спортски обувки,
облека од кожа, чевли и чизми од еспарто,
сандали, чевли, дрвени чевли
(111) 22686

(151) 12/01/2016

(210) TM 2014/416

(220) 11/04/2014
(181) 11/04/2024

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за трговија услуги и
производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул.Прохор Пчински бр.14, 1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

кожени

портмонеа, прекривачи од кожа (крзна0,
женски чанти, куфери, торби за патување,

SDS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18

кожа

и

имитација

на

кожа

и

производите од нив што не се опфатени со
другите класи, актовки, кожни ремени, кожени
кутии, портмонеа, прекривачи од кожа (крзна),
женски чанти, куфери, торби за патување
кл. 25 облека, обувки, капи, чизми, спортски
Трговски марки
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обувки, облека од кожа, чевли и чизми од

(181) 24/04/2024

еспарто,

(450) 29/02/2016

сандали,

чевли,

дрвени

чевли

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:

(732) Усеин Асанов
ул.8-ми Септември бр.172, 2420 Радовиш,

кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,

MK

актовки, кожни ремени, кожени кутии,
портмонеа, прекривачи од кожа (крзна0,

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

женски чанти, куфери, торби за патување,

1000, Скопје

облека, обувки, капи, чизми, спортски обувки,
облека од кожа, чевли и чизми од еспарто,

(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

сандали, чевли, дрвени чевли
(111) 22687

(151) 12/01/2016

(210) TM 2014/430

(220) 15/04/2014

(591) темно сива, виолетово-црвена

(181) 15/04/2024

(циклама), бела

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за услуги, трговија на

(551) индивидуална
(510, 511)

големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

кл.
25
облека
и
капи
кл. 35 огласување, водење на работење,

ул.Божин Николов-Силни бр.20, СкопјеАеродром, MK

управување со работи, канцелариски работи
услуги при продажба на големо и мало и увоз

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ

и

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

извоз

со

облека

и

капи

кл. 40 обработака на материјали, доработка
на
текстил,
составување
материјали
(составување материјали по нарачки) за трети
лица, набирање платно, сечење платно,
бојадисување платно, порабување платно,
шиење платно и обработка на платно,
информации (информации за обработка на
материјали), обработка на платно против
гужвање, составување материјали по нарачка

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
кл.
25

и
облека,

обувки

и

маси
капи

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(111) 22688

(151) 12/01/2016

(210) TM 2014/461

(220) 24/04/2014
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за
трети
лица,
шиење,
(бојадисување
платно),

бојадисување
бојадисување

(бојадисување
текстил,
порабување
(порабување платно), везење, избелување
текстил ватирање, кројачки услуги, печатење
свила, обработка на
(доработка на текстил)

текстил,

(111) 22759

(151) 18/01/2016

(210) TM 2014/609

(220) 03/06/2014
(181) 03/06/2024

текстил
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(450) 29/02/2016

(510, 511)

(732) Хазби Лика

кл. 9 интегрирани кола, компјутерски хардвер

ул.113 бр.20, 1200 Тетово, MK

и софтвер за обработка на сигнали во апарати
за
безжична
комуникација,
модеми,

(540)

потрошувачки електронски уреди, преносни
медиумски уреди, мобилни гејмерски уреди,
мобилни
телефони,
смарт
телефони,
компјутерски таблети, рачни компјутери и
џебни

компјутерски

уреди;

модеми

и

засилувачи; инструменти за компресија и
декомпресија на сигнали, гласовни кодери и
(591) зелена, бела и темно сина
(551) индивидуална

декодери, имено, вокодери (vocoders) и
софтвер и технички прирачници за гласовна

(510, 511)
кл. 19
неметални градежни материјали;

компресија и декомпресија кои се продаваат
како една единица со нив; компјутерски

цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
катран и битумен; неметални преносни

хардвер и софтвер за заштита на електронска

конструкции; споменици што не се од метал
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со камен, мермер, гранит и предмети од
камен, мермер, гранит

мултимедијална
содржина;
мобилен
апликациски софтвер; софтвер како мобилна
апликација за откривање, организирање,
споделување, поврзување, играње и пристап
до видео игри; софтвер кој се презема како
мобилна
апликација
за
добивање
и

(111) 22917

(151) 08/02/2016

прикажување на статии, видеа и други вести

(210) TM 2014/786

(220) 16/07/2014

поврзани со видео игри; компјутерски
програми и софтвер за комуникациски уреди;

(181) 16/07/2024
(450) 29/02/2016

компјутерски софтвер
овозможуваат
на

и програми
корисниците

што
на

(732) Qualcomm Incorporated
5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-

комуникациски
уреди
истовремено
да
пристапат до бази на податоци и глобални

1714, US

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

што овозможува трансфер на податоци помеѓу
мобилни комуникациски апарати; мобилни

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

комуникациски терминали, вклучувајќи и
гласовни и податочни комуникациски уреди
што се користат во копнени и сателитски
комуникациски системи; телекомуникациски
хардвер

и

хардвер

за

вмрежување

на

податоци, имено уреди за транспортирање и
собирање на гласовни, податочни и видео
комуникации
низ
повеќе
мрежни
инфраструктурни и комуникациски протоколи;
(551) индивидуална
Трговски марки
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и

комуникациски

мрежи;

компјутерски

програми и софтвер; компјутерски монитори,

ул.Антон Попов бр.149 б, Скопје, MK
(540)

модеми, декодери, таблет компјутери, рачни
компјутери и делови, компоненти и фитинзи за
горенаведените
производи;
безжични
комуникациски апарати, имено, модеми,
целуларни телефони, мобилни телефони,
смарт телефони, безжични локални луп (loop)
телефони

и

персонални

комуникациски

услужни (РСЅ) мобилни телефони, како и
составни делови и прирачници со упатства
што се продаваат како една единица со нив;
скпопови од кола и трансивери на радио
фреквенција
(RF)
и
интермедиална
фреквенција (IF), како и склопови од кола за
обработка на аналогни и дигитални сигнали за
безжични комуникациски апарати
(111) 22748

(151) 22/01/2016

(210) TM 2014/792

(220) 17/07/2014

(181) 17/07/2024
(450) 29/02/2016
(732) Креатива Маркетинг Консалтинг
ДООЕЛ Скопје
, MK

(591) црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци
(111) 22797

(151) 09/02/2016

(210) TM 2014/1428

(220) 29/12/2014

(181) 29/12/2024
(450) 29/02/2016
(732) Steven Madden Ltd.
52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New
York 11104, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на големо и мало на накит,
бижутерија, очила за сонце часовници,
акцесорис

кл. 18 торби, имено рачни торби, ташни,
паричници, чанти, ташни за на рамо, куфери,
рачни
кл. 25 обувки

патни

торби

(111) 22719

(151) 23/12/2015

(210) TM 2014/941

(220) 11/09/2014

(111) 22894

(151) 09/02/2016

(181) 11/09/2024

(210) TM 2015/3

(220) 05/01/2015

(450) 29/02/2016
(732) Мире Јанев
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(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, 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. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
брашно и производи направени од жито; леб,
производи од тесто и слатки, сладолед за
јадење; шеќер; мед; меласа; квасец, прашок за
печење; сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
гума за џвакање, гума за џвакање од која се
прават
балончиња,
слатки,
пеперминт
бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана
течност и таблетки за лижење

(551) индивидуална

(111) 22702

(151) 12/01/2016

(510, 511)

(210) TM 2015/5

(220) 08/01/2015

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
брашно и производи направени од жито; леб,

(181) 08/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) САЛИЈИ РАШИД and МАРКОСКИ
КУЗМАН

производи од тесто и слатки, сладолед за
јадење; шеќер; мед; меласа; квасец, прашок за
печење; сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
гума за џвакање, гума за џвакање од која се
прават

балончиња,

слатки,

пеперминт

бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана
течност и таблетки за лижење
(111) 22893

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/4

(220) 05/01/2015

Горна Бањица, , Гостивар, Гостивар, MK
and ул.ЈНА бр.286, Гостивар, Гостивар, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(181) 05/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois

(551) индивидуална

60642, US

кл. 41 забава; спортски и културни активности

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

Трговски марки

(510, 511)
кл. 9 магнетски носачи на податоци, дискови
за

снимање

(111) 22906

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/8

(220) 08/01/2015
(181) 08/01/2025
(450) 29/02/2016
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(732) Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. a

стапови

corporation organized and existing under the

производи

за

одење;

камшици

и

сарачки

laws of the State of Delaware
245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, California

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика

90210, US
(740) Друштво за застапување од областа на

и спорт кои не се опфатени со другите класи;
украси
за
елка

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

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

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

активности

(540)
(111) 22700

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/12

(220) 09/01/2015
(181) 09/01/2025

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за градежништво,
посредување, трговија и услуги ДИАС
КОНСТРАКШН ДОО Скопје
ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати
поморски,

(540)
и

инструменти:

геодетски,

научни,

фотографски,

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава; апарати и инструменти
за
спроведување,
вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот, апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук и
слика; магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање; компакт дискови, ДВД и други
дигитални носачи на податоци; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси, машини за сметање и опрема за
обработка

на

податоци,

компјутери;

компјутерски софтвер; апарати за гаснење
пожар
кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со
другите клас; кожа од животни, крзно; куфери
и патни торби; чадори за дожд и за сонце;
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(591) црвена, црна, сина, бела, сива, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6
обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални материјали за
железнички шини; неелектрични кабли и жици
од обичен метал; железарија, мали метални
предмети; метални цевки; каси; производи од
обичен метал што не се вклучени во другите
класи;
кл. 36

руди
осигурување; финансиски рааботи;

монетарни

работи;

работи

поврзани

со

недвижен
имот
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

Трговски марки
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(111) 22699

(151) 12/01/2016

(551) индивидуална

(210) TM 2015/13

(220) 09/01/2015

(510, 511)

(181) 09/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за градежништво,
посредување, трговија и услуги ДИАС

кл. 6
обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

КОНСТРАКШН ДОО Скопје
ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, MK

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

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

обичен метал што не се вклучени во другите

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

класи;
кл. 36

преносни конструкции; метални материјали за
железнички шини; неелектрични кабли и жици

монетарни
недвижен

DIAS CONSTRUCTION

кл. 6
обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални материјали за
железнички шини; неелектрични кабли и жици
од обичен метал; железарија, мали метални
предмети; метални цевки; каси; производи од
обичен метал што не се вклучени во другите
руди
осигурување; финансиски рааботи;

монетарни

работи;

работи

поврзани

работи;

работи

поврзани

со
имот

кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

класи;
кл. 36

руди
осигурување; финансиски рааботи;

со

недвижен
имот
кл. 37
градежни конструкции; поправки;

(111) 22698

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/15

(220) 09/01/2015

(181) 09/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за градежништво,
посредување, трговија и услуги ДИАС
КОНСТРАКШН ДОО Скопје
ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

инсталациски услуги

ДИАС КОНСТРАКШН

(111) 22701

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/14

(220) 09/01/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 09/01/2025

кл. 6

обични метали и нивните легури;

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за градежништво,

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални материјали за

посредување, трговија и услуги ДИАС
КОНСТРАКШН ДОО Скопје

железнички шини; неелектрични кабли и жици
од обичен метал; железарија, мали метални

ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат

предмети; метални цевки; каси; производи од
обичен метал што не се вклучени во другите

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

класи;

(540)

кл. 36
осигурување; финансиски рааботи;
монетарни работи; работи поврзани со

DIAS
Трговски марки

недвижен

руди

имот
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кл. 37

градежни конструкции; поправки;

(551) индивидуална

инсталациски услуги

(510, 511)

(111) 22761

(151) 26/01/2016

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;

(210) TM 2015/17

(220) 09/01/2015
(181) 09/01/2025

диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска употреба, храна за бебиња;

(450) 29/02/2016
(732) Polichem S.A. Registered Office

диететски додатоци во исхраната за луѓе и
животни;
фластери,
материјали
за

50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, LU

преврзување;

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

заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони
средства; препарати за унштување штетници;

(540)

фунгициди, хербициди

ELASTOLABO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска

употреба,

храна

за

материјали

за

пломбирање

(111) 22895

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/20

(220) 09/01/2015
(181) 09/01/2025

(450) 29/02/2016
(732) Snapchat, Inc., a Delaware corporation
63 Market Street, Venice, California 90291, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

бебиња;

SNAPCHAT

диететски додатоци во исхраната за луѓе и
животни;
фластери,
материјали
за

(551) индивидуална

преврзување; материјали за пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер, со можност за

средства; препарати за унштување штетници;
фунгициди, хербициди

преземање (симнување) за модифицирање на
изгледот и овозможување на пренос на
фотографии;

(111) 22762

(151) 26/01/2016

(210) TM 2015/18

(220) 09/01/2015

компјутерски

софтвер

за

собирање,
уредување,
организирање,
модифицирање, пренесување, складирање и

(181) 09/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) Polichem S.A. Registered Office
50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, LU

споделување на податоци и информации;
компјутерски софтвер за употреба како

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

програмски интерфејс (API) за компјутерски

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

софтвер кој ги олеснува онлајн услугите за
социјално вмрежување, градење на апликации

MACMIROR COMPLEX
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апликациски програмски интерфејс (API);
компјутерски софтвер во вид на апликациски

за социјално вмрежување и за дозволување на
податочно
наоѓање,
префрлување
на
Трговски марки
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податоци од локален драјв на сервер (upload),

пребарувачки индекси (алфабетски регистар)

преземање/симнување на податоци од сервер

и

на локален
управување;

драјв (download), пристап и
компјутерски
софтвер
кој

обезбедување на машини за пребарување за
добивање на податоци преку комуникациски

овозможува префрлување на податоци од
локален
драјв
на
сервер
(uploading),

мрежи; компјутерски услуги, имено, создавање
на виртуелни заедници за регистрираните

преземање/симнување на податоци од сервер
на локален драјв (downloading), пристапување,

корисници да учествуваат во дискусиите и да
се вклучат во општественото вмрежување,

објавување,

означување

деловното вмрежување и вмрежувањето на

(тагирање), стриминг (постојан и стабилен тек
на податоци преку интернет), поврзување,

заедницата; компјутерски услуги, имено,
хостирање на онлајн веб простор за други за

споделување или на друг начин обезбедување
на електронските медиуми или информации

организирање и одржување на состаноци,
настани и интерактивни дискусии преку

преку компјутерски и комуникациски мрежи;
компјутерски софтвер за стриминг (постојан и

комуникациски мрежи; услуги на апликациски
сервер провајдер (ASP / снабдувач на услуги

стабилен тек преку интернет)

за

прикажување,

на аудио-

бази

на

податоци

апликации),

на

имено,

информации;

хостирање

на

визуелни
медиумски
содржини
преку
глобалната компјутерска мрежа и на мобилни

компјутерски софтверски апликации на други;
апликациски сервер провајдер (ASP) што

и дигитални електронски уреди; компјутерски
апликациски софтвер за обработка на

содржи софтвер кој го овозможува и олеснува
праќањето
/
префрлањето
(uploading),

електронски плаќања кон и од другите кој
може да се преземе (симне) од глобална

преземањето / симнувањето (downloading),
стримингот (постојан и стабилен тек на

компјутерска

податоци

мрежа

преку

интернет),

објавувањето,

кл. 42 обезбедување на веб-сајт кој им дава
на
корисниците
можност
да

прикажувањето,
споделувањето

испраќаат/префрлаат (upload) фотографии од
локален драјв на сервер; компјутерски услуги,

обезбедувањето на електронски медиуми или
информации преку комуникациски мрежи;

имено, обезбедување на интерактивен веб
сајт што содржи технологија која им

обезбедување на веб сајт што содржи
технологија која им овозможува на онлајн

овозможува на корисниците да управуваат со

корисниците да создаваат лични профили што

своите онлајн фотографии и сметки
социјално вмрежување; обезбедување

на
на

содржат
информации
за
социјално
вмрежување; обезбедување на информации

употреба на онлајн софтвер кој привремено не
може да се симне/преземе за модифицирање

на теми од општ интерес од пребарувачки
индекси (алфабетски регистар) и бази на

на изгледот и овозможување на пренос на
фотографии; услуги на споделување на

податоци на информации, вклучувајќи текст,
електронски документи, бази на податоци,

датотеки, имено, обезбедување на веб сајт

графика и аудио визуелни информации, на

што содржи технологија која им овозможува на
корисниците да испраќаат / префрлаат и

компјутерски или комуникациски мрежи,
имено,
обезбедување
на
пребарувачки

преземат/симнуваат електронски датотеки;
хостинг на on-line веб простор за други за

машини за
привремена

управување и споделување на on-line
содржина; обезбедување на информации од

апликации кои не може да се симнат /
преземат (non-downloadable) за социјално

Трговски марки

или

интернет;
употреба

на

поврзувањето,
друг
начин

обезбедување на
на
софтверски
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вмрежување,

создавање

на

заедници

пренос

аудио,

и

на

виртуелни
видео,

фотографски слики,
текст,
графика
и
податоци; компјутерски услуги во вид на
прилагодени (за корисникот) веб страници кои
содржат информации што се дефинирани и
наведени од корисникот, лични профили,
аудио, видео, фотографски слики, текст,
графика

и

податоци;

хостирање

на

(591) светла и темна зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

и

ветернинарни

дигиталната содржина на интернет

препарати;
медицински

(111) 22908

(151) 09/02/2016

супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња; диететски

(210) TM 2015/21

(220) 12/01/2015

(181) 12/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ
ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје,
MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

санитарни
препарати
цели;
диететска
храна

за
и

суплементи за луѓето и животните; фластери,
материјали
за
завои,
материјали
за
пломбирање заби, забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 22907

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/29

(220) 13/01/2015
(181) 13/01/2025

(540)

(450) 29/02/2016
(732) Lidl Stiftung & Co.KG
Stiftsbergstr.1 D-74172 Neckarsulm, DE
(591) виолетова, жолта, црвена, бела,
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 41 обложување, игри за пари, коцкарски
/игри/,
(услуги
на
коцкарниците)
кл. 43 припремање на пијалоци
(111) 22909

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/22

(220) 12/01/2015
(181) 12/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

DEEP
551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива, мешани пијалоци кои содржат
пиво
(111) 22763

(151) 26/01/2016

(210) TM 2015/31

(220) 14/01/2015
(181) 14/01/2025

(450) 29/02/2016
(732) Тодоровска Билјана
ул.Сава Ковачевиќ 9 бр.15, 1000, Скопје,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 35 рекламирање; водење

(540)

работење;

на

управување

со

работи;

канцелариски работи, конкретно организирање
на изложби за трговски цели и намени или
рекламирање на производи од кафе или
слични со нив; водење на работи во бар,
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41
забава, известување за забави,

кафулиња, ресторанти и
поврзани со декорирање

хотели; услуги
на излози на

продавници;

на

презентација

стоки

со

посредство на средства на комуникациа за
продажба на големо и мало на производи на

планирање забави, ноќни клубови; спортски и

кафе и слични со нив; ланец на продавници за
продажба на големо и мало на производи на

културни
натпревари

кафе
кл. 43

активности,

организирање

кл. 43
услуги за обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување; кафетерии;
ресторани; снек барови; изнајмување
времено сместување, хотели
(111) 22896

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/40

(220) 16/01/2015

за

(181) 16/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) Mulliri i Vjeter Sh.p.k.
Berxull Rruga Dytesore Tirane - Durres, 100m
prane Ures Limuthit, Godine by kateshe,

и
слични
со
нив
услуги поврзани со места за престој,

хотели,

пансиони;

сместување

и

престој;

резервации за престој; услуги на барови,
кафулиња; услуги за кампирање; кантини;
кетеринг (на храна и иалоци); дневни јасли и
градинки за деца; домови за стари; услуги за
кампување и одмор; хотелски резерваци;
хотели; пансиони; мотели; изнајмување на
столици,

столови,

покривки

за

столови,

стакларии и производи од стакло; изнајмување
на соби за средби; изнајмување на
привремено сместување; издавање на шатори;
изнајмуање на подвижни и мобилни градби;

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

ресторани; ресторани со самопослужување;
барови со храна; туристички објекти

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(111) 22723

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/41

(220) 20/01/2015

Tirane, AL

(181) 20/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) Fresenius Kabi AG
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

KETOSTERIL
(551) индивидуална
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(510, 511)

сјајила за усни, сенки, руменила, маскари, туш

кл. 5 фармацевтски препарати

за очи (еуеНпег), течна и камена пудра,

(111) 22722

(151) 12/01/2016

коректори, балзами за усни, креми и лосиони
за раце, лице и стапала; козметички моливи за

(210) TM 2015/44

(220) 20/01/2015
(181) 20/01/2025

очи, усни и нокти; лакови за нокти, украси за
нокти, производи за нега на нокти како што се

(450) 29/02/2016
(732) LONDESSA SRB, z.t.r.

препарати за измивање на површината на
ноктите, козметички креми за површината на

Heroja Durakica 10, 32103 Cacak , RS

ноктите, препарати за полирање на ноктите,

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

препарати за стврднување на ноктите, подлога
за лакови за нокти, заштитни премази за лак

(540)

за нокти, препарати за отстранување на лак за
нокти од рацете и нозете, препарати за
зајакнување и
препарати за

зацврстување на ноктите,
продолжување на нокти,

зацврстувачи на лак за нокти, препарати
против создавање на заноктици, препарати
против жолтило на нокти, вештачки нокти;

(551) индивидуална
(510, 511)
масла,

препарати за сончање, нега на кожата пред и
после сончање, креми и восоци за депилација

козметика, лосиони за коса; парфеми,
етерични масла, парфем со мирис на јантар,

кл. 21 стаклени производи, порцелан, фајанс,
грнчарски предмети, боци, шишиња, шишенца

ароматични есенцијални масла, препарати за
миризливи купки, етерични масла од кедар,

кои не се од племенити материјали, стаклени

кл.

3

парфимерија,

етерични

етерични масла од лимон, колонска вода,
екстракти од цвеќе [парфеми], бази за
парфеми,

парфимериски

препарати

за

шишенца со чеп, стаклени шишенца и садови,
шишенца за масло кои не се од племенити
материјали, стаклени боци (контејнери),
шишиња во облик на тиква, козметички

освежување на просторот, парфимериски
јонин, масло од јасмин, масло од лаванда,

прибор,
млечно

вода од лаванда, лосиони за козметичка
употреба, нане за парфимерија, масла за

порцелански

козметичка употреба, масла за парфеми и
мириси, масла за тоалетна употреба, масло од

емајлирано стакло, опал стакло,
стакло,
бојосана
стакларија,
производи,

уреди

за

распрскување
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

роза, миризлива вода, терпени (етерични

управување
со
работата,
канцелариски
работи; сметководствени работи и контрола на

масла), тоалетни води, тоалетни препарати,
бои за коса, производи за боење и белење на

работење, рекламирање и маркетинг; анализа
на цените, бизнис проценки, помош во

коса (бланшови), хидрогени, шампони за коса,
балзами за коса, маски и креми за коса, масла

водењето

за коса, гелови за обликување на коса,
силиконски капки и препарати за заштита и

бизнис,

аукции,

истражувања,

испитувања, собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази на

нега на коса, спрејови за коса, спрејови за

податоци, обезбедување на комерцијални
бизнис информации со помош на компјутерски

боење на коса, спрејови за давање сјај на
косата; декоративна козметика, црвило за сјај,

бази
на
податоци,
претставување
на
производите, економски прогнози, бизнис
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експертизи, организирање на саеми и изложби

нокти од рацете и нозете, препарати за

во

зајакнување

комерцијални

или

рекламни

цели,

и

зацврстување

на

ноктите,

испитување на пазарот, маркетинг студии;
комерцијални работи за остварување на

препарати за продолжување на нокти,
зацврстувачи на лак за нокти, препарати

функцијата на прометна стоки и услуги; услуги
на продажба и промет на големо и мало на

против создавање на заноктици, препарати
против жолтило на нокти, вештачки нокти;

следниве производи: услуги на каталошка
продажба и тоа парфимерии, етерични масла,

препарати за сончање, нега на кожата пред и
после сончање, креми и восоци за депилација,

козметика, лосиони за коса;парфеми, етерични

Стаклени

масла, парфем со мирис на јантар,
ароматични есенцијални масла, препарати за

грнчарски предмети, боци, шишиња, шишенца
кои не се од племенити материјали, стаклени

миризливи купки, етерични масла од кедар,
етерични масла од лимон, колонска вода,

шишенца со чеп, стаклени шишенца и садови,
шишенца за масло кои не се од племенити

екстракти
парфеми,

материјали, стаклени боци (контејнери),
шишиња во облик на тиква, козметички

од цвеќе [парфеми], бази
парфимериски
препарати

освежување

на

просторот,

за
за

парфимериски

прибор,

производи,

емајлирано

порцелан,

стакло,

опал

фајанс,

стакло,

јонин, масло од јасмин, масло од лаванда,
вода од лаванда, лосиони за козметичка

млечно
стакло,
бојосана
порцелански
производи,

употреба, нане за парфимерија, масла за
козметичка употреба, масла за парфеми и

распрскување; услуги на продажба по пат на
интернет; групирање во корист на други, на

мириси, масла за тоалетна употреба, масло од
роза, миризлива вода, терпени (етерични

различни производи заради овозможување
потрошувачите соодветно да ги гледаат и

масла), тоалетни води, тоалетни препарати,

купуваат овие стоки во канцеларии и згради,

бои за коса, производи за боење и белење на
коса (бланшови), хидрогени, шампони за коса,

конгресни центри, трговски центри или
продавници за продажба на стока на големо,

балзами за коса, маски и креми за коса, масла
за коса, гелови за обликување на коса,

по пат на каталози за нарачка по пошта или
преку електронските медиуми, или по пат на

силиконски капки и препарати за заштита и
нега на коса, спрејови за коса, спрејови за

веб глобалната комуникациска мрежа за
продажба на разни стоки; правење на листи на

боење на коса, спрејови за давање сјај на

електронска пошта; услуги на овозможување

косата; декоративна козметика, црвило за сјај,
сјајила за усни, сенки, руменила, маскари, туш

нарачки по пат на пошта, телефон и сите други
видови на комуникации и телекомуникации;

за очи (еуеПпег), течна и камена пудра,
коректори, балзами за усни, креми и лосиони

дирекно рекламирање; советодавни услуги за
бизнис работење и услуги за бизнис

за раце, лице и стапала; козметички моливи за
очи, усни и нокти; лакови за нокти, украси за

менаџмент; услуги за изложување на стока;
услуги за рекламирање; маркетиншки и

нокти, производи за нега на нокти како што се

промотивни услуги, анализа и истражување на

препарати за измивање на површината на
ноктите, козметички креми за површината на

пазарот; поттикнувачки наградни програми,
поттикнувачка
наградна
програма
за

ноктите, препарати за полирање на ноктите,
препарати за стврднување на ноктите, подлога

корисниците на кредитни картички; водење
програма за воспоставување и одржување

за лакови за нокти, заштитни премази за лак
за нокти, препарати за отстранување на лак за

лојалност на купувачи; услуги на агенции за
увози и извоз, набавување и купување на

Трговски марки
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стока за бизнис потреби, уредување излози;

мириси, масла за тоалетна употреба, масло од

вклучувајќи и давање на сите претходно

роза, миризливи води, терпени (етерични

наведени услуги по електронски пат или опПпе компјутерски бази на податоци или по пат

масла), тоалетни води, тоалетни препарати,
лосиони за после бричење, лосиони за раце и

на интернет; услуги на давање информации,
советодавни услуги и услуги на консалтинг во

тело
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

врска со претходно наведените услуги, сето
тоа опфатено со класа 35

управување
со
работата,
канцелариски
работи,
рекламирање
и
маркетинг;
претставување на производите, организирање

(111) 22721

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/45

(220) 20/01/2015

на саеми и изложби во комерцијални или
рекламни цели, испитување на пазарот, услуги

(181) 20/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) LONDESSA SRB, z.t.r.
Heroja Durakica 10, 32103 Cacak , RS

на продажба и промет на големо и мало на
следниве производи: парфимерија, етерични

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ароматични

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

масла од кедар, етерични масла од лимон,
колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми],

масла, козметика, лосиони за коса; парфеми,
етерични масла, парфем со мирис на јантар,
есенцијални

масла,

етерични

бази за парфеми, парфимериски препарати за
освежување на просторот, парфимериски
јонин, масло од јасмин, масло од лаванда,
вода од лаванда, лосиони за козметичка
употреба, нане за парфимерија, масла за
козметичка употреба, масла за парфеми и
мириси, масла за тоалетна употреба, масло од
роза, миризливи води, терпени (етерични
масла), тоалетни води, тоалетни препарати,
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса; парфеми,
етерични масла, парфем со мирис на јантар,
ароматични есенцијални масла, етерични
масла од кедар, етерични масла од лимон,
колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми],
бази за парфеми, парфимериски препарати за
освежување на просторот, парфимериски
јонин, масло од јасмин, масло од лаванда,
вода од лаванда, лосиони за козметичка
употреба, нане за парфимерија, масла за

лосиони за после бричење, лосиони за раце и
тело; услуги на каталошка продажба; услуги на
продажба по пат на интернет; групирање во
корист на други, на различни производи
заради
овозможување
потрошувачите
соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки
во канцеларии и згради, конгресни центри,
трговски центри или продавници за продажба
на стока на големо, по пат на каталози за
нарачка по пошта или преку електронските
медиуми, или по пат на веб глобалната
комуникациска мрежа за продажба на разни
стоки; правење на листи на електронска
пошта; услуги на овозможување нарачки по
пат на пошта, телефон и сите други видови на

козметичка употреба, масла за парфеми и
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и

телекомуникации;

дирекно

рекламирање
(111) 22695

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/46

(220) 20/01/2015
(181) 20/01/2025

(111) 22683

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/47

(220) 21/01/2015

(181) 21/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK

(450) 29/02/2016
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

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

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,

(540)

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

SMARTEC Hankook TBR
Technology

(591) бела, светло и темно сива, бронзено

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12

aвтомобилски

гуми;

гуми

за

велоспипеди; надворешни гуми за пневматски
пумпи; капаци за гуми; гуми за мотоцикли;
лепливи гумени парчиња за поправка на
внатрешни
гуми;
внатрешни
гуми
за
велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли;
внатрешни
внатрешни

гуми
за
пневматски
гуми;
гуми за тркала за возила;

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за
багаж на возила; пневматски гуми; опрема за
поправка на внатрешни цевки; бандажи за

кафеава, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
(111) 22724

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/50

(220) 22/01/2015

(181) 22/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) АЛСАС САШО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Хусеин Бајрам бр. 6 Скопје, MK
(540)

тркала за возила; покривки на седла за
велосипеди; покривки на седла за мотоцикли;
сигурносни појаси за седишта за возила;
сопирачки сегменти за возила; амортизери за
возила; носачи за скии за автомобили; шилци
за тркала; столпчиња за гуми; гуми за тркала
за возила; гуми, цврсти за тркала за возила;
педали за вулканизирани гуми; педали за
возила [ролерни појаси]; педали за возила
[трактори]; тубелес гуми за велосипеди;
тубелес гуми за моторцикли; вентили за гуми
за возила; гуми за тркала за возила

Трговски марки

(591) црна, бела, црвена и кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци
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, MK
(111) 22680

(151) 12/01/2016

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(210) TM 2015/51

(220) 22/01/2015
(181) 22/01/2025

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, промет и

(540)

услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-импорт
, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна, бела, темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, спорт (обувки за спорт),
обувки за футбал, обувки за на плажа, чизми,
чизми за скијање, спортски чевли, обувки за
планинарење, спортски дресови, облека за
мотористи, облека за гимнастика, јакни, јакни
(полнети јакна), елеци, шалови, шапки, кратки

(591) црна и беал
(551) индивидуална

чорапи, чорапи, спортски траки за на глава

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, спорт (обувки за спорт),
обувки за футбал, обувки за на плажа, чизми,
чизми за скијање, спортски чевли, обувки за
планинарење, спортски дресови, облека за
мотористи, облека за гимнастика, јакни, јакни
(полнети јакна), елеци, шалови, шапки, кратки
чорапи, чорапи, спортски траки за на глава
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: облека, обувки, спорт (обувки за спорт),
обувки за футбал, обувки за на плажа, чизми,
чизми за скијање, спортски чевли, обувки за

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: облека, обувки, спорт (обувки за спорт),
обувки за футбал, обувки за на плажа, чизми,
чизми за скијање, спортски чевли, обувки за
планинарење, спортски дресови, облека за
мотористи, облека за гимнастика, јакни, јакни
(полнета јакна), елеци, шалови, шапки, кратки
чорапи, чорапи, спортски траки за на глава
(111) 22679

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/54

(220) 22/01/2015
(181) 22/01/2025
(450) 29/02/2016

планинарење, спортски дресови, облека за
мотористи, облека за гимнастика, јакни, јакни
(полнета јакна), елеци, шалови, шапки, кратки
чорапи, чорапи, спортски траки за на глава

(732) Hyatt International Corporation
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL
60606, US

(111) 22681

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/52

(220) 22/01/2015

(181) 22/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-импорт
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

HYATT CENTRIC
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(551) индивидуална

недвижен

(510, 511)

згради, услуги на трговските поединци со

кл. 43 хотели; хотелски комплекси; мотели;
привремени сместувања; услуги на туристички

акции
кл. 37

агенции
за
резервации
на
хотелски
сместувања; специјализирани хотелски услуги

инсталациски
услуги;
градби,
градби
(информирање за градби), изградба, градежни

извршени како дел од програмата за чести
гости на хотелот; ресторански, бар и коктел

работи,
кл. 43

услуги;

пијалаци;

снек

обезбедување
обезбедување

бар

услуги;

услуги

за

имот,

управување

со

станбени

и
имот
градежни конструкции; поправки;

надзор
на
градежни
работи
услуги за обезбедување храна и
привремено

сместување;

на
храна
и
пијалоци;
на простор за банкети и

изнајмување
за
времено
сместување,
кафетерии [експрес ресторани], ресторани

социјални збиднувања за специјални прилики;
обезбедување простор за конференции,

млечни
ресторани,
ресторани
со
самопослужување, служење храна и пијалаци,

изложби и средби; изнајмување на столици,
маси, чаршафи за маси и стакларија за

снек-барови, хотели

конференции, изложби, состаноци и социјални
збиднувања и банкети;
прстории за состаноци

изнајмување

(111) 22716

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/55

(220) 22/01/2015
(181) 22/01/2025

на

(450) 29/02/2016
(732) Трговско друштво за внатрешен и
надворешен промет на големо и мало
КАМФУД ДООЕЛ Скопје
ул. Индустриска бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

работи поврзани со недвижен имот;

услуги
на
изнајмување

изнајмување
канцеларии

недвижности,
[недвижности],

изнајмување
станови,
недвижен
имот
(проценување недвижен имот), недвижности
(агенции за недвижности), управување со
Трговски марки
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(111) 22678

(151) 12/01/2016

(591) црна, црвена

(210) TM 2015/57

(220) 22/01/2015

(551) индивидуална

(181) 22/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) ERA Franchise Systems LLC
175 Park Avenue, Madison, New Jersey,

(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и

07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење, камшици и сарачки

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

производи

(540)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и

врбоци прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф,
морска пена
материјали,

и

замена на
или
од

сите тие
пластика

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети и маси
(551) индивидуална

(111) 22712

(151) 12/01/2016

(510, 511)
кл. 36 брокерски услуги за недвижен имот,

(210) TM 2015/59

(220) 22/01/2015
(181) 22/01/2025

услуги за франжиза имено обезбедување

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз

финансиски информации и совети во врска
со основање и/или работа на брокерско
работење со недвижен имот

Скопје
ул. 852, бр. 58 (објект ГОДЕЛ) Скопје, Гази

(111) 22709

(151) 12/01/2016

Баба, MK

(210) TM 2015/58

(220) 22/01/2015

(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ

(181) 22/01/2025

ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија

(540)

и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз
Скопје
ул. 852, бр. 58 (објект ГОДЕЛ) Скопје, Гази
Баба, MK
(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, црвена
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 18

кожа и имитација на кожа и

(111) 22694

(151) 12/01/2016

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и

(210) TM 2015/71

(220) 23/01/2015
(181) 23/01/2025

патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење, камшици и сарачки

(450) 29/02/2016
(732) Schiesser Marken GmbH

производи
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,

Schutzenstrase 18 78315 Radolfzell, DE

производи од дрво, плута, трска, рогозина,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

врбоци прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф,

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

морска пена
материјали,

и

замена на
или
од

сите тие
пластика

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети и маси
(111) 22682

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/60

(220) 23/01/2015
(181) 23/01/2025

(450) 29/02/2016
(732) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО
с.Радово бр. 45, Босилово, 2400 Струмица,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

SCHIESSER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали (кои се
вклучени во класа 18), особено мали кожни
производи; куфери и патни торби; торби
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се вклучени во другите класи; прекривки за
кревети и маси; лепливи ткаенини кои се
лепат со помош на топлина; знамиња
(бајраци); платна, текстил за бања, со
исклучок на облека; ќебиња за кревет;
постелнина; хартиени прекривки за кревети;
платно за постелнина; билијардско платно;
ткаенина за сита; брокат (врста на ткаенина);
круто платно; ткаенина за знамиња и украсни
знаменца; памучно платно; памучно платно
(печатено); платна за таписерии или за
везење; платно (газа) за сирење; ткаенина од
шенил; шевиот (волнена ткаенина); платно;
подметачи (платно за маса); памучни

(591) бела, жолта, црвена, светло и темно
кафена, сина, зелена, сива
(554)

Трговски марки

текстилни траки за завеси (држачи на завеси
од текстил); завеси од текстил или пластика;
дамаск; фино ткаено платно (платно за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
29
млечен
кл. 30 десерт со млеко и ориз

ткаенини; пластични прекривки за мебел;
навлаки за перници; креп (ткаенина); крепон;

производ

пелени); завеси за врата; полуволнена
ткаенина; прекривачи за кревет од перја
(прекривки);
растегливи
(еластични)
ткаенини; ткаенина од еспарто; ткаенина
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(материјал);

гасно

долги чаршафи (за маси); прекривачи за

непропустиливи ткаенини за аеронаутички

ткаенина

маси, кои не се од хартија; подметнувачи за

балони;
ткаенини
од
имитација
на
животински кожи; ткаенини за текстилна

маса, нехартиени; тафт (ткаенина); навлаки
(ленени);
навлаки
за
душеци;
крпи,

употреба; крпи за лице од текстил; филц;
ткаенини од фиберглас за текстилна

текстилни; исцртани платна за везење;
ткаенина со решеткасто ткаење; тил

употреба; материјали за филтрирање од
текстил; тестилни навлаки (покривки) за

(ткаенина);
материјали
(платна)
за
тапацирање; сомот; таписерии (ѕидни) од

тоалетни даски; знамиња, кои не се од

текстил;

хартија; фланел (ткаенина); фриз (волнена
ткаенина); прекривки за мебел од текстил;

ткаенини;
зефир
(ткаенина)
кл. 25 капути, јакни, шешири, ракавици,

неприцврстени прекриви за мебел; порхет
(груба памучна ткаенина); газа (ткаенина);

ракавици без прсти и шалови (марами) за
жени, мажи и деца; долна облека и модна

ткаенина за бришење на стакло; гумирано
платно кое не е за канцелариска употреба;

долна облека изработена по мерка; одела,
кошули, панталони, шорцеви (бермуди);

ткаенина од коњски влакна; шамивчиња од

фустани,

текстил; постави за шешири, текстилни, во
едно парче; ткаенини од коноп; влакна од

здолништа; јакни, полнети јакни, елеци,
сакоа, работни комбинезони, парки (спортски

коноп; ткаенина за домаќинство; жерсеј
(врста на ткаенина); платно од јута; плетена

јакни со крзнена качулка), мантили за дожд,
ветровки; чорапи и плетена трикотажа,

ткаенина; етикети од платно; ленено платно;
ткаенина за женска облека; текстилни

пуловери,
џемпери,
марами,
дресови
(облека), маици, горни делови од тренерки;

постави

(текстилни);

поло маици, машки кошули, спортски блузи,

марабу (ткаенина); материјал (ткаенина);
навлаки за душеци; молескин (ткаенина);

женски блузи; текстил (кој може да се купи)
од фротир за апсорпција на течности за

мрежи за комарци; салфети од текстил
(платно) за вадење на шминка; мрежести

долна облека; женска, машка и детска долна
облека, долна облека, градници, женски

завеси; неткаени текстилни влакна; восочно
платно за прекривање на маси; навлаки за

долги гаќи, кратки панталони, женски елеци,
корсети (долна облека), корсети, боди блузи

перници

за

(женска облека), боди (женска долна облека),

постелнина);
јастучници;
подметачи,
нехартиени; пластични материјали (замени

боди маици, комплети на женска долна
облека; комбинации на градници и гаќички;

за ткаенини); текстилни прекривки за
печатари; ткаенина од рамије; ткаенина од

гаќички, подсукњи, неглижеа (ниќница);
машки долги гаќи, боксерки, машки елеци;

рајон (вештачка свила); прекривки за
патувања (за покривање на колена); фланел

детски долги гаќи, детски елеци, женска,
машка и детска спортска долна облека,

за санитарни потреби; чаршафи (текстилни);

спортски градници, кратки чорапи, женски

завеси за туширање од текстил или пластика;
покривала за прозори; свила (платно);

чорапи, доколенки, чорапи до пола листови,
женски најлонски чорапи, подвезици за

свилени ткаенини за печатење на шари,
мостри; вреќи за спиење (сошиени обвивки

чорапи (држачи), надворешна облека за
спорт, имено ракавици, ракавици без прсти,

кои заменуваат постелнина); чаршафи,
нехартиени; салфети за маси од текстил;

шалови; скијачки јакни; скијачки дуксери со
качулка, јакни за пешачење, дуксери со

за

чевли;

за

постави

(декоративни
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качулка за пешачење, јакни за трчање, елеци
ветровки, панталони за пешачење; парки
(спортски јакни со крзнена качулка),
поставени елеци и капи за активности и
спортови на отворено, облека за гимнастика,
тренерки, хеланки, облека за велосипедисти,
џемпери, капи и шалови од волна, трикоа;
облека за во бања, костими за капење, гаќи
за капење; костими за капење за жени, мажи
и деца, огртачи за капење, облека за плажа,
костими за капење, ноќна облека за жени,
мажи и деца, пижами, спаваќи, фустани за по
дома; опрема за бебиња; облека за бебиња,
пижами за бебиња, долна облека за бебиња;
пелени за бебиња кои не пропуштаат, пелени
за бебиња од текстил;ракавици од текстил,
нараквици, знојници, траки за глава, појаси,
трегери, кравати, марами, шалови, греачи за
уши, престилки; чевли; сандали за капење,
папучи за капање, сандали, спортски обувки,
чевли на навлекување (еспадрили) со ѓон од
јута, обувки за плажа; заштити за уши
(наушници), траки за глава; капи за пливање,
капи за туширање, шешири, качулки, капи;
долна облека за пациенти со кожни болести,
долна облека за пациенти кои страдаат од
алергија, долна облека за пациенти со
неуродерматитис
(111) 22706

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/75

(220) 27/01/2015
(181) 27/01/2025

(450) 29/02/2016
(732) Производсно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
с.Визбегово, со седиште во Визбегово,
Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK

ДАМИЛ ПАН
(551) сертификатна
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за
земјоделието,
шумарството;

пластични
материи
во
сурова
состојба;ѓубриња, смеси за гаснење пожар;
производи за калење и заварување; хемиски
материи за конзервирање прехранбени
производи, материи за штавење, лепливи
материи што се користат во индустријата
кл. 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,
мирудии);

Скопје, 1000, Скопје
(540)
Трговски марки

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања
(111) 22704

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/76

(220) 27/01/2015

(181) 27/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) Производсно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
с.Визбегово, со седиште во Визбегово,
Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ,
адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје
(540)

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

градинарството
и
сурови вештачки смоли,

ДАМИЛ ПЛУС
(551) сертификатна
(510, 511)
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кл. 1

хемиски производи за индустријата,

науката

и

фотографиите,

земјоделието,
шумарството;

како

и

за

производи за калење и заварување; хемиски
материи

за

конзервирање

прехранбени

градинарството
и
сурови вештачки смоли,

производи, материи за штавење, лепливи
материи што се користат во индустријата

пластични
материи
во
сурова
состојба;ѓубриња, смеси за гаснење пожар;

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

производи за калење и заварување; хемиски
материи за конзервирање прехранбени

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

производи, материи за штавење, лепливи

печење,

материи што се користат во индустријата
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 39
транспортни услуги; пакување и

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

складирање стока; организирање патувања

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

(111) 22725

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/78

(220) 27/01/2015

мирудии);

мирудии;

сол,

сенф;

мраз

оцет,

сосови

(како

(181) 27/01/2025

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(450) 29/02/2016
(732) Трговско друштво за производство,

(111) 22705

(151) 12/01/2016

внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА
КОМПАНИ ДОО Гевгелија

(210) TM 2015/77

(220) 27/01/2015
(181) 27/01/2025

ул. Кочо Рацин бр. 74А, Гевгелија, MK
(740) Шилегов Петре
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, лок33

(450) 29/02/2016
(732) Производсно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз

Скопје
(540)

ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
с.Визбегово, со седиште во Визбегово,
Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ,
адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје
(540)
(591) жолта, темно сина, кафеана, црвена
(551) индивидуална

ДАМИЛ ВОЛУМИН
(551) сертификатна
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката

и

фотографиите,

земјоделието,
шумарството;

како

и

за

градинарството
и
сурови вештачки смоли,

пластични
материи
во
сурова
состојба;ѓубриња, смеси за гаснење пожар;
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(732) Трговско друштво за производство,
внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА
КОМПАНИ ДОО Гевгелија
ул. Кочо Рацин бр. 74А, Гевгелија, MK
(740) Шилегов Петре
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, лок33
Скопје
(540)
(591) црна, жолта, бела, црвена, бордо
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе

(591) жолта, бела, кафеана, темно зелена,
црвена
(551) индивидуална

(111) 22821

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/121

(220) 02/02/2015

(181) 02/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
СКОПЈЕ
ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 30 кафе

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

(111) 22727

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/80

(220) 27/01/2015

(181) 27/01/2025
(450) 29/02/2016
(732) Трговско друштво за производство,
внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА
КОМПАНИ ДОО Гевгелија
ул. Кочо Рацин бр. 74А, Гевгелија, MK
(740) Шилегов Петре
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, лок33
Скопје
(540)

(540)

ADRIATIC ROVINJ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);

мирудии;

мраз

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(111) 22820
Трговски марки

(151) 09/02/2016
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(210) TM 2015/122

(220) 02/02/2015

кл. 35

(181) 02/02/2025

мало со: бела техника, ладилници, ладилни

услуги при продажба на големо и

(450) 29/02/2016
(732) ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ

пултови, ладилници за професионална
употреба, професионална кујнска опрема за

СКОПЈЕ
ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, MK

хотели и ресторани; професионална опрема
за перење алишта, опрема за ладење и

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

топлење за маркети, делови и опрема за
системи
за
ладење,
топлење
и

(540)

климатизација
кл. 37 одржување и сервис на опрема и
систем за ладење, греење, климатизација,

ADRIATIC MIRELA

проветрување и перење, изведба на системи
за
ладење,
греење,
климатизација,

(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,
мирудии);
кл. 35

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
(111) 22816

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/124

(220) 02/02/2015

(181) 02/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) ИВАНЧО ПЕТРОВСКИ
бул. Видое Смилевски Бато бр. 17/2-29,
1000 Скопје, MK

проветрување
кл. 42 проектирање и изработка на проектна
документација

за

климатизација,
перални
во

проветрување,
ресторани
и

ладење,

греење,
кујни
и
хотели,

температурно мапирање за простории за
ладење и амбиентални складишта
(111) 22831

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/125

(220) 02/02/2015

(181) 02/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Groupe Monetico International Inc.
1, complexe Desjardins, 36e etage, Tour Sud,
H5B 1B2 Montreal, Quebec, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

MONETICO

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 9 компјутерски софтвер за обработка на
електронски плаќања; апарати за обработка
на електронски плаќања, односно терминали

(591) зелена, сина, бела

за
електронско
плаќање
кл. 36 финансиски услуги, имено, трансакции

(551) индивидуална
(510, 511)

на електронско плаќање, услуги на трансфер
на пари, услуги на електронски трговски
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плаќања; услуги за обработка на кредитни

компоти, доматен сос за готвење, корнишони,

картички, дебитни картички, картички со

кисела зелка, туршија, туршија лута и многу

складирана вредност, препејд картички и
картички за лојалност како и услуги за

зачинета, конзервиран зеленчук (ајвар) и
конзервиран
зеленчук
(лутеница)

обезбедување на информации за истите;
услуги кои се однесуваат на местотот на

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со конзервирано, смрзнато, сушено и

продажба и местото на трансакција, услуги
за
авторизација
(овластување)
на

варен зеленчук и овошје, зеленчук во
конзерви, зеленчук (салата од зеленчук),

трансакција и услуги за порамнување, услуги

овошје

за обработка на електронски плаќања, услуги
за автентикација и верификација на

(конзервирано овошје), џемови, мармалади,
компоти, доматен сос за готвење, корнишони,

платежни трансакции

кисела зелка, туршија, туршија лута и многу
зачинета, конзервиран зеленчук (ајвар) и

(111) 22841

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/133

(220) 03/02/2015

(варено

овошје),

овошје

конзервиран зеленчук (лутеница)
(111) 22918

(151) 10/02/2016

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство трговија и

(210) TM 2015/134

(220) 04/02/2015
(181) 04/02/2025

услуги ГРЕЕН ПРОДУКТ ДООЕЛ експорт
импорт

(450) 29/02/2016
(732) ЕУРОМЕДИКС ЛАБАРАТОРИ ДООЕЛ

ул. 101 бб Џепчиште, Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ
ул. Народен Фронт бр. 14 Скопје, MK

СКОПЈЕ

(540)

(181) 03/02/2025

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
39
амбулантски
кл. 44 медицински услуги

Green Product (во изглед)
(591) зелена, темно зелена, жолта и темно
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, зеленчук во
конзерви, зеленчук (салата од зеленчук),
овошје
(варено
овошје),
овошје
(конзервирано овошје) џемови, мармалади,

Трговски марки

транспорт

(111) 22847

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/135

(220) 04/02/2015
(181) 04/02/2025

(450) 29/02/2016
(732) ASUSTEK COMPUTER
INCORPORATION
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
обновлив батериски систем што
овозможува резервна енергија, батерии што
се полнат
електронски

за употреба во мобилни
уреди, батериски пакувања,

АД Скопје,
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

пренослив уред што содржи додатно струјно
напојување, батерии, полначи за батерии,
адаптери за струја, електрични напојувања,
електрични жици, електрични конектори
(111) 22848

(151) 15/02/2016

(210) TM 2015/136

(220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025

(450) 29/02/2016
(732) РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО
Кочани
ул.Тодосија Паунов бр.32, Кочани, MK
(540)

(591) жолта, бела, црвена, плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 средство за отстранување мувла
(111) 22850

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/141

(220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025

(450) 29/02/2016
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја
воздух или вода, мотори за копнени возила,
спојки и преносни уреди за копнени возила,
аероглисери
(111) 22849

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/140

(220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025

(591) бела, плава, розева, зелена,
портокалова

(450) 29/02/2016

(551) индивидуална
(510, 511)
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подлоги за повивање наменети за

бебиња
(111) 22851

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/142

(220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025

(450) 29/02/2016
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, 1000, Скопје, MK

(591) бела, жолта, портокалова, сина,

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

зелена, црвена

кл. 30
витамински напиток со вкус на
портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со
исклучок

на

есенцијални

масла)

кл. 32
безалкохолни овошни екстракти,
концентрати на екстракти за подготвување
напивки

(591) бела, плава

(111) 22852

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/144

(220) 05/02/2015

(551) индивидуална

(181) 05/02/2025

(510, 511)
кл. 16 подлога за повивање, наменета за

(450) 29/02/2016
(732) Прехранбена индустрија

бебиња

ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

(111) 22824

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/143

(220) 05/02/2015

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

(181) 05/02/2025

(540)

(450) 29/02/2016
(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолта, портокалова, зелена,
светло и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 30

витамински напиток со вкус на

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

исклучок
на
есенцијални
масла)
кл. 32
безалкохолни овошни екстракти,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

концентрати на екстракти за подготвување
напивки
(111) 22825

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/145

(220) 05/02/2015

(181) 05/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(591) бела, светло и темно кафеана, сина,
виолетова, црна

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 снек (snack) храна, грицки, соленки,

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

переци, крекери
(111) 22830

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/149

(220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025

(450) 29/02/2016
(732) Прехранбена индустрија
(591) бела, жолта, црвена, светло и темно

ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

зелена, виолетова
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 30
витамински напиток со вкус на
портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со
исклучок
на
есенцијални
масла)
кл. 32
безалкохолни овошни екстракти,
концентрати на екстракти за подготвување
напивки
(111) 22826

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/148

(220) 05/02/2015

(181) 05/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.
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(181) 05/02/2025

(181) 09/02/2025

(450) 29/02/2016
(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.

(450) 29/02/2016
(732) Трговско друштво за производство
на огноотпорни материјали ВАРДАР

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

ДОЛОМИТ ДООЕЛ
Бул.Илинден 47/1/2, 1000, Скопје, Скопје,

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

MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно кафеана, жолта,
зелена, црна
(551) индивидуална

(591) темно сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19
неметални градежни материјали,

(510, 511)
кл. 30 чај

огноотпорни градежни материјали што не се

(111) 22829

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/151

(220) 05/02/2015

(181) 05/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

од метал, синтердоломит, доломитни опеки,
сите видови на доломитни маси, огноотпорен
камен, огноотпорна
цементни

глина,

огноотпорни
облоги

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба
на големо и мало со: огноотпорни грдежни
материјали
што
не
се
од
метал
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

(540)

(591) бела, светло кафеана, жолта, сина,
зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(111) 22822

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/156

(220) 09/02/2015
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(111) 22827

(151) 09/02/2016

(551) индивидуална

(210) TM 2015/159

(220) 09/02/2015

(510, 511)

(181) 09/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, Виница,

кл. 3 регенератор за коса

MK

(181) 09/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

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

(111) 22710

(151) 21/12/2015

(210) TM 2015/161

(220) 09/02/2015

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

(540)

Скопје, Скопје, MK
(540)

(591) бела, златно-жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување
со
работата
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување, хотели,
ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа и
велнес центри

(591) бела, плава
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22853

(151) 09/02/2016

кл. 3 шампон

(210) TM 2015/160

(220) 09/02/2015
(181) 09/02/2025

(111) 22711

(151) 21/12/2015

(210) TM 2015/162

(220) 09/02/2015

(450) 29/02/2016
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000,
Скопје, Скопје, MK
(540)

(181) 09/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000,
Скопје, Скопје, MK
(540)

(591) бела, плава
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телевизиски приемници; радиа; радиа за
автомобили;

видео

предаватели;

аудио

видео и податочни миксети; медиа плеери за
стриминг; 4К медиа плеери, мултиплексори,
де-мултиплексори;
енкодери;
декодери;
транскодери; проектори и екрани за
проектори; проектори за филмови; ТВ и
видео дисплеи; дисплеи за дигитален натпис;
ТВ и филмски студиски апарати; филмска
(591) бела, плава, розева, жолта
(551) индивидуална

аудио опрема; ТВ монитори; микс конзоли; hifi системи; саундбар (sound bar); DVD-а, CD-

(510, 511)
кл. 3 тоалетен сапун

а, звучни и видео снимки; оптички дискови со
висока густина; ТВ програми и филмови,

(111) 22881

(151) 09/02/2016

апарати
за
засилување,
модулација,
детекција, далечински пренос на звук;

(210) TM 2015/169

(220) 10/02/2015

апарати за далечинска контрола; слушалки

(181) 10/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Technicolor Trademark Management
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy-Les-

за на глава, слушалки за во уво; микрофони;
аудио видео кабли; HDMI кабли за

Moulineaux, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

зголемување резолуција на слика; процесори
за видео дисплеи; софтверски и хардверски

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

платформи за дигитална дистрибуција на

(540)

аудио видео содржини и игри; софтвер за
креирање и развој на видео игри; софтвер за

зголемување
резолуција
на
слика;
самостојни адаптери за поврзување за

видео
игри;
софтвер
за
креирање,
управување, уредување и користење на бази
(591) сива, светла и темна: сина, виолетова,
црвена, портокалова, жолта, зелена

на податоци; софтвер за обезбедување
пристап до компјутер или мрежи за пренос на
податоци,

особено

до

глобални

(551) индивидуална
(510, 511)

комуникациски
мрежи
(како
што
е
интернетот); видео десплеи контролни

кл. 9 Апарати за примање, снимање, пренос,

апарати и софтвер, апарати и софтвер за
адаптирање на видео резолуција, за

репродукција, складирање, енкодирање и
декодирање на звук или слики; предаватели
и приемници на дигитални податоци;
дигитални ТВ приемници; сет топ боксови

зголемување на резолуција и подобрување
на слики и видеа; апарати и софтвер за
процесирање слики, имено за рендерирање

(set top boxes); ТВ-а,CD, DVD и Blu-Ray
плеери и рекордери; МРЗ и МР4 плеери и

слики со висок динамички опсег (HDR);
софтвер и апликации од областа на

рекордери; камери, видео камери, видео

технологии поврзани со слики со висока
резолуција и брзо добивање слики и видео

камери за брзи движења и висока стапка на
слики
(HFR);
вебкамери;
камкордери;
апарати

за

игри

што

Трговски марки
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користат
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управување,

обработка,

видео; софтвер и апликации за репродукција

индексирање и уредување на слики, видеа,

пренос,

на звук во простор; апарати и софтвер за

звуци, податоци и метаподатоци; апарати и
компјутерски софтвер за продукција и пост-

одвојување на изворот на звук, контрола на
селективното
аудио
засилување,

продукција на мултимедиска содржина
(филмови, слики, видеа, дигитални слики, 3D

редуцирање на шум и засилување на звук;
софтверска платформа што овозможува

слики, звук); компјутерски софтвер за
употреба во управување со работниот тек во

синхронизација на мултимедијални содржини
на повеќе аудио видео апарати; софтвер и

создавањето филмови и креирањето на

мобилни апликации за поврзани електронски

дигиталната содржина на забавните услуги;
апарати и софтвер за управување со бои на

уреди за употреба во областите на поврзана
автоматизација на здравје и благосостојба и

мултимедиска содржина (филмови, слики,
видеа, дигитални слики, 3D мултимедиска

дом; софтверски и мобилни апликации за
надзор
и
домашно
обезбедување,

содржина), имено корекција на бои, профили
на бои, градација на бои, карактеризација на

електроника и апарати за надгледување и
контрола, управување со енергијата во

бои, калибрација на бои, трансформација на

домот, уреди за управување и далечинска

бои, обработка на бои, прикажување на бои,
зголемување на опсегот на боите и

контрола за здравје и благосостојба;
софтверски и мобилни апликации за

рендерирање на боите, зголемување и
компресија на опсегот на бои и рендерирање

поврзани електронски уреди за употреба во
возила; резидентни порти; конверторски

на боите; апарати, софтвер и апликации за
конверзија, компресија и транскодирање на

кутии; сензори за надгледување, контрола и
далечинска контрола на електрични и

податоци, звук и слики; софтвер и апарати за

апарати

електронско
видео
дисплеј
контролно
процесирање; апарати и софтвер за

сензори; поврзани сензори; сензори за
Интернет на Нештата (Internet of Things);

автоматско фокусирање, распознавање на
објект, промена на размер, следење и

сензори за поврзани уреди за здравје и
благосостојба; уреди за автентикација;

прилагодливо врамување/обликување на
слики и видео; апарати и софтвер за

паметни часовници, паметни очила; софтвер
за електронски апарати што може да се

дигитални видео ефекти; мулти-платформски

носат; апарати и софтвер за компјутерски-

компјутерски
софтвер
анимација,визуелизација

посредувана
управување

за
и

креирање,
пред-

за

домаќинство;

електрични

реалност;
софтвер
за
со
податоци
(анализа,

визуелизација на 3D мултимедиска содржина
во реално време или не; компјутерски

екстракција и индексирање) во реално време
или не до и од интелигентни уреди или

софтвер за креирање 3D виртуално реални
содржини и ЗD специјални ефекти; хардвер и

апликации; софтверски платформи или
софтверски библиотеки за поврзување на

софтвер

две-

интелигентни уреди од кој било вид со

(2D)
слики
во
три(3D) слики; софтвер и

софтверска платформа или апликации во
облак овозможувајќи далечински пристап за

апликации во областа на технологијата на
звук и слики во две димензии (2D) и три

запишување на податоци, приказ на
податоци,
складирање
на
податоци,

димензии (3D); хардвер и софтвер за сликаво-слика видео и додавање на текст во

архивирање на податоци, пребарување на
податоци,
индексирање
на
податоци,

за

димензионални
димензионални
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споделување на податоци, анализирање на
податоци,

надгледување

на

податоци,

следење на податоци, размена на податоци,
одржување на податоци; компјутери и

(111) 22882

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/170

(220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025

опрема за обработка на податоци; РС
монитори; екрани за компјутерски монитори;

(732) Shulton, Inc.

лап-топ компјутери; ноутбук компјутери;
мултимедијални
таблети;
читач
за

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

електронски

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

книги

(ebook);

тастатури;

глувчиња; компјутерски печатачи, скенери;
PLC носачи (адаптери за комуникација преку

(450) 29/02/2016

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

електрична линија) за компјутери; тврди
дискови; USB клучеви; донгл (dongles); уреди
за
складирање
меморија;
мемориски
картички и мемориски чипови; читачи на
паметни картички; уреди за складирање
прикачени
на
мултимедијални

мрежа
(NAS);
хабови;
сервери;
компјутерски

сервери; компјутерски терминали; пренос на
податоци и телефонски терминали, особено
за глобални комуникациски мрежи (како на
пример Интернет); телефонски апарати;
паметни

телефони;

модеми

и

телекомуникациски
рутери;
уреди
за
домашно вмрежување; уреди за пристап и
контролиран пристап за опрема за обработка
на податоци; уреди за проверка за
телекомуникациски
мрежи;
телекомуникациски сервери; мултимедијални
порти;

апарати

за

видео-конференција;

приемници на навигација со користење на
глобален систем за позиционирање (GPS);
сателитски антени; антени; конвертори за
блокирање слаби сигнали (LnB); апарати за

DANGERTIME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
тврди сапуни, антиперспиранти,
деодоранси, препарати за миење на телото,
миризливи спрејови за тело, шампони, и
колонска вода
(111) 22878

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/171

(220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) DAŽ d.o.o.
ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400
Karakaj, BA
(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)

проверка за контрола на пристап; IT кабли;
батерии; полначи и батерии за таблети и
телефони, кабли за таблети и телефони;
приклучни станици; очила за ЗД филмови;
дигитални
фото
рамки;
беџови
за
идентификација; аларми; видео интерфони;
инфрацрвени детектори; софтвер и камери
за видео надгледување; ТВ-а со струјно коло,
сензори за движење
Трговски марки

(591) црна, бела, сина, сите нијанси на:
кафеава, зелена, црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 штрудли
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(111) 22877

(151) 09/02/2016

(510, 511)

(210) TM 2015/172

(220) 10/02/2015

кл. 30 штрудли

(181) 10/02/2025
(450) 29/02/2016

(111) 22875

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/174

(220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025

(732) DAŽ d.o.o.
ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400
Karakaj, BA

(450) 29/02/2016

(740) Друштво за застапување од областа на

(732) DAŽ d.o.o.

индустриската сопственост ЖИВКО

ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Karakaj, BA

(540)

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) Друштво за застапување од областа на

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

(591) црна, бела, кафеава сина, сите нијанси
на: виолетова, црвена, жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 штрудли

(591) црна, бела,сина, сите нијанси на:
кафеава, зелена,виолетова, црвена, жолта и

(111) 22876

(151) 09/02/2016

портокалова
(551) индивидуална

(210) TM 2015/173

(220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025

(450) 29/02/2016
(732) DAŽ d.o.o.
ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400
Karakaj, BA
(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)

(510, 511)
кл. 30 штрудли
(111) 22692

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/179

(220) 13/02/2015

(181) 13/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за трговија, транспорт и
шпедиција МУЛТИ ШПЕД ДООЕЛ Скопје
ул. 34 бр. 12 1041 Илинден, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, кафеава сина, сите нијанси
на: зелена, црвена, жолта и портокалова
(551) индивидуална
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транспортни

услуги,

шпедиција

(посредува шпедиција), шпедитерски услуги,
транспортирање стоки, испорачување стоки,
складирање
стоки,
пакување
стоки,
изнајмување
магацини,
контејнери за складирање

изнајмување

(111) 22880

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/189

(220) 16/02/2015

(181) 16/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut
06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

ELECTRIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци освен пиво
(111) 22873

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/192

(220) 16/02/2015
(181) 16/02/2025

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ
Струмица
ул. "Ленинова“ бр.44 кат/3, ГТЦ Глобал,
Струмица, Струмица, MK
(540)

Скопје
(540)

(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19

неметални градежни материјали

кл. 37 градежни конструкции
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22697

(151) 12/01/2016

кл. 33 алкохолни пијалоци освен пиво

(210) TM 2015/195

(220) 18/02/2015

(111) 22879

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/190

(220) 16/02/2015

(181) 18/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Reckitt Benckiser N.V.

(181) 16/02/2025

Siriusdreef 14, 2132 WT, Hoofddorp, NL

(450) 29/02/2016
(732) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut
06851, US

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

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

кл. 35 огласување и рекламирање, водење

(551) индивидуална

на работење и водење на комерцијална

(510, 511)
кл. 3
препарати

други

дејност,
управување
со
работење,
комерцијална администрација, комерцијални

субстанции за перење алишта и миење
садови; препарати за миење садови; чистач,

работи, уредувачка дејност, канцелариски
работи

освежувач и дезодоранс за миење на садови;
агенси
за
плакнење;
препарати
за

(111) 22874

(151) 09/02/2016

полирањеза

(210) TM 2015/200

(220) 18/02/2015

кујна

за

и

белење

стакло;

и

чистачки,

полирачки, перачки и абразивни препарати;
сапуни; препарати без калцификати и
мембрани за домашна употреба; сите горе
наведени
продукти
со
или
без

(181) 18/02/2025
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

дезинфекциски составен елемент

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

(111) 22887

(151) 09/02/2016

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2015/198

(220) 18/02/2015
(181) 18/02/2025

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(450) 29/02/2016
(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. 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

(591) црна, бела, сива

уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

(551) индивидуална
(510, 511)

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

кл. 34 преработен или непреработен тутун,

мислење), објавување рекламни текстови,

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за жвакање,

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за
пушење кои се продаваат заедно или

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени, и не се наменети за лекување,

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа

проверка на сметки, рекламирање по пат на

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли за
цигари
и
кибрити

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни
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статистичко

телефонско

информирање,

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување информацми од именик по пат

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

на

глобална

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

(стожерни) интернет услуги, имено, брза

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата; видео

услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;

и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет

компјутерско
телекомуникација,

протокол (ИП) на комуникациски услуги,

компјутеризирани комуникации, услуги на

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и
услуги на приватна линија; обезбедување

менаџмент
глобални

услуги
на
телекомуникациски
мрежни
премини и услуги на поврзување со протокол

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

одржување на web страници, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

електронски податоци; услуги на комутација

сервери како и на дигитална содржина и

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

поврзување на интернет и на други
компјутеризирани комуникации, податоци и

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

безжична
мрежа;
мултикориснички пристап

обезбедување
на безжична

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

комуникациска мрежа; обезбедување факс

на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

(111) 22884

телевизија
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(служби

интернет сообраќајот; услуги на говорна

за

телефон,

одговарање

и

на

програмирање,
комуникациски мрежи,

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

(151) 09/02/2016
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(210) TM 2015/282

(220) 10/03/2015

кл. 7 машини и машински алати, мотори и

(181) 10/03/2025

погонски

машини

(освен

за

сувоземни

(450) 29/02/2016
(732) ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје

возила), машински спојници и трансмисиски
елементи (освен за сувоземни возила),

ул.Желево бр.1/1-11,, 1000, Скопје, Скопје,
MK

земјоделски направи (кои не се рачни,
инкубатори за јајца; автоматски продажни

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

машини
кл. 35 огласување; водење на работење;

(540)

управување со работи; канцелариски работи
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

PROCIT

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојници и трансмисиски
елементи (освен за сувоземни возила),
земјоделски направи (кои не се рачни,
инкубатори за јајца; автоматски продажни
машини
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

развој

(111) 22885

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/283

(220) 10/03/2015
(181) 10/03/2025

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

PRO-CIT

(111) 22892

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/284

(220) 10/03/2015
(181) 10/03/2025

(450) 29/02/2016
(732) ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
ул.Желево бр.1/1-11,, 1000, Скопје, Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

на

(450) 29/02/2016
(732) ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
ул.Желево бр.1/1-11,, 1000, Скопје, Скопје,
MK

компјутерски хардвер и софтвер

(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојници и трансмисиски
елементи (освен за сувоземни возила),
земјоделски направи (кои не се рачни,

(551) индивидуална

инкубатори за јајца; автоматски продажни

(510, 511)

машини
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огласување; водење на работење;

машка, женска и детска спортска облека и

управување со работи; канцелариски работи

облека за слободни активности, вклучувајќи

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

џемпери, маици со кратки ракави, елеци,
атлетски маици, пуловери, поло маици,

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

кошули, здолништа, панталони, шорцеви,
бермуди, јакни, палта, фармерки, дресови;

компјутерски хардвер и софтвер

вратоврски; костуми; комбинизонки (облека);
комплет тренерки за спортски екипи;

(111) 22708

(151) 12/01/2016

тренерки за тренинг; облека за фудбал, мал

(210) TM 2015/285

(220) 09/03/2015
(181) 09/03/2025

фудбал (five-a-side), одбојка, рагби, кошарка,
тенис,
скијање,
велосипедизам,
голф,

(450) 29/02/2016
(732) ERREA' SPORT S.p.A.

безбол, возење статичен велосипед, трчање
и облека за вежбање генерално, што не се

Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione SAN POLO 43056 TORRILE PR, IT

вклучени во други класи; ремени (облека);
обувки; спортски обувки, вклучувајќи обувки

(740) Друштво за застапување од областа на

за фудбал, мал фудбал (five-a-side), одбојка,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

рагби,
кошарка,
тенис,
велосипедизам, голф, безбол,

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

статичен велосипед, трчање, гимнастика и
вежби генерално, што не се вклучени во

скијање,
возење

други класи; чевли за скијање; обувки за
пливање; опрема за на глава, имено,
шешири, беретки, капи, наушници; стегачи за
глава; капи и беретки за спорт, генерално;
шарени свилени шамии; ракавици (облека);
стегачи за на рака; тенки женски чорапи;
чорапи; чорапи против потење; папучи;

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 торби; спортски торби; женски чанти;
торби од кожа и имитација на кожа; машки
чанти; платнени торби; торби за кампери,
торби за на плажа, торби за патување;
привезоци за клучеви; торбичка за на
половина (бубреже); козметички торби што
се продаваат празни; школски ранци; големи
куфери (багаж); куфери; ранци; чадори;
стапови за одење; чадори за сонце; актовки;
кожа и имитација од кожа; училишни
ученички торби; футроли за бизнис картички;

долна

облека,

особено

за

спортување,

имено, греачи за нозе, бермуди, еластични
маици; ноќници; облека за на плажа и за
капење, вклучително и костими за капење,
килоти за капење; бањарки; мантил за дожд
кл. 28 торби адаптирани за носење спортски
предмети; торби за фудбал; торби за носење
нуркачки одела; справи за вежбање и боди
билдинг; топки за игри; балони за играње;
ракавици за голмани и спорт генерално;

метали;

ракавици (опрема за игри); штитници за нозе
(спортска опрема); штитници за колена

машка, женска и детска облека;

(спортска опрема); ластици за истегнување
за вежбање, спортски стегачи за глава,

портмонеа,
паричник
кл. 25

хулахопки; долна облека, вклучително и гаќи,
градници, камисоли, гаќи; боксерки, танга;

не

од

Трговски марки

благородни
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спортски стегачи за раце; спортска опрема;

(канцелариски

торби за топки; појаси за кревање тежина;

кл. 18

спортски стегачи

торби; женски чанти; торби од кожа и
имитација на кожа; мали торби; платнени

(111) 22707

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/286

(220) 09/03/2015

материјал)

торби; повеќенаменски спортски

торби; торби за топки; торби; торби за
кампување, за на плажа, за патување;

(181) 09/03/2025
(450) 29/02/2016
(732) ERREA' SPORT S.p.A.

привезоци за клучеви; торбичка за на
половина (бубреже); козметички торби што

Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione SAN POLO 43056 TORRILE PR, IT

куфери (багаж); мали патни торби; ранци;
чадори; стапови за одење; чадори за сонце;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

кожна галантерија; актовки; кожа и имитација
од кожа; училишни ученички торби; футроли

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

за бизнис картички; портмонеа, не од
благородни метали; паричник; спортски

(540)

торби; торби за фудбал; торби за нуркачки

ERREA'
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 алкохолни и безалкохолни парфеми и
парфимерија, сами по себе; немедицински
повеќенаменски креми; производи за хигиена
на тело, имено, сапуни: цврсти, течни и во
прав; соли за капење, не за медицинска
употреба; пена за капење и туширање;
шампони и кондиционери; дезодоранси;
марамчиња
за
лице
кл. 9 очила; очила за сонце; футроли и
рамки за очила; празни цд-ром и двд за
снимање на звук и/или видео; USB флеш
драјв; подлоги за компјутерски глувчиња
кл. 14 часовници, хронометри, хронографи,
будилници,
накит
кл. 16
лепливи ленти за канцелариска
намена, хемиски пенкала и пенкала на
полнење, календари, гуми за бришење,
дневници, тетратки, четки, моливи, честитки,
подметки од хартија, хартиени марамчиња,
хартиени чаршафи за маса, хартија, картон и
стоки направени од овие материјали, а кои
не се вклучени во други класи, канцелариски
материјал,
линијари
за
цртање
166 | С т р а н а

се продаваат празни; школски ранци; големи

одела
кл. 25

машка, женска и детска спортска

облека и облека за слободни активности,
вклучувајќи и спортски дресови; поткошули;
маици со кратки ракави; поло маици; маици
на прерамки; атлетска маица; тренерки;
џемпери и јакни; пуловери; ролки; кошули;
здолништа; панталони; шорцеви; бермуди;
боксерки; јакни; палта; фармерки; тексас
облека; вратоврски; костуми; комбинации
(облека); комплет тренерки за спортски
екипи; тренерки за тренинг; спортска опрема,
вклучително и опрема за фудбал, мал
фудбал

(five-a-side),

одбојка,

рагби

и

кошарка; облека за фудбал, мал фудбал
(five-a-side), одбојка, рагби, кошарка, тенис,
велосипедизам, голф, безбол, возење
статичен велосипед, трчање и вежби
генерално, што не се вклучени во други
класи; скијачки одела; ремени (облека);
ремени за спортови; обувки; чевли; обувки за
спорт, вклучувајќи обувки за фудбал, мал
фудбал (five-a-side), одбојка, рагби, кошарка,
тенис, велосипедизам, голф, безбол, возење
статичен велосипед, трчање, гимнастика и
вежби генерално, што не се вклучени во
други класи; чевли за скијање; обувки за
Трговски марки
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папучи;

опрема

за

на

глава,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

вклучително и капи и шешири; наушници;

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

стегачи за глава; капи и беретки за спорт,
генерално; шарени свилени шамии; ракавици

Скопје
(540)

(облека); шалови; стегачи за на рака; тенки
женски чорапи; чорапи; чорапи против
потење; папучи; хулахопки; долна облека
вклучително и гаќи, градници, маици, женски

(551) индивидуална

гаќи; боксерки, танга, пижами; долна облека,

(510, 511)

особено за спортување, имено, греачи за
нозе, бермуди, еластични маици; ноќници;

кл. 43 хотели; хотелски комплекси; мотели;
привремени
сместувања;
услуги
на

облека за на плажа и за капење, вклучително
и костими за капење, килоти за капење;

туристички агенции за
хотелски
сместувања;

бањарки;
мантил
за
дожд
кл. 28 справи за гимнастика, вежбање и боди

хотелски услуги обезбедени како дел од
програма за редовни гости во хотелот;

билдинг; предмети за гимнастика и спорт што

ресторански, бар и коктел услуги; снек бар

не се вклучени во други класи; топки за игри;
балони за играње; ракавици за голмани и

услуги; услуги за обезбедување на храна и
пијалоци; обезбедување на простор за

спорт генерално; ракавици (опрема за игри);
штитници
за
нозе(спортска
опрема);

банкети и социјални збиднувања за
специјални прилики; обезбедување простор

штитници за колена (спортска опрема);
ластици за спорт; спортска опрема; торби

за конференции, изложби и средби;
изнајмување на столици, маси, чаршафи за

адаптирани за носење спортски предмети;

маси и стакларија за конференции, изложби,

торби
кл. 35

состаноци и социјални збиднувања и
банкети; изнајмување на простории за

за
носење
нуркачки
одела
собирање на различни стоки (со

резервации на
специјализирани

исклучок на нивниот транспорт), во полза на
другите, овозможувајќи им на клиентите

состаноци

удобно разгледување и купување на тие
стоки, имено: парфимерија; очила; багаж;

(111) 22684

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/295

(220) 13/03/2015

облека;

спортски

трговија
кл. 41

предмети;

(181) 13/03/2025

електронска

за
погоренаведеното
организирање на спортски

(450) 29/02/2016
(732) МОТОЛОГИСТИКА УВОЗ-ИЗВОЗ

натпревари; образование; обезбедување
обука; разонода (забава); спортски и

Д.О.О.Е.Л.
, ул.Благој Ѓорев бр.152,, Велес, Велес, MK

културни активности

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(111) 22715

(151) 12/01/2016

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(210) TM 2015/288

(220) 11/03/2015
(181) 11/03/2025

(540)

(450) 29/02/2016
(732) Hyatt International Corporation
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL
60606, US
Трговски марки
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(551) индивидуална

обвивки за волани, седла за мотоцикли,

(510, 511)

сигуросни појаси за седиште на возила,

кл. 4
моторно масло, моторни горива
(адитиви, нехемиски на моторните горива),

синчири против лизгање, жмигавци (трепкачи
за автомобили), автомобилски шасии

филтри
кл. 12

(111) 22757

(151) 26/01/2016

шофершајбни, ретровизори, автомобилски
гуми, гуми за мотоцикли, внатрешни гуми

(210) TM 2015/298

(220) 16/03/2015
(181) 16/03/2025

(опрема за поправка на внатрешни гуми),

(450) 29/02/2016
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb,

за
масло,
мотоцикли,

масла-лубриканти
скутери (возила),

автомобили
(штитници
од
автомобили),
автомобилски
жмигавци
(трепкачи
за
автомобилски
амортизери

сонце
за
каросерии,
автомобили),
,
штопови,

Zagreb, HR
(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

внатрешни гуми (лепливи гумени парчиња за
поправка на внатрешни гуми), возила

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(багажници за возила), возила (покривки за

(540)

седишта на возила), бандажи за тркала на
возила, браници за автомобили, волани за
возила, облоги за гуртни на возила, направи
против лизгање за гуми, обвивки за волани,
седла за мотоцикли, сигуросни појаси за
седиште на возила, синџири против лизгање,
автомобилски шасии и делови и акцесории
кои што се опфатени во ова класа
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со: моторно масло, акумулатори,
облека за мотористи, кациги за на глава,
сијалици за моторни возила, катанци и сајли,
украси за моторни возила, налепници,
куфери- багаж, мотоцикли, скутери (возила),
шофершајбни, ретровизори, автомобилски
гуми, гуми за мотоцикли, внатрешни гуми
(опрема за поправка на внатрешни гуми),
автомобили
(штитници
од
сонце
за
автомобили),
автомобилски
каросерии,
автомобилски амортизери за автомобили,

PRAZINE PLIVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови кои делуваат на нервниот
систем
(111) 22728

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/299

(220) 16/03/2015

(181) 16/03/2025
(450) 29/02/2016
(732) Приватна здравствена установа Ординација по општа стоматологија
СМАЈЛ ДЕНТ - Скопје
ул.Наум Наумовски Борче бр.29,, 1000,
Скопје, Центар, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

штопови, внатрешни гуми(лепливи гумени
парчиња за поправка на внатрешни гуми),
возила (багажници за возила), возила
(покривки за седишта на возила), бандаши за
тркала на возила, браници за автомобили,
волани за возила, облоги за гуртни на
возила. направи против лизгање за гуми,
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мотори

и

централи,

заштитни

високонапонски

направи

за

вклучување/исклучување
и
осигурувачи.
термални, временски и прекинувачки релеи;
кабинети
за
вклучување/исклучување,
направи за дистрибуција, куќишта за
дистрибуција на струја направени од лим или
изолирачки
материјали;
собирни
дистрибутери,
(591) светло сина, бела

трансформатори,

стартери,

направи за пренасочување на струја и
фрекфенција; делови од горенаведените

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 забен техничар (услуги на забен

производи, компјутерски програми

техничар)
кл. 44 забарство, здравствена заштита

(111) 22729

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/305

(220) 18/03/2015
(181) 18/03/2025

(111) 22756

(151) 26/01/2016

(210) TM 2015/300

(220) 16/03/2015

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за туризам трговија услуги

(181) 16/03/2025
(450) 29/02/2016
(732) Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG
Airport Center Schonefeld, Mittelstrasse 5-5a

и превоз Албатрос травелс ДООЕЛ Скопје
ул.Св. Кирил и Методиј бр.12/1, Скопје, MK
(540)

12529, Schonefeld, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

(591) бела и сина
(551) индивидуална

Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 39

организирање

на

патувања,

транспортни услуги
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22888

(151) 09/02/2016

кл. 9 електрични и електронски направи за
вклучување/исклучување
и
контрола,

(210) TM 2015/307

(220) 18/03/2015
(181) 18/03/2025

вклучувајќи направи кои се програмираат,
електронски компоненти и направи за

(450) 29/02/2016
(732) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Никола Парапунов бб / ламела 1-38,

индустриска и струјна електроника, направи
за автоматизација, направи за пренос на
информации во процесот на автоматизација,

1000, Скопје, MK

направи за електронска комуникација,
електрични и електронски направи за

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
(540)

(740) Борко Бајалски, адвокат

вклучување/исклучување
и
регулирање,
безбедност
на
линија,
направи
за
вклучување/исклучување
Трговски марки
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столарија, алуминиумска столарија, стаклени
фасади; услуги на одржување за зачувување
на објектите во нивна првобитна состојба;
инсталациски
услуги;
инсталација,
монтирање и демонтирање на врати,
прозорци, ролетни, комарници, засенувачи,

(591) жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија,
алуминиумска столарија, стаклени фасади

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

(111) 22889

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/308

(220) 18/03/2015

преносни конструкции; нетални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; железарија за прозорци и
врати;

метални

цевки;

метални

врати,

прозорци, ролетни, комарници, гаражни
врати, тенди и нивните делови; метални
рамки за прозорци и нивни делови; каси;
сефови; производи од обичен метал што не
се

вклчени

во

другите

класи;

(181) 18/03/2025
(450) 29/02/2016
(732) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Никола Парапунов бб / ламела 1-38,
1000, Скопје, MK
(740) Борко Бајалски, адвокат
бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
(540)

руди

кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола,
азбест, лискун и производите од овие
материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои
се користат во производството; материјали
за обвивање, за заптисување и за изолација;

(591) жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

фолии за прозорци и врати; неметални

преносни конструкции; нетални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и

еластични
цевки
кл. 19
неметални градежни материјали;

жици од обичен метал; железарија, мали

цврсти неметани цевки за градба, асфалт,
катран и битумен, неметални преносни
конструкции, споменици што не се од метал;
неметални
врати,
прозорци,
ролетни,
комарници,

гаражни

врати,

тенди

кл. 37
градежни конструкции; градење
згради, куќни и други градби од траен или
времен карактер; надгледување на градежни
проекти; услуги на изнајмување алати или
градежни
материјали;
поправки;
реставрација на згради, куќи и други градби

метални предмети; железарија за прозорци и
врати; метални цевки; метални врати,
прозорци, ролетни, комарници, гаражни
врати, тенди и нивните делови; метални
рамки за прозорци и нивни делови; каси;
сефови; производи од обичен метал што не
се

вклчени

во

другите

класи;

руди

кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола,
азбест, лискун и производите од овие
материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои

од траен или времен карактер; реставрација

се користат во производството; материјали
за обвивање, за заптисување и за изолација;

на врати, прозорци, ролетни, комарници,
засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ

фолии за прозорци и врати; неметални
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неметални градежни материјали;

метални предмети; железарија за прозорци и

цврсти неметани цевки за градба, асфалт,

врати;

катран и битумен, неметални преносни
конструкции, споменици што не се од метал;

прозорци, ролетни, комарници, гаражни
врати, тенди и нивните делови; метални

неметални
комарници,

врати,
прозорци,
ролетни,
гаражни
врати,
тенди

рамки за прозорци и нивни делови; каси;
сефови; производи од обичен метал што не

кл. 37
градежни конструкции; градење
згради, куќни и други градби од траен или

се вклчени во другите класи; руди
кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола,

времен карактер; надгледување на градежни

азбест,

проекти; услуги на изнајмување алати или
градежни
материјали;
поправки;

материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои

реставрација на згради, куќи и други градби
од траен или времен карактер; реставрација

се користат во производството; материјали
за обвивање, за заптисување и за изолација;

на врати, прозорци, ролетни, комарници,
засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ

фолии за прозорци и врати; неметални
еластични
цевки

столарија, алуминиумска столарија, стаклени

кл. 19

фасади; услуги на одржување за зачувување
на објектите во нивна првобитна состојба;

цврсти неметани цевки за градба, асфалт,
катран и битумен, неметални преносни

инсталациски
монтирање и

услуги;
инсталација,
демонтирање на врати,

конструкции, споменици што не се од метал;
неметални
врати,
прозорци,
ролетни,

прозорци, ролетни, комарници, засенувачи,
гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија,

комарници,
гаражни
врати,
тенди
кл. 37
градежни конструкции; градење

алуминиумска столарија, стаклени фасади

згради, куќни и други градби од траен или

(111) 22883

(151) 09/02/2016

времен карактер; надгледување на градежни
проекти; услуги на изнајмување алати или

(210) TM 2015/309

(220) 18/03/2015
(181) 18/03/2025

градежни
материјали;
поправки;
реставрација на згради, куќи и други градби

(450) 29/02/2016
(732) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ

од траен или времен карактер; реставрација
на врати, прозорци, ролетни, комарници,

ул.Никола Парапунов бб / ламела 1-38,

засенувачи,

1000, Скопје, MK
(740) Борко Бајалски, адвокат

столарија, алуминиумска столарија, стаклени
фасади; услуги на одржување за зачувување

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
(540)

на објектите во нивна првобитна состојба;
инсталациски
услуги;
инсталација,

РОЛОМАТИК
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6

обични метали и нивните легури;

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; нетални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
Трговски марки

метални

лискун

цевки;

и

метални

производите

од

врати,

овие

неметални градежни материјали;

гаражни

врати,

тенди,

ПВЦ

монтирање и демонтирање на врати,
прозорци, ролетни, комарници, засенувачи,
гаражни

врати,

тенди,

ПВЦ

столарија,

алуминиумска столарија, стаклени фасади
(111) 22891

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/310

(220) 18/03/2015
(181) 18/03/2025
(450) 29/02/2016
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(732) TDR d.o.o.

(540)

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

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

кл. 34 преработен или непреработен тутун,
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

црна

рачно

(551) индивидуална
(510, 511)

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за
пушење кои се продаваат заедно или

кл. 34 преработен или непреработен тутун,
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени, и не се наменети за лекување,

рачно завиткување, тутун за жвакање,
цигари, пури, цигарилоси, супстанци за

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа
34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли за

пушење

цигари

кои

се

продаваат

заедно

или

завиткување,

тутун

и

за

жвакање,

кибрити

одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени, и не се наменети за лекување,

кл. 35 огласување и рекламирање, водење
на работење и водење на комерцијална

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа
34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли за

дејност,
управување
со
работење,
комерцијална администрација, комерцијални

цигари
и
кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање, водење

работи, уредувачка дејност, канцелариски
работи

на работење и водење на комерцијална
дејност,
управување
со
работење,
комерцијална администрација, комерцијални

(111) 22677

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/312

(220) 19/03/2015

работи, уредувачка дејност, канцелариски
работи

(181) 19/03/2025
(450) 29/02/2016

(111) 22890

(151) 09/02/2016

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

(210) TM 2015/311

(220) 18/03/2015

Rhein, DE

(181) 18/03/2025
(450) 29/02/2016

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
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погореспомнати

(510, 511)
кл. 1

хемикалии кои се користат во

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за одледување на

стоки

со

потекло

од

Швајцарија
(111) 22758

(151) 26/01/2016

растенија;
хемиски
и/или
биолошки
препарати значајни за постапка за важноста

(210) TM 2015/318

(220) 20/03/2015
(181) 20/03/2025

кај растенијата, препарати за регулирање на
раст на растенија, хемиски препарати за нега

(450) 29/02/2016
(732) Brother Industries, Ltd., (a corporation

на

organized and existing under the laws of

семиња,

сурфактанти,

природни

или

вештачки хемикалии како сексуални замки
или
агенти
за
забуна
на
инсекти

Japan)
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi,

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

467-8561, JP

пестициди
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

производи

(540)

посебно

со

пестициди

и/или

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

хемиски/биолошки производи третирани со
семиња, зрна, семе и вегетативни делови од
растенија, невклучени во други класи
(111) 22693

(151) 12/01/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/313

(220) 17/03/2015

кл. 7

(181) 17/03/2025

копнени возила); машински спојки и делови
за пренос (освен за копнени возила);

(450) 29/02/2016
(732) Swiss Confederation represented by
armasuisse The Federal Department of
Defense, Civil Protection and Sports

мотори и машински уреди (освен за

земјоделски алатки кои не се за рачна
употеба; инкубатори за јајца; вендинг

Kasernenstrasse 19, CH-3003 Bern, CH

машини; машини за текстил апарати; машини
за везење; машини за сврзување на текстил;

(740) Друштво за застапување од областа на

машини за печатење на текстил; машини за

индустриската сопственост ЖИВКО

сечење на текстил; машини за втиснување;
механизми; генератори на електрична

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

поставени дисплеи; очила; батерии и ќелии;
акумулатори;
полначи
за
електрични

SWISS MILITARY

напојувачи;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
стоки од благородни метали или преслечени
со нив, што не се вклучени во други класи;
накит, скапоцени камења; хоролошки и
хронометриски

енергија; струјни генератори за итни случаи
кл. 9 фото-копир машини; скенери; челно

инструменти;

Трговски марки

сите

камери;

звучници;

носач

на

податоци снимени со компјутерска програма;
апарати за мрежна комуникација; мрежни
рутери; апарати за прикажување на
информации;
опрема
за
мрежа
комуникациска; мрежни сервери; носачи на
податоци снимен со дигиталните датотеки;
превземливи музички датотеки (што може да
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се даунлодираат); превземливи датотеки со
слики (што може да се даунлодираат)
(111) 22760

(151) 26/01/2016

(210) TM 2015/369

(220) 30/03/2015
(181) 30/03/2025

(111) 22898

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/376

(220) 01/04/2015
(181) 01/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) Novartis AG

(450) 29/02/2016
(732) Р-МЕТАЛИКА КОРП ДООЕЛ

4002 Basel,, CH

ул. Методија Андонов Ченто бб, 1000

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Скопје, MK

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

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

(591) сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, панелни огради,
огради од метал, ограда од ковано железо,
врати од ковано железо, гелендери од ковано
железо,

арматури

за

врати

од

метал,

арматури од метал за прозорци, палети од
метал за транспорт, порти од метал,
потпорни греди од метал, метал (решетки од
метал). метални панел плочи за врата , и
производи од метал кои не се опфатени со
други
класи
кл. 35

PHAMISALEN

услуги при продажба на големо и

мало со метални
метални преносни

градежни материјали,
конструкции, панелни

(111) 22905

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/377

(220) 01/04/2015
(181) 01/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) Novartis AG
4002 Basel,, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

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

огради, ограда од ковано железо, врати од
ковано железо, гелендери од ковано железо,

употреба

арматури за врати од метал, арматури од
метал за прозорци, метал (решетки од

(111) 22911

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/380

(220) 01/04/2015
(181) 01/04/2025

метал), метални панел плочи за врата , и
производи од метал кои не се опфатени со
други
класи
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги
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(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(организирање изложби) од комерцијален и

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

рекламен

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

(презентација на стоки на комуникациски
медиуми за малопродажба), организирање

(540)

трговски саеми за
рекламни
цели,

карактер,

малопродажба

комерцијални или
лепење
плакати,

претставување на стоките, дистрибуција на
примероци, компјутерско рекламирање преку
(591) темно и светло зелена, кафена, бела

интернет, услуги при продажба на големо и

(551) индивидуална

мало и увоз извоз со: хигиенски влошки,
хигиенски
шамивчиња,
тампони
за

(510, 511)
кл. 5

хигиенски

влошки,

хигиенски

шамивчиња, тампони за менструација,
незадржување на мочка и измет (пелени за
задржување
(хигиенски

на

мочка

и

измет),

гаќи
гаќи)

кл. 16 хартија; тоалетна хартија, производи
за бришење, бебешки пелени од хартија и
целулоза за еднократна употреба, лигавчиња
од хартија, салфети од хартија, крпи од
хартија; хартиени прекривки за маса;
хартиени
месарска
кл. 35

ролни

за

фискални

апарати;
хартија

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
- рекламирање, ширење на рекламен
материјал (трактати, проспекти печатени
материјали, примероци), компјутеризирана
работа со датотеки, on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа, објавување

менструација, незадржување на мочка и
измет (пелени за задржување на мочка и
измет), гаќи (хигиенски гаќи), тоалетна
хартија, производи за бришење, бебешки
пелени од хартија и целулоза за еднократна
употреба, лигавчиња од хартија, салфети од
хартија, крпи од хартија, хартиени прекривки
за маса;
апарати;

хартиени ролни
месарска

за

фискални
хартија;

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање на стока
(111) 22901

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/393

(220) 07/04/2015

(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ
ГРУП ДОО Куманово

рекламни текстови; изнајмување рекламен

ул.Перо Чичо бр.26, Куманово, MK

простор; односи со јавност; маректиншки
истражувања,
компјутерски
датотеки

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(средување на информации во компјутерски
датотеки),
телевизиско
рекламирање,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

комерцијални информации и советување на
потрошувачите [продавница за советување
на потрошувачи, помош за комерцијално или
индустриско
работење,
администрација
(комерцијална
администрација)
на
издавањето лиценци за стоки и услуги за
други
лица),
анализа
на
цените,
претставување

на

Трговски марки

стоките,

изложби

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци; привремено сместување
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(111) 22899

(151) 09/02/2016

(111) 22897

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/394

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025

(210) TM 2015/397

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025

(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство, трговија

(450) 29/02/2016
(732) BIOGEN MA INC. (Massachusetts

и услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ
ГРУП ДОО Куманово

corporation)
250 Binney Street, Cambridge,

ул.Перо Чичо бр.26, Куманово, MK

Massachusetts 02142, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

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

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на невролошки пореметувања и хемофилија
кл. 42 развој на фармацевтски препарати и
лекови
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 22904

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/396

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025

(450) 29/02/2016
(732) Janssen Biotech, Inc.
800 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania

(111) 22910

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/399

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025

(450) 29/02/2016
(732) 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)

19044, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

REMICADE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски состави за лекување на
автоимуни заболувања
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(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 22903

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/400

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025

(111) 22858

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/402

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) Hasbro, Inc.

(732) Hasbro, Inc.

1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Island 02862, US

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(450) 29/02/2016

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

(540)

DOH-VINCI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(111) 22860

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/403

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(111) 22864

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/401

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) Hasbro, Inc.

Island 02862, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

LITTLEST PET SHOP

1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

Скопје

(111) 22859

(151) 09/02/2016

(540)

(210) TM 2015/404

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025

MONOPOLY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
Трговски марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(111) 22868

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/407

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

MY LITTLE PONY

(732) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(111) 22862

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/405

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025

Island 02862, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(450) 29/02/2016

SUPER SOAKER

(732) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(111) 22869

(151) 09/02/2016

(540)

(210) TM 2015/408

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

NERF
(732) Hasbro, Inc.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(111) 22861

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/406

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

TRANSFORMERS

(732) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode

(551) индивидуална

Island 02862, US

(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

Скопје
(540)

(111) 22865

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/409

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

PLAY-DOH
(551) индивидуална
(510, 511)
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1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode

вештачки

Island 02862, US

ортопедски производи; материјали за шиење

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

(111) 22690

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/412

(220) 06/04/2015
(181) 06/04/2025

Скопје
(540)

екстремитети,

очи

и

заби;

(450) 29/02/2016
(732) NBA Properties, Inc.

TWISTER

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York,

(551) индивидуална
(510, 511)

New York 10022, US

кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(111) 22867

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/410

(220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025

(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)

(450) 29/02/2016
(732) Cipla Limited
Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 400013
Mumbai, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална

SYNCHRO-BREATHE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
препарати;
медицински

фармацевтски

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
кл.
41
образование;
обезбедување
обука/настава; забава; спортски и културни

и

ветеринарни

санитарни
препарати
за
намени; диететска храна и

активности
(111) 22870

(151) 09/02/2016

супстанции прилагодени за медицинска или
ветеринарна употреба, храна за бебиња;

(210) TM 2015/414

(220) 09/04/2015
(181) 09/04/2025

диететски суплементи за луѓе и животни;

(450) 29/02/2016
(732) DSM IP Assets B.V.

фластери, материјали за завои; материјали
за пломбирање заби, стоматолошки восок;

Het Overloon 1 6411 TE, Heerlen, NL

средства за дезинфекција; препарати за
уништување
штетници;
фунгициди,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

хербициди
кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки

Скопје
(540)

и

ветеринарни

апарати

Трговски марки
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
додатоци во исхрана; диететски
додатоци;
диететски
супстанции
за
медицинска употреба; состојки за (диететска)
храна за медицинска употреба; храна за
бебиња;
формула
за
новороденчиња;
витамини
и
витамински
препарати;
медицинско масло; витаминско масло за
(151) 09/02/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 14/04/2015
(181) 14/04/2025

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
кл.
41
образование;
обезбедување

(450) 29/02/2016
(732) Novo Nordisk A/S

обука/настава; забава; спортски и културни

исхрана кај луѓето
(111) 22857
(210) TM 2015/417

активности

Novo Allé 2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

(111) 22855

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/423

(220) 15/04/2015

(540)

(181) 15/04/2025
(450) 29/02/2016
(732) Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA

Ксалтофај
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на дијабетес

SpA
Via Licinio 11- 22036 Erba (Co), IT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 22691

(151) 12/01/2016

(210) TM 2015/418

(220) 14/04/2015
(181) 14/04/2025

(450) 29/02/2016
(732) NBA Properties, Inc.

LISAMETHYLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US

(111) 22696

(151) 12/01/2016

(740) Друштво за застапување од областа на

(210) TM 2015/425

(220) 15/04/2015

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(181) 15/04/2025
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за производство на мебел

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

ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО
експорт-импорт
ул. Илинденска бб, 1200, Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
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(540)

(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, производи од дрво,
рамки за слики, двоседи, троседи , каучи,
табуретки, фотелји,
фотелји што се
навалуваат, седеф, кревети, кревети за
спиење (спални), детски креветчиња, кревети
за бебиња, плакари за детски соби, плакари
за спални соби, комоди, плакар, тоалетни
комоди, маси , маси за јадење, столчиња,
клупи ( мебел), маси за компјутери, полици,
работни маси, килибар и седеф, душеци,
душеци со федери, воздушни душеци што не
се за
кл. 35

медицинска употреба, закачалки
услуги при продажба на големо и

мало со мебел, огледала, производи од дрво,
рамки за слики, двоседи, троседи , каучи,
табуретки, фотелји,
фотелји што се

(591) сина, црвена, бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 спремни-за-јадење житарици; снек
барови на база на жито; храна за ужинка која
се состои од грст житарки и парченца со вкус;
житарици за доручек; бисквити и колачиња;
снек бар; храна за ужинка на база на
житарици; оризови колачиња и производи од
оризови колачиња; колачиња од жито и
барови на база на жито; барови од житарици
и производи направени од житарици; овес и
овесни снегулки

навалуваат, седеф, кревети, кревети за
спиење (спални), детски креветчиња, кревети

(111) 22871

(151) 09/02/2016

за бебиња, плакари за детски соби, плакари

(210) TM 2015/430

(220) 16/04/2015
(181) 16/04/2025

за спални соби, комоди, плакар, тоалетни
комоди, маси , маси за јадење, столчиња,
клупи (мебел), маси за компјутери, полици,
работни маси, килибар и седеф, душеци,
душеци со федери, воздушни душеци што не
се за медицинска употреба, закачалки
(111) 22872

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/429

(220) 16/04/2015

(450) 29/02/2016
(732) Stokely-Van Camp, Inc.
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois
60661, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(181) 16/04/2025
(450) 29/02/2016
(732) THE QUAKER OATS COMPANY
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois
60661, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
Трговски марки
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Estrada Nacional 117-2, Alfragide, 2614-503
Amadora, PT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

AZEVEDOS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци со вкус на овошје
(111) 22863

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/431

(220) 16/04/2015

(181) 16/04/2025
(450) 29/02/2016
(732) Stokely-Van Camp, Inc.
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois
60661, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

(111) 22854

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/447

(220) 17/04/2015

(181) 17/04/2025
(450) 29/02/2016
(732) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. Energy
Plaza Kat:2, 34805 Beykoz, Istanbul, TR
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Скопје
(540)

RAMSTORAMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; хартија и картон за
пакување и завиткување, картонски кутии;
хартиени крпи; тоалетна хартија; салфетки;
пластични материјали за пакување и
завиткување; печатарски блокови и букви ;
книговезнички
материјал;
печатени
публикации; печатени материјали; книги,

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

списанија,

весници,

печатени

фактури,

кл. 32 пијалаци со вкус на овошје

печатени испратници, печатени ваучери,
календари; постери; слики (испринтени),

(111) 22856

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/432

(220) 16/04/2015
(181) 16/04/2025

цртежи; натепници (канцелариски материјал),
поштенски марки,прибор за пишување,

(450) 29/02/2016
(732) Labaratorios Azevedos - Industria
Faramceutica, S.A.
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намени; лепак за канцелариски намени,

(510, 511)

пенкало, моливи, производи за бришење,

кл. 39

самолепливи
ленти
материјали, кутии од

патувања,
организирање
придружување
патници;

за
канцелариски
картон (уметнички

транспортни услуги; организирање
крстарења;
превезување

материјали), хартија за пишување, хартија за
печатење, хартиени роллни за регистарски

патници; резервации за превоз; резервации
за патувања; разгледувања на културни

каси, материјали за цртање, табли за
пишување, моливи за цртање, акварели

знаменитости
информирање

(водени бојици) за цртање, канцелариски

возила

реквизити,
валјаци
сликарски четки за

за
бојосување
и
цртење. молитвени

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување; бироа за

бројаници
(теспих)
кл. 41 образование и обука; конференции

сместување (хотели и агенции); сместување
(изнајмување за времено сместувања);

(организирање и водење конференции),
конгреси и семинари; спортски и културни

резервирање за сместувања; услуги во
барови; резервирање пансиони; пансиони и

активности; забава; резервации на билети и

интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии

услуги за аранжирање на забави, спортски и
културни настани вклучувајќи и резарвации

(експрес ресторани); услуги на камповите за
летување; служење храна и пијалаци;

на билети и аранжмани за театар, кино,
музеи и концерти; објава и едитирање на

летувалишта; резервирање хотели; хотели;
изнајмување
простории
за
состаноци;

печатени работи, вклучувајќи ги списанијата,
книги, весници, различно од објабвените

изнајмување
за
времено
сместување;
ресторани; ресторани за самопослужување

и
за

обиколки
(туризам);
превоз, изнајмување

текстови; електронски услуги за објавување;
филмска продукција, радио и телевизиски
програми, услуги за новинарски вести; услуги

(111) 22838

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/451

(220) 17/04/2015

за новинарски фотографии; фотографии;
превод

(181) 17/04/2025
(450) 29/02/2016

(111) 22817

(151) 09/02/2016

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(210) TM 2015/449

(220) 17/04/2015

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(181) 17/04/2025
(450) 29/02/2016
(732) Друштво за трговија туризам и
услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ
увоз-извоз, с. Слатино, Теарце
1204 с.Слатино, Теарце, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина, бела
(551) индивидуална
Трговски марки

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

AIRFLOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 22840

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/458

(220) 20/04/2015
(181) 20/04/2025
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(450) 29/02/2016
(732) Novartis AG
4002 Basel,, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

RYA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

употреба
(111) 22837

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/461

(220) 20/04/2015

SEEGEE

(181) 20/04/2025
(450) 29/02/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(732) Novartis AG

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

4002 Basel,, CH

(111) 22839

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/459

(220) 20/04/2015
(181) 20/04/2025

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(450) 29/02/2016
(732) Novartis AG
4002 Basel,, CH

DIOZ
(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 22832

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/462

(220) 20/04/2015
(181) 20/04/2025

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

(450) 29/02/2016
(732) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los

употреба

Angeles, California 90015, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 22836

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/460

(220) 20/04/2015

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(181) 20/04/2025

(540)

(450) 29/02/2016
(732) Novartis AG
4002 Basel,, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 диететски и додатоци во исхраната;
додатовци во храна; диететски и додатоци во
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исхраната за спорт и атлетика; прехранбено
збогатени пијалаци, додатоци за храна што

(111) 22835

(151) 09/02/2016

содржат протеини, минерали и витамини
кл. 29 храна што се состои од препарати во

(210) TM 2015/464

(220) 20/04/2015
(181) 20/04/2025

прав; храна што се состои од подготовки во
прав вклучувајќи диететски додатоци и/или

(450) 29/02/2016
(732) Herbalife International, Inc.

додатоци во исхраната и/или додатоци за
храна што содржи протеини, минерали и

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los
Angeles, California 90015, US

витамини

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 32
подготовки за правење на
безалкохолни пијалаци; пијалаци за спортски

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

и атлетски тренинзи; спортски пијалоци што
содржат протеини, минерали и витамини

(540)

ROSEGUARD
(111) 22834

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/463

(220) 20/04/2015

(181) 20/04/2025
(450) 29/02/2016
(732) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los
Angeles, California 90015, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната; додатоци на
храна

вклучувајќи

билки,

витамини

или

минерали: додатоци на храна во форма на
апче или капсула вклучувајќи билки,
витамини
и
минерали;
додатоци
во
исхраната врз основа на билки, витамини
или
кл. 30

минерали
прехранбени производи вклучувајќи

билки, витамини или минерали

HERBALIFE24
(551) индивидуална

(111) 22833

(151) 09/02/2016

(510, 511)
кл. 5 диететски и додатоци во исхраната;

(210) TM 2015/469

(220) 21/04/2015
(181) 21/04/2025

додатовци во храна; диететски и додатоци во
исхраната за спорт и атлетика; прехранбено
збогатени пијалаци, додатоци за храна што

(450) 29/02/2016
(300) 013390646 22/10/2014 EM
(732) Impax Laboratories, Inc,

содржат протеини, минерали и витамини
кл. 29 храна што се состои од препарати во

30831 Huntwood Ave. Hayward, California
94544, US

прав; храна што се состои од подготовки во
прав вклучувајќи диететски додатоци и/или

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

додатоци во исхраната и/или додатоци за
храна што содржи протеини, минерали и

(540)

витамини
кл. 32
подготовки за правење на
безалкохолни пијалаци; пијалаци за спортски
и атлетски тренинзи; спортски пијалоци што
содржат протеини, минерали и витамини
Трговски марки

NUMIENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за лечење на
невролошки нарушувања и болести
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(111) 22818

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/470

(220) 21/04/2015
(181) 21/04/2025

(450) 29/02/2016
(732) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на он-лајн малопродажба за:
електронски

производи

за

потрошувачи,

електрични
компоненти,
апарати
за
домаќинство, гаџети, предмети за лична
нега, автомобилски производи, спортски
производи, производи за домаќинство и
градина, облека, артикли за миленичиња,
играчки,
книги,
музика
и
филмови,
малопродажба на електрични апарати за
домаќинство
продавници,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
кл. 41
образование; обезбедување на

во
специјализирани
рекламирање, водење на

работењето; управување со работата, за се
погоренаведено

обука/настава; забава; спортски и културни
активности
(111) 22916

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/477

(220) 22/04/2015
(181) 22/04/2025

(450) 29/02/2016
(732) DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its
registred office in Bucharest
148 Virtutii street, registered with the Trade
Register under no J40/372/2002, fiscal code
14399840, duly represented by Mr. Sorin
Ionеscu, in his/her capacity as VP

(111) 22819

(151) 09/02/2016

(210) TM 2015/480

(220) 23/04/2015

(181) 23/04/2025
(450) 29/02/2016
(732) КАРАОРМАН АД увоз-извоз Скопје
ул.Перо Наков бр.144, 1000, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

ALEXANDAR SQUARE

International Development Director, RO

(551) индивидуална

(740) Друштво за застапување од областа на

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

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

пијалоци; привремено сместување

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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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)
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(111)
22677
22704
22705
22706
22732
22796
22697
22707
22710
22711
22713
22714
22721
22722
22761
22764
22782
22783
22784
22853
22882
22684
22732
22795
22677
22689
22703
22713
22723
22752
22753
22754
22755
22757
22761

Трговски марки

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

22762
22789
22790
22798
22799
22802
22807
22832
22833
22834
22835
22836
22837
22838
22839
22840
22842
22843
22844
22845
22846
22849
22850
22855
22856
22857
22867
22870
22897
22898
22904
22905
22909
22910
22911
22914

6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12

22698
22699
22700
22701
22760
22883
22888
22889
22758
22884
22885
22892
22702
22707
22756
22758
22764
22770
22773
22800
22831
22847
22881
22895
22906
22917
22753
22778
22867
22912
22713
22796
22684
22695
22795
22801

12
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20

22848
22693
22707
22713
22707
22713
22732
22733
22749
22750
22851
22854
22900
22911
22795
22883
22888
22889
22685
22686
22694
22707
22708
22709
22712
22713
22797
22906
22759
22822
22873
22883
22888
22889
22696
22709

187 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2016

29 Февруари 2016

20
21
21
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29

22712
22713
22722
22687
22694
22709
22712
22796
22680
22681
22685
22686
22687
22688
22690
22691
22694
22707
22708
22713
22737
22738
22775
22780
22788
22797
22800
22818
22906
22707
22708
22713
22858
22859
22860
22861
22862
22864
22865
22868
22869
22903
22906
22682
22771
22772
22802
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29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

22814
22820
22821
22832
22834
22841
22682
22704
22705
22706
22713
22725
22726
22727
22734
22735
22736
22742
22743
22744
22746
22747
22766
22771
22772
22774
22785
22786
22787
22796
22802
22804
22805
22806
22809
22810
22811
22812
22813
22815
22820
22821
22824
22825
22826
22828
22829

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35

22830
22835
22852
22872
22875
22876
22877
22878
22893
22894
22677
22683
22745
22771
22772
22776
22791
22792
22793
22794
22802
22824
22825
22832
22834
22852
22863
22871
22907
22915
22749
22750
22767
22768
22803
22879
22880
22731
22769
22773
22777
22779
22887
22890
22891
22680
22681

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

22684
22685
22686
22687
22688
22696
22707
22717
22718
22720
22721
22722
22732
22733
22737
22738
22748
22759
22760
22763
22764
22770
22791
22792
22793
22794
22800
22808
22809
22810
22816
22820
22821
22822
22827
22841
22874
22884
22885
22887
22890
22891
22892
22896
22900
22911
22913
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35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
39
39

22916
22678
22698
22699
22700
22701
22716
22717
22718
22831
22698
22699
22700
22701
22716
22760
22816
22822
22873
22883
22888
22889
22770
22800
22874
22692
22704
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39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

22705
22706
22729
22730
22733
22781
22817
22911
22918
22688
22728
22690
22691
22702
22707
22732
22739
22740
22741
22749
22750
22763
22770
22800
22818
22854
22900

41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

22906
22908
22720
22739
22740
22741
22764
22770
22781
22800
22816
22874
22884
22885
22892
22895
22897
22679
22715
22716
22719
22724
22745
22749
22750
22763
22785

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45

22786
22787
22808
22817
22819
22827
22896
22899
22901
22902
22908
22713
22728
22778
22918
22717
22718
22739
22740
22741
22770
22800

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)
Abbott Medical Optics Inc., a Delaware Corporation
Accord Healthcare Limited
Amgen Inc. (Delaware corporation)
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
BASF SE
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
BERKO Pharmaceuticals and Chemicals Ind. Inc.
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)
BOSNALIJEK d.d.
Трговски марки

(111)
MK/T/ 2013/724
MK/T/ 2014/15
MK/T/ 2015/399
MK/T/ 2015/135
MK/T/ 2015/312
MK/T/ 2013/909
MK/T/ 2013/743
MK/T/ 2015/397
MK/T/ 2013/723

(210)
22778
22703
22910
22847
22677
22755
22914
22897
22790
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British American Tobacco (Brands) Inc.,
British American Tobacco (Brands) Inc.,
Brother Industries, Ltd., (a corporation organized and existing under the laws of
Japan)
CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, Delaware Business Trust and c/o Calvin Klein,
Inc.,
Cipla Limited
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
COLOMBINA S.A.
Corby Spirits and Wine Limited
DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest
DAŽ d.o.o.
DAŽ d.o.o.
DAŽ d.o.o.
DAŽ d.o.o.
Deva Holding A.S.
Deva Holding A.S.
Deva Holding A.S.
Diageo North America, Inc.
Diageo North America, Inc.
Dole Asia Holdings Pte. Ltd.
Dole Asia Holdings Pte. Ltd.
DSM IP Assets B.V.
Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG
Eli Lilly and Company (an Indiana Corporation)
ERA Franchise Systems LLC
ERREA' SPORT S.p.A.
ERREA' SPORT S.p.A.
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of
the State of New Jersey
Fresenius Kabi AG
Gap (ITM) Inc
Google Inc.
Groupe Monetico International Inc.
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Herbalife International, Inc.
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MK/T/ 2013/728
MK/T/ 2013/759
MK/T/ 2015/318

22779
22777
22758

MK/T/ 2014/170

22764

MK/T/ 2015/410
MK/T/ 2014/396
MK/T/ 2013/910
MK/T/ 2014/225
MK/T/ 2015/477
MK/T/ 2015/171
MK/T/ 2015/172
MK/T/ 2015/173
MK/T/ 2015/174
MK/T/ 2013/751
MK/T/ 2013/752
MK/T/ 2013/753
MK/T/ 2015/189
MK/T/ 2015/190
MK/T/ 2013/884
MK/T/ 2013/885
MK/T/ 2015/414
MK/T/ 2015/300
MK/T/ 2014/223
MK/T/ 2015/57
MK/T/ 2015/285
MK/T/ 2015/286
MK/T/ 2013/690

22867
22714
22766
22803
22916
22878
22877
22876
22875
22843
22844
22845
22880
22879
22772
22771
22870
22756
22912
22678
22708
22707
22732

MK/T/ 2015/41
MK/T/ 2013/800
MK/T/ 2014/213
MK/T/ 2015/125
MK/T/ 2015/46
MK/T/ 2015/400
MK/T/ 2015/401
MK/T/ 2015/402
MK/T/ 2015/403
MK/T/ 2015/404
MK/T/ 2015/405
MK/T/ 2015/406
MK/T/ 2015/407
MK/T/ 2015/408
MK/T/ 2015/409
MK/T/ 2013/754
MK/T/ 2015/462

22723
22780
22800
22831
22695
22903
22864
22858
22860
22859
22862
22861
22868
22869
22865
22789
22832
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Herbalife International, Inc.
Herbalife International, Inc.
Hyatt International Corporation
Hyatt International Corporation
Impax Laboratories, Inc,
Ironwood Pharmaceuticals, Inc
Jack Daniel's Properties, Inc.
Jack Daniel's Properties, Inc.
Janssen Biotech, Inc.
Kenda Rubber Industrial Co., Ltd.
Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA SpA
Labaratorios Azevedos - Industria Faramceutica, S.A.
Lidl Stiftung & Co.KG
LONDESSA SRB, z.t.r.
LONDESSA SRB, z.t.r.
M/S. ALLIED NIPPON LTD
Merck Sharp & Dohme Corp.
Merck Sharp & Dohme Corp.
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
Mulliri i Vjeter Sh.p.k.
NBA Properties, Inc.
NBA Properties, Inc.
NBA Properties, Inc.
NIKON CORPORATION
NOVARTIS AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
NOVO NORDISK A/S
NOVO NORDISK A/S
NOVO NORDISK A/S
Novo Nordisk A/S
Nu Mark LLC, a limited liability company of Virginia
PLIVA Hrvatska d.o.o.
PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Polichem S.A. Registered Office
Polichem S.A. Registered Office
Qualcomm Incorporated
RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
Reckitt Benckiser N.V.
Regatta Ltd
Трговски марки
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MK/T/ 2015/463
MK/T/ 2015/464
MK/T/ 2015/54
MK/T/ 2015/288
MK/T/ 2015/469
MK/T/ 2012/587
MK/T/ 2013/918
MK/T/ 2013/919
MK/T/ 2015/396
MK/T/ 2014/227
MK/T/ 2015/423
MK/T/ 2015/432
MK/T/ 2015/29
MK/T/ 2015/44
MK/T/ 2015/45
MK/T/ 2013/748
MK/T/ 2014/235
MK/T/ 2014/240
MK/T/ 2015/8

22834
22835
22679
22715
22833
22689
22768
22767
22904
22801
22855
22856
22907
22722
22721
22795
22799
22798
22906

MK/T/ 2015/40
MK/T/ 2015/412
MK/T/ 2015/418
MK/T/ 2015/470
MK/T/ 2013/739
MK/T/ 2014/236
MK/T/ 2015/22
MK/T/ 2015/376
MK/T/ 2015/377
MK/T/ 2015/451
MK/T/ 2015/458
MK/T/ 2015/459
MK/T/ 2015/460
MK/T/ 2015/461
MK/T/ 2013/913
MK/T/ 2013/914
MK/T/ 2013/915
MK/T/ 2015/417
MK/T/ 2013/897
MK/T/ 2015/298
MK/T/ 2014/215
MK/T/ 2015/17
MK/T/ 2015/18
MK/T/ 2014/786
MK/T/ 2015/447
MK/T/ 2015/195
MK/T/ 2013/749

22896
22690
22691
22818
22796
22807
22909
22898
22905
22838
22840
22839
22836
22837
22754
22752
22753
22857
22773
22757
22802
22761
22762
22917
22854
22697
22788
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Schiesser Marken GmbH
SHULTON, INC.
Shulton, Inc.
Snapchat, Inc., a Delaware corporation
Steven Madden Ltd.
Stokely-Van Camp, Inc.
Stokely-Van Camp, Inc.
Swiss Confederation represented by armasuisse The Federal Department of
Defense, Civil Protection and Sports
TAVFIK GENERAL TRADING L.L.C.
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
Technicolor Trademark Management
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
THE GILLETTE COMPANY
THE GILLETTE COMPANY
THE QUAKER OATS COMPANY
Tumblr, Inc.
United Parcel Service of America, Inc., Incorporated in Delaware, U.S.A.
Wm. WRIGLEY Jr. Company
Wm. WRIGLEY Jr. Company
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
АЛСАС САШО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ДПТУ ЕУРО - ЕКО ГРИИН увоз - извоз
Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС
КОНСТРАКШН ДОО Скопје
Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС
КОНСТРАКШН ДОО Скопје
Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС
КОНСТРАКШН ДОО Скопје
Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС
КОНСТРАКШН ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на мебел ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО
експорт-импорт
Друштво за производство трговија и услуги ГРЕЕН ПРОДУКТ ДООЕЛ експорт
импорт
Друштво за производство, промет и услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експортимпорт Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експортимпорт Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експортимпорт
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MK/T/ 2015/71
MK/T/ 2013/722
MK/T/ 2015/170
MK/T/ 2015/20
MK/T/ 2014/1428
MK/T/ 2015/430
MK/T/ 2015/431
MK/T/ 2015/313

22694
22782
22882
22895
22797
22871
22863
22693

MK/T/ 2013/892
MK/T/ 2015/198
MK/T/ 2015/310
MK/T/ 2015/311
MK/T/ 2015/169
MK/T/ 2014/208
MK/T/ 2013/730
MK/T/ 2013/731
MK/T/ 2015/429
MK/T/ 2013/890
MK/T/ 2013/729
MK/T/ 2015/3
MK/T/ 2015/4
MK/T/ 2013/315
MK/T/ 2013/326
MK/T/ 2013/329
MK/T/ 2013/334
MK/T/ 2013/335
MK/T/ 2015/50
MK/T/ 2015/380
MK/T/ 2015/12

22769
22887
22891
22890
22881
22846
22783
22784
22872
22770
22781
22894
22893
22746
22744
22747
22742
22743
22724
22911
22700

MK/T/ 2015/13

22699

MK/T/ 2015/14

22701

MK/T/ 2015/15

22698

MK/T/ 2015/200
MK/T/ 2015/425

22874
22696

MK/T/ 2015/133

22841

MK/T/ 2013/726

22738

MK/T/ 2013/727

22737

MK/T/ 2015/51

22680
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Друштво за производство, промет и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експортимпорт
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП
ДОО Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП
ДОО Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ
Струмица
Друштво за производство, трговија и услуги ТОТАЛ ГРУП ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ
Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Охрид
Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Охрид
Друштво за трговија и услуги Мелон Солушнс ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија туризам и услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ увозизвоз, с. Слатино, Теарце
Друштво за трговија услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Друштво за трговија услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски
Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски
Друштво за трговија, транспорт и шпедиција МУЛТИ ШПЕД ДООЕЛ Скопје
Друштво за туризам трговија услуги и превоз Албатрос травелс ДООЕЛ Скопје
Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ДТТУ СТАР РЕНТ А КАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ЕУРОМЕДИКС ЛАБАРАТОРИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ИВАНЧО ПЕТРОВСКИ
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
Институт за стандардизација на Република Македонија
Трговски марки
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MK/T/ 2015/52

22681

MK/T/ 2012/910

22745

MK/T/ 2013/676

22786

MK/T/ 2013/675

22785

MK/T/ 2013/674

22787

MK/T/ 2014/398

22774

MK/T/ 2015/58

22709

MK/T/ 2015/59

22712

MK/T/ 2015/393

22901

MK/T/ 2015/394

22899

MK/T/ 2015/192

22873

MK/T/ 2012/925
MK/T/ 2013/797

22900
22915

MK/T/ 2014/392
MK/T/ 2013/1167
MK/T/ 2013/1168
MK/T/ 2014/1391
MK/T/ 2015/449

22775
22717
22718
22751
22817

MK/T/ 2014/415

22685

MK/T/ 2014/416

22686

MK/T/ 2014/220
MK/T/ 2014/221
MK/T/ 2015/179
MK/T/ 2015/305
MK/T/ 2014/430

22810
22809
22692
22729
22687

MK/T/ 2013/132
MK/T/ 2015/134
MK/T/ 2015/124
MK/T/ 2013/756
MK/T/ 2013/757
MK/T/ 2013/758
MK/T/ 2013/789
MK/T/ 2013/587

22730
22918
22816
22791
22792
22793
22794
22720
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Јасминка Фргачиќ
КАРАОРМАН АД увоз-извоз Скопје
КОЖУВЧАНКА ДОО
Коктел Трејд
Креатива Маркетинг Консалтинг ДООЕЛ Скопје
МАКПРОГРЕС ДОО
Мире Јанев
Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД
ХОР Охрид
Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД
ХОР Охрид
Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД
ХОР Охрид
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО
МОТОЛОГИСТИКА УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О.Е.Л.
Николоски Игор
Николоски Игор
Николоски Игор
ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Приватна здравствена установа - Ординација по општа стоматологија СМАЈЛ
ДЕНТ - Скопје
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
Производсно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
Производсно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
Производсно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
Р-МЕТАЛИКА КОРП ДООЕЛ
РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
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MK/T/ 2014/222
MK/T/ 2015/480
MK/T/ 2015/47
MK/T/ 2011/494
MK/T/ 2014/792
MK/T/ 2015/159
MK/T/ 2014/941
MK/T/ 2014/339

22808
22819
22683
22713
22748
22827
22719
22740

MK/T/ 2014/340

22741

MK/T/ 2014/341

22739

MK/T/ 2015/60
MK/T/ 2015/295
MK/T/ 2013/855
MK/T/ 2013/856
MK/T/ 2013/858
MK/T/ 2014/232
MK/T/ 2014/226
MK/T/ 2014/228
MK/T/ 2014/229
MK/T/ 2014/230
MK/T/ 2014/231
MK/T/ 2014/233
MK/T/ 2014/234
MK/T/ 2015/143
MK/T/ 2015/144
MK/T/ 2015/145
MK/T/ 2015/148
MK/T/ 2015/149
MK/T/ 2015/150
MK/T/ 2015/151
MK/T/ 2015/299

22682
22684
22736
22734
22735
22814
22804
22805
22813
22806
22815
22812
22811
22824
22852
22825
22826
22830
22828
22829
22728

MK/T/ 2013/721
MK/T/ 2015/75

22776
22706

MK/T/ 2015/76

22704

MK/T/ 2015/77

22705

MK/T/ 2015/282
MK/T/ 2015/283
MK/T/ 2015/284
MK/T/ 2015/369
MK/T/ 2015/307
MK/T/ 2015/308

22884
22885
22892
22760
22888
22889
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РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО Кочани
САЛИЈИ РАШИД and МАРКОСКИ КУЗМАН
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ
Солун и Иван дооел Скопје
Солун и Иван дооел Скопје
Сотиров Кире
Стојанче Бојков
Тара Мода ДООЕЛ Скопје
ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
Тодоровска Билјана
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало
КАМФУД ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-Заштитно друштво за
производство, трговија и услуги БРЕГАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево
Трговско друштво за производство на огноотпорни материјали ВАРДАР
ДОЛОМИТ ДООЕЛ
Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА
КОМПАНИ ДОО Гевгелија
Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА
КОМПАНИ ДОО Гевгелија
Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА
КОМПАНИ ДОО Гевгелија
Усеин Асанов
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје,
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Хазби Лика

MK/T/ 2015/309
MK/T/ 2015/136
MK/T/ 2015/5
MK/T/ 2015/21
MK/T/ 2013/962
MK/T/ 2013/963
MK/T/ 2013/950
MK/T/ 2013/917
MK/T/ 2013/799
MK/T/ 2015/121
MK/T/ 2015/122
MK/T/ 2015/31
MK/T/ 2015/55

22883
22848
22702
22908
22749
22750
22731
22902
22913
22821
22820
22763
22716

MK/T/ 2013/867

22733

MK/T/ 2015/156

22822

MK/T/ 2015/78

22725

MK/T/ 2015/79

22726

MK/T/ 2015/80

22727

MK/T/ 2014/461
MK/T/ 2015/141

22688
22850

MK/T/ 2015/140

22849

MK/T/ 2015/142
MK/T/ 2015/160
MK/T/ 2015/161
MK/T/ 2015/162
MK/T/ 2013/732
MK/T/ 2014/609

22851
22853
22710
22711
22842
22759

ПРЕНОС
(111) 3192

(732) Друштво за производство, промет

(732) ConvaTec Inc.

и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

Скопје
ул.„Антон Попов“ бр. 3, Скопје, MK

(111) 9878

(111) 10033

Трговски марки
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(732) Друштво за производство, промет

(732) Друштво за производство,

и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ

Скопје
ул.„Антон Попов“ бр. 3, Скопје, MK

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

(111) 9666

(111) 15448

(732) FMC Chemical, sprl
Boulevard de la Plaine 9 1050 Bruxelles,

(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL
65 Boulevard Grande-Duchesse Chalotte

BE

L-1331, LU

(111) 10118

(111) 15448

(732) FAIRNESS S.N.C. DI SERVADIO
LUCA E MELATO GIULIANO

(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL
65 Boulevard Grande-Duchesse Chalotte

Via Vo' di Placca 36/D, 35020 Due Carrare
(Padova), IT

L-1331, LU
(111) 14922

(111) 12643
(732) Gojo Industries, Inc.

(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL
65 Boulevard Grande-Duchesse Chalotte

One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, OH
44311, US

L-1331, LU
(111) 14922
(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL

(111) 10688

65 Boulevard Grande-Duchesse Chalotte
L-1331, LU

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ
(111) 18549
(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK

ПРОМЕНИ
(111) 3613
(732) CHIVAS BROTHERS PERNOD

(732) NIKE INNOVATE C.V. a limited
partnership (commanditaire

RICARD LIMITED
111-113 Renfrew Road Paisley, Scotland,

vennootschap) organized and existing
under the laws of the Netherlands

GB

One Bowerman Drive, Beavertoon,
Oregon, 97005-6453, US

(111) 5293
(111) 5425
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(732) HUSQVARNA AKTIEBOLAG

(732) CHIPITA Industrial & Commercial

Drottninggatan 2, S-561 82 Huskvarna, SE

Company S.A. and distinctive title

(111) 5607

CHIPITA S.A.
12th km National road Athens - Lamia,

(732) CASTROL LIMITED
Weakfield House, Pipers Way Swindon,

Metamorfosis 14452, GR

Wiltshire SN3 1RE, UK

(111) 9878
(732) Друштво за производство, промет

(111) 2507

и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ

(732) NIKE INNOVATE C.V. a limited
partnership (commanditaire

Скопје
ул.„Антон Попов“ бр. 3, Скопје, MK

vennootschap) organized and existing
under the laws of the Netherlands

(111) 10033

One Bowerman Drive, Beavertoon,
Oregon, 97005-6453, US

(732) Друштво за производство, промет
и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ
Скопје

(111) 2507
(732) NIKE INNOVATE C.V. a limited

ул.„Антон Попов“ бр. 3, Скопје, MK

partnership (commanditaire
vennootschap) organized and existing

(111) 10866
(732) Друштво за трговија на големо и

under the laws of the Netherlands
One Bowerman Drive, Beavertoon,

мало МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје
ул.Индустриска бр.2, 1000 Скопје, Гази

Oregon, 97005-6453, US

Баба, MK

(111) 8106

(111) 11114

(732) Друштво за производство, промет
и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ

(732) NIKE INNOVATE C.V. a limited
partnership (commanditaire

Скопје
ул. „Шар Планина“ бб, 1000, Скопје, MK

vennootschap) organized and existing
under the laws of the Netherlands
One Bowerman Drive, Beavertoon,

(111) 8277
(732) BFS S.A.

Oregon, 97005-6453, US

Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai,
Santa Catarina, BR

(111) 11310
(732) SmithKline Beecham Limited

(111) 8277

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(732) BFS S.A.
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai,
Santa Catarina, BR

(111) 11262
(732) SINIRLI SORUMLU MARMARA

(111) 8701

ZEYTĺN TARIM SATIŞ KOOPERATĺFLERĺ
BĺRLĺĞĺ
Bursa ĺzmir Karayolu 29 Km. Başköy
Mevkii Nilüfer, BURSA, TR
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(732) Друштво за производство,
(111) 10118

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ

(732) FAIRNESS S.N.C. DI SERVADIO
LUCA E MELATO GIULIANO

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

Via Vo' di Placca 36/D, 35020 Due Carrare
(Padova), IT

(111) 13294

(111) 12380

(732) Austria Tabak GmbH
Koppstrasse 11, A-1160 Wien, AT

(732) OLYMPUS CORPORATION
43-2, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo, JP

(111) 17704
(732) SmithKline Beecham Limited

(111) 10688

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

ИСТЕКУВАЊЕ
(111) 99
Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/06/2013
(111) 784
Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/03/2014
(111) 5274
Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/07/2014
(111) 5451
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/06/2011
(111) 10678
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/09/2011

СПОЈУВАЊЕ
(111) 9878

(732) Друштво за производство, промет

(732) Друштво за производство, промет
и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ

и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ
Скопје

Скопје

ул.„Антон Попов“ бр. 3, Скопје, MK

ул.„Антон Попов“ бр. 3, Скопје, MK
(111) 15174
(111) 10033
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One Town Center Road, Boca Raton, FL

(732) Sensormatic Electronics, LLC.

33486, US

One Town Center Road, Boca Raton, FL
33486, US

(111) 15172

ВПИШУАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 3613 MK/T/ 1994/982

ОБНОВУВАЊА
(111) 4052

(186) 15/06/2020

(111) 5454

(186) 22/08/2024

(111) 5768

(186) 20/09/2024

(111) 5588

(186) 27/09/2024

(111) 5425

(186) 14/10/2024

(111) 5498

(186) 01/11/2024

(111) 5607

(186) 23/11/2024

(111) 1741

(186) 20/07/2018

(111) 6212

(186) 25/04/2015

(111) 6675

(186) 22/06/2025

(111) 9195

(186) 10/01/2020

(111) 9196

(186) 07/02/2020

(111) 9611

(186) 15/03/2020

(111) 9671

(186) 15/05/2020

(111) 10464

(186) 16/03/2021

(111) 10697

(186) 19/06/2021

(111) 10866

(186) 29/10/2021

(111) 10920

(186) 05/12/2021

(111) 11310

(186) 09/07/2022

(111) 11932

(186) 06/05/2023

(111) 10118

(186) 21/08/2023

(111) 12643

(186) 16/09/2023

(111) 12380

(186) 10/06/2024

(111) 10687

(186) 19/11/2024

(111) 10728

(186) 19/11/2024

(111) 10688

(186) 19/11/2024
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(111) 16260

(186) 12/01/2025

(111) 12804

(186) 09/02/2025

(111) 13967

(186) 19/04/2025

(111) 12702

(186) 19/04/2025

(111) 12700

(186) 20/04/2025

(111) 14879

(186) 20/04/2025

(111) 12699

(186) 20/04/2025

(111) 12698

(186) 20/04/2025

(111) 12788

(186) 20/04/2025

(111) 12697

(186) 20/04/2025

(111) 12696

(186) 25/04/2025

(111) 12678

(186) 25/04/2025

(111) 13093

(186) 25/04/2025

(111) 13521

(186) 10/05/2025

(111) 13524

(186) 10/05/2025

(111) 13522

(186) 10/05/2025

(111) 13523

(186) 16/05/2025

(111) 12686

(186) 16/05/2025

(111) 13294

(186) 04/10/2025

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ
(111) 4642
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 32 неалкохолни напитоци, пиво, пиварски производи, минерални води
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(111) 22866

(151) 04/02/2016

(210) TM 2012/1310

(220) 10/12/2012

(181) 10/12/2022
(450) 29/02/2016
(732) Магрони ДОО Скопје
Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)

(111)

32

22866

35

22866

43

22866

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)

(111)

(210)

Магрони ДОО Скопје

MK/T/ 2012/1310

22866

Трговски марки
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот
дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)
(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн
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(11) 759

(45) 29/02/2016

(21) ID 2014/1

(22) 19/02/2014

(18) 19/02/2019
(72) Орхан Тахири (Места бр. 50 Скопје)
(73) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Источна Индустриска зона бб дел 3 - Маџари 1000 Скопје, MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

(11) 758

(45) 29/02/2016

(21) ID 2015/7

(22) 01/04/2015
(18) 01/04/2020
(73) Сигма медиа дооел Скопје
Ул. „487“ бр. 9Б/4 Центар, Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
(51) 11-01
(54) ПРСТЕН IMPORTA

Индустриски дизајн
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)

(11)

09-01

759

11-01

758

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)

(11)

(21)

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО

759

MK/I/ 2014/1

Сигма медиа дооел Скопје

758

MK/I/ 2015/7
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ЗАСТАПНИЦИ
ВПИШУВАЊЕ
195. Нина Петковска, адвокат
ул. “Скопска” бр. 15/2-4
1000 Скопје, Република Македонија
тел. 02 3177 366
e-mail: nina@petkovska.com.mk
196. Димитар Панчевски, адвокат
бул. “8ми Септември” бр. 2/2-4
1000 Скопје, Република Македонија
тел. 070 234 163
факс. 02 3213 683
e-mail: dimitarp@t.mk
197. Адвокатско друштво Папазоски и Мишев
Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. 02 3140 909
Факс. 02 3116 525
e-mail: kiril.p@mk.pwc.com
198. Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37-1/13
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. 02 2402 991
Факс. 02 2402 992
e-mail: posta.advokati@velickovski.com.mk

ПРОМЕНИ
159. Анета Мострова, адвокат
Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. 02 3 122 792
Моб. 070 327 512
Факс: 02 551 1304
e-mail: info@mostrova.com.mk

БРИШЕЊЕ
177. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје
Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. 02 3140 900
Факс. 02 3116 525
e-mail: office@mk.pwc.com

Застапници
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ИСПРАВКИ

(210) TM/2012/000218
(731) Адвајзори ДООЕЛ, 15ти Корпус бб, 6000 Охрид, П.Ф. 18
ТРГОВСКА МАРКА ПО ГРЕШКА ОБЈАВЕНА КАКО РЕГИСТРИРАНА

(210) TM 2015/175
ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА ТРЕБА ДА БИДЕ:
(731) : Жаклина Ковачевиќ Божилова, ул. Пушкинова 7/3-27 Скопје, МК и
Верица Василеска ул. Мито Хаџи Василев - Јасмин 38/4, Скопје, МК
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Исправки на гласник

