
AP	 -	Afrikanska	regionalna	organizacija	za	industriska		 	 	 	
	 sopstvenost (ARIPO)

BX	 -	Biroto	na	Beneluks	za	`igovi	i	modeli

EA  -	Evroaziska	patentna	organizacija

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

EP	 -	Evropsko	patentno	biro	(EPO)

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

OA	 -	Afrikanska	organizacija	za	intelektualna		 		 	 	
	 sopstvenost	(OAPI)

WO	 -	Svetska	organizacija	za	intelektualna	sopstvenost	(WIPO)

GC -	Kooperativen	sovet	na	arapskite	zemji	vo	Zalivot

AD	 -	Andora
AE	 -	Zdru`enite	Arapski		 	

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

Republika
CG		-	Kongo
CH		-	[vajcarija
CI		 -	Bregot	na	slonovata		

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

Republika
DZ	 -	Al`ir

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

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

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

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

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

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

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

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

OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO  RE[ENIE 
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD 
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Soglasno ~lenot 224 od Zakonot za indu–
striskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na 
Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03, 09/04), 
re{enieto za priznavawe na pravoto na indutriska 
sopstvenost,  }e se oglasi za ni{tovno ako se utvrdi 
deka ne postoele uslovi predvideni so Zakonot za 
industriskata sopstvenost, za priznavawe na toa 
pravo.

Predlog za oglasuvawe za ni{tovno re{enie za 
priznavawe na pravoto od industriska sopstvenost, 
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata 
sopstvenost, mo`e da podnese zainteresirano 
lice, javniot obvinitel ili Zavodot, po slu`bena 
dol`nost.

Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno 
re{enie za priznavawe na pravata od industriska 
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na 
traeweto na za{titata.
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Patenti

�

PATENTI

Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija”, br. 47/02, 42/03, 09/04, Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva 
podatocite od re{enieto na patent.

Vo soglasnost so ~lenot 52 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija”, br. 47/02, 42/03, 09/04, so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i 
apstraktot so nacrt, ako go ima, patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite. 

Vo soglasnost so ~lenot 58 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. 
47/02, 42/03, 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe, se objavuva 
prvoto patentno barawe.

Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus 
mo`en rok, dokolku e platena propi{anata taksa.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci 
koi ne postojat vo INID, vovedeni se dopolnitelni kodovi.

(11)  Registarski broj na dokumentot

(13)  Vid na dokumentot:

 A-patent, A1-patent so dokaz,

 A2-dopolnitelen patent

 T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent

(21)  Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvaweto

(23)  Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(30)  Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(45)  Data na objavuvawe

(51)  Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)   

(54)  Naziv na pronajdokot

(57)  Apstrakt ili patentno barawe

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ 

 (datum na prijavuvaweto, ex- YU, broj na prijavata,

 godina,  ex- YU,  broj na patentot) 

(61)  Broj na osnovnata prijava

(62)  Broj na prvobitnata prijava

(72)  Pronajduva~ (i)

(73)  Nositel na pravoto na patentot

(74)  Zastapnik

(86) Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe, dr`ava, broj na PCT prijavata)

(87) Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto, objaven  broj - WO)

(96) Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto, dr`ava, broj na ER prijavata)

(97) Objavuvawe na priznaen evropski patent (datum na priznavawe, broj, bilten) 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(5�)	 A	23L	3/00	 (��)	 901317
	 	 (��)	 А
(��)	 	�00�/�6	 (��)	 �7/0�/�00�
	 	 (45)	 �0/09/�004
(7�)	 Родољуб Драшковиќ
	 ул.	“Меша	Димитријевиќ”	,	Нови	Сад,	YU
(74)	 МИРЈАНА		МАРКОВСКА,	адвокат	
	 бул.	“Крсте	Мисирков”	13/	7,	1000,	Скопје
(72)	 Родољуб	Драшковиќ
(54)	 ТехнологијА и посТАпкА зА желиРАње 

нА бисквиТнА поДлогА
(57)	 Новиот	 начин	 на	 желирање	 на	 бисквитната	

подлога	 е	 значајно	 достигнување	од	 областа	 на	
прехранбената	односно	кондиторската	индустрија.	
Станува	 збор	 за	 најсофистицирана	 технологија	
на	желирање	во	процесот	на	производството	на	
бисквити	 и	 други	 производи	 од	 прехранбената,	
односно	кондиторската	индустрија.

	 Иновацијата	 се	 состои	 во	 тоа	 што	 со	 оваа	

технологија	 бисквитната	 подлога	 е	 целосно	 и	
рамномерно	 преслечена	 со	 богата	 наслага	 од	
желе	маса,	што	 не	 беше	 случај	 во	 досегашната	
состојба.	 Истовремено	 порозната	 бисквитна	 во	
допир	 со	 желе	 масата,	 ја	 впива	 истата,	 по	 што	
бисквитот	станува	сочен	и	мек,	со	препознатлив	
вкус.	 Co	 впивањето	 на	 желето	 во	 бисквитната	
подлога	желето	се	спојува	со	бисквитната	подлога	
при	 што	 е	 невозможно	 желето	 механички	 да	 се	
одвои	од	бисквитната	подлога,	што	беше	случај	во	
досегашната	состојба	на	техниката	каде	желето	се	
нанесува	механички	на	средината	од	бисквитната	
подлога	и	е	возможно	механичко	отстранување	на	
истото.

	 Крајниот	резултат	што	се	добива	со	оваа	иновација	
е	 квалитетен	и	естетски	препознатлив	производ,	
кој	 во	 исто	 време	 ќе	 претставува	 новитет	 на	
пазарот,	 кој	 ќе	 ја	 задоволи	 побарувачката	 на	
потрошувачите.

	 Производот	 добиен	 по	 употреба	 на	 патентот	
е	 практично	 без	 холестерол	 и	 со	 прекрасен	
долготраен	свеж	и	сочен	вкус.

901317
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(5�)	 C	12N	15/13	 (��)	 901367
	 A	6�K	�9/�95	 (��)	 А
	 A	6�P	�7/00	 (��)	 07/0�/�00�
	 C	07K	16/28		16/42	 (45)	 �0/09/�004
	 C	12N	15/79		5/10	
	 G	01N	33/50		33/577	 	
(��)	 	�00�/40	 	
(30)	 09/920,267		01/08/2001		US	
	 60/223,363		07/08/2000		US
(86)	 07/08/2001	PCT/US01/24784
(87)	 14/02/2002	WO02/12501
(7�)	 CENTOCOR,	INC.
	 200	 GREAT	 VALLEY	 PARKWAY,	 MALVERN,	

PENNSYLVANIA	19355,	US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(72)	 GILES-KOMAR	Jill
	 HEAVNER	George		
	 SNYDER	Linda		
	 TRIKHA	Mohit
(54)	 АнТиДУАлни инТегРин АнТиТелА соеДи–

ненијА посТАпки и пРиМенА
(57)	 Овој	 пронајдок	 се	 однесува	 на	 најмалку	 едно	

ново	антидуално	интегрин	антитело,	вклучително	
изолирани	нуклеински	киселини	кои	дешифрираат	
најмалку	 едно	 антидуално	 интегрин	 антитело,	
дуален	 интегрин,	 вектори,	 клетки	 домаќини,	
трансгенетски	 животни	 или	 растенија,	 и	 методи	
за	 подготовка	 и	 употреба	 на	 истите,	 вклучувајќи	
терапевтски	соединенија,	методи	и	уреди.

901367
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(5�)	 E	04C	3/294	 (��)	 901331
	 E	04B	7/00		7/08	 (��)	 А
	 E	04C	3/10		3/11	 (22)	 08/04/2003
(��)	 	�00�/9�	 (45)	 �0/09/�004
(30)	 P20000906A		28/12/2000		HR
(86)	 02/10/2001	PCT/HR01/00045
(87)	 11/07/2002	WO02/053852
(7�)	 MARA	d.o.o.,	Tvornica	kuca	i	hala
	 Varazdinska	65,	42232	Donji	Martijanec,	HR
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 C	and	SMRCEK	Branko
(54)	 Двојно пРеДнАпРегнАТА коМпозиТнА, 

покРивнO-ТАвАнскА консТРУкЦијА со 
РАМен своД зА изгРАДбА нА хАли

(57)	 Двострано	 преднапрегнатите,	 	 композитни,				
покривно	 -	 тавански	 конструкции	 со	 рамен	 свод	
за	 изградба	 на	 хали,	 претставуваат	 линиско	
просторни,	 полуфабрикатни,	 градежни	елементи	

за	 монтажна	 изградба	 на	 хали	 со	 големи	
димензии.	 Го	 решаваат	 проблемот	 на	 изградба	
на	 рамни	 финализирани	 сводови	 во	 халите	 со	
големи	 димензии	 на	 кои	 со	 поволен	 естетски	
изглед;	 го	 смалуваат	 волуменот	 на	 грејниот	
простор	во	халата,	обезбедуваат	вентилирање	и	
квалитетно	изолиран	слеп	тавански	простор,	низ	
кој	може	да	се	водат	инсталациите.	Се	состојат	од	
особено	широки	и	тенки	бетонски	плочи	(1)	и	горен	
челичен	 појас	 на	 конструкцијата	 (2),	 меѓусебно	
споени	со	вертикални	стапови	(3).	Конструкцијата	
се	 преднапрега	 со	 две	 независни	 постапки.	
Сводната	 бетонска	 плоча	 (1)	 се	 преднапрега	
со	 центрично	 адхезионо	 преднапрегање	 на	
калапот	 (6)	 a	 пo	 зацврстувањето	 на	 бетонската	
плоча	 (1)	 се	 преднапрега	 горниот	 челичен	 појас	
(2)	 со	 растегнување	 во	 темето	 на	 раздвоените	
половини	 (2),	 кој	 што	 потоа	 се	 спојуваат.	 Co		
преднапрегнување	на	сводната	плоча	 (1)	во	неа	
се	 ограничуваат	 пукнатините	 во	 бетонот,	 a	 co	
растегнување	 на	 горниот	 челичен	 појас	 (2)	 се	
регулираат	нејзините	нагиби.

901331
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(5�)	 A	61K	7/48		7/50	 (��)	 901340
	 	 (��)	 А
(21)	 	2003/187	 (22)	 14/06/2003
	 	 (45)	 �0/09/�004
(30)	 20001062611		15/12/2000		DE	
	 PCT/EP01/12707		02/11/2001		WO
(86)	 02/11/2001	01980539.9
(87)	 20/06/2002	WO02/47641
(7�)	 Merz	Pharma	GmbH	&	Co.	KGaA
	 Eckenheimer	 Landstrasse	 100,	 D-60318	 Frankfurt	

am	Main,	DE
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(72)	 Dr.	Valentina	Paspaleeva-Kuehn		
	 Simone	Schatschneider
	 Dr.	Rolf	D.	Beutler
(54)	 МАслА зА кожА кои се сосТојАТ оД 

коМпоненТи РАсТвоРливи во МАслА

(57)	 Приложениот	изум	се	однесува	на	масла	за	кожа	
што	содржат	масти,	кои	содржат	една	или	повеќе	
компоненти	 растворливи	 во	 масло,	 еден	 или	
повеќе	W/O	емулгатори	со	HLB-вредност	од	2-6,	
претпочитано	5,9,	како	и	во	даден	случај	една	или	
повеќе	 доданти	 материи,	 избрани	 од	 етерични	
масла,	антиоксиданси,	средства	за	парфермирање,	
средства	за	конзервирање,	активни	материи,	UV-
филтри,	витамини,	модулатори	за	конзистенција,	
агенси	за	растворување,	нивно	производство	како	
и	нивна	употреба	како	масло	за	кожа,	особено	како	
масло	за	 главна	нега,	спортско	масло,	масло	за	
масажа	или	масла	за	заштита	од	сонце.	Ова	масло	
за	кожа	може	да	се	нанесува	на	сува,	а	особено	
на	влажна	кожа,	при	што	делува	самоемулгирачки	
и	со	тоа	ги	покажува	со	тоа	условените	предности,	
исто	така	и	со	лесното	впивање	во	кожата,	без	на	
кожата	да	остава	мастен	филм.
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(5�)	 G	04B	45/00		 (��)	 901303
	 47/00		49/00	 (��)	 А
(21)	 	2003/198	 (22)	 24/06/2003
	 	 (45)	 �0/09/�004
(7�)	 Асенов коља
	 ул.	“Иван	Козаров”		бр.16,	1000	Скопје,	MK
(72)	 АСЕНОВ	Коља
(54)	 УнивеРзАлен веРТикАлен сонЧев ЧАсов–

ник

(57)	 Универзалниот	 сончев	 часовник,	 прикажан	 на	
сликата	овозможува	отчитување	на	помали	вре–
менски	интервали	во	 светлиот	период	од	денот;	
можност	за	негово	поставување	и	работа	на	секоја	
вертикална	 површина	 осветлена	 од	 Сонцето;	
определува	 астрономско	 геодетски	 правци,	
рамнини,	линии	и	точки;	дава	основни	податоци	за	
местото	каде	што	е	поставен	(географска	ширина,	
географска	 должина	 и	 надморска	 височина);	 и	
има	едукатива	функција.
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(5�)	 A	61K	47/48	 (��)	 901386
	 	 (��)	 А
(21)	 	2003/234	 (22)	 28/07/2003
	 	 (45)	 �0/09/�004
(30)	 20010263435P		23/01/2001		US
(86)	 22/01/2002	PCT/US02/01963
(87)	 01/08/2002	WO02/058737
(7�)	 AVENTIS	PASTEUR
	 1	Discovery	Drive,	Swiftwater,	PA	18370-0187,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 RYALL	ROBERT	P.

(54)	 повеЌевАленТнА МенингококАлнА поли–
сАхАРиД-пРоТеин конјУгАТ вАкЦинА

(57)	 Овој	 пронајдок	 опишува	 комбинирана	 вакцина	
која	 нуди	 широка	 заштита	 од	 менингококално	
заболување	предизвикано	од	патогена	бактерија	
N. meningitids.	 Вакцината	 се	 состои	 од	 четири	
различни	 коњугати	 на	 полисахарид-протеин	 кои	
се	 формулирани	 во	 вид	 на	 единечна	 доза	 на	
вакцина.	 Прочистени	 капсуларни	 полисахариди	
од	 серогрупите	 A,	 C,	 W-135	 и	 Y	 на	 Nеiѕseria 
meningitidis	 хемиски	 се	 активираат	 и	 селективно	
се	прикачуваат	за	носечки	протеин,	со	помош	на	
ковалентна	хемиска	врска,	со	што	се	формираат	
коњугати	 на	 полисахарид-протеин	 кои	 можат	 да	
лредизвикаат	долготраен	имунитет	спрема	разни	
врсти	на	N. meningitidis	кај	деца	и	кај	возрасни.
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(5�)	 H	01F	38/34	 (��)	 901322
	 	 (��)	 А
(21)	 	2003/258	 (22)	 18/08/2003
	 	 (45)	 �0/09/�004
(7�)	 ЧУнДевА - блАјеР Марија
	 ул.	“Јуриј	Гагарин”		47/I-9,	1000	Скопје,	MK
(72)	 ЧУНДЕВА	-	БЛАЈЕР,	Марија
(54) коМбиниРАн нАпонско-сТРУен МеРен 

ТРАнсФоРМАТоР зА ДисТРибУТивно 
нАпонско ниво (10-35 kV)

(57)	 Комбинираниот	 напонско-струен	 мерен	
трансформатор	 за	 дистрибутивно	 напонско	
ниво	 (10-35	 kV)	 овозможува	 истовремена	
трансформација	 на	 мерениот	 напон	 и	 струја	 до	
ниво	мерливо	со	вообичаените	мерни	инструменти	
и	е	пронајдок	од	областа	на	електроенергетските	
и	мерните	уреди.

	 Две	паралелно	поставени	мерни	магнетни	 јадра	
од	 намотани	 електролимови	 за	 трансформација	

на	 мерениот	 напон	 (1)	 и	 трансформација	 на	
мерената	 струја	 (2)	 и	 електричниот	 систем	
составен	 од:	 примарна	 високонапонска	 намотка	
(3),	 секундарна	 нисконапонска	 намотка	 (4),	
примарна	високострујна	намотка	 (5),	секундарна	
нискострујна	 намотка	 (6)	 сместени	 се	 и	 залиени	
во	 единствено	 изолационо	 куќиште	 од	 лиена	
епоксидна	смола	(7).	На	надворешната	страна	од	
изолационото	епоксидно	куќиште	има	приклучоци	
за:	 висок	 напон	 (8),	 низок	 напон	 (9),	 висока	
струја	 (10)	 и	 ниска	 струја	 (11).	 Целиот	 уред	 е	
поставен	на	хоризонтална	изолациона	подлога	од	
долната	страна	(12).	Диспозицијата	на	одделните	
елементи	со	цел	да	се	задоволат	безбедносните	
изолациони	 растојанија	 и	 минимално	 взаемно	
електромагнетно	 влијание	 на	 двете	 мерни	
јадра	е	прикажана	на	сл.	1	и	2.	Приклучувањето	
на	 комбинираниот	 напонско-струен	 мерен	
трансформатор	 во	 електричните	 кола	 и	шеми	 е	
како	на	сл.	3.
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(5�)	 B	61H	1/00	 (��)	 901319
	 	 (��)	 А
(��)	 	�00�/�76	 (��)	 0�/09/�00�
	 	 (45)	 �0/09/�004
(30)	 20010000959		20/03/2001		SE
(86)	 13/03/2002	PCT/SE02/00452
(87)	 26/09/2002	WO	02/074601	A1
(7�)	 SAB	WABCO	AB
	 Box	515,	S-261	24	Landskrona,	SE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 EMILSSON	Fred
(54)	 сопиРАЧкА нА погонско ТРкАло

(57)	 Сопирачка	 за	 погонско	 тркало	 на	 подвижна	
платформа	 кај	 шински	 возила	 (1),	 којашто	 е	
поставена	 во	 подолжни	 странични	 рамки	 (3)	
кои	 се	 поврзани	 со	 помош	на	попречна	 стегачка	
плоча	(4).	Затоа,	сопирачката		за	погонско	тркало	
на	 подвижната	 платформа	 содржи	 попречни	
носачи	 на	 сопирачките	 (5,	 6)	 со	 побудувачи	 за	
сопирачките	 (10)	 и	 поврзувачки	 провлекувачки	
палки	(11),	при	што	секој	носач	на	сопирачките	на	
секој	крај	има	држач	на	блокот	на	сопирачките	(8)	
и	е	закачен	со	висечки	врски	 (7).	Секоја	висечка	
врска	 (7)	 е	 ротационо	 поврзана	 со	 соодветен	
држач	на	блокот	на	сопирачките	(8),	на	ниво	кое	е	
суштински	соодветно	на	центарот	на	конкретното	
тркало	(2),	како	и	на	пониско	ниво	до	носачот	на	
сопирачката	(5,	6).

СЛ.1

СЛ.2

СЛ.3

901319



Glasnik, 13/1,  str.2-138, mart 2006 Skopje   

Patenti

��

(5�)	 B	23Q	1/01	 (��)	 901335
	 	 (��)	 А
(21)	 	2003/348	 (22)	 20/10/2003
	 	 (45)	 �0/09/�004
(7�)	 ДУковски, владимир  and  вРТАноски, 

глигорче
	 Питу	Гули	26,	1000	Скопје	,	MK	and		Бриселска	25,	

1000	Скопје,	MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 ДУКОВСКИ,	 Владимир	 	 and	 	 ВРТАНОСКИ,	

Глигорче
(54) сосТАв и посТАпкА зА ДобивАње нА 

полиМеРен беТон зА пРиМенА кАј 
носеЧкиТе сТРУкТУРи нА МАШиниТе

(57)	 Постапката	за	добивање	на	полимерен	бетон	за	
примена	 кај	 носечките	 структури	 на	 машините	
се	одвива	во	пет	фази	од	кои	во	првата	се	врши	
определување	 на	 максималната	 големина	 на	
гранулата,	 додека	 во	 втората	 се	 определува	
процентот	 на	 масената	 количина	 по	 гранула	
со	 користење	 на	 FULLER	 или	 ЕМРА	 кривата.	
Понатаму	 во	 третата	 фаза	 експериментално	 се	
одредува	процентот	на	смола	додека	во	четвртата	
фаза	се	врши	додавање	на	дополнителен	полнител	
од	 типот	 на	 стаклени,	 јаглеродни	 или	 челични	
влакна.	На	крајот	во	петтата	фаза	се	пристапува	
кон	мешање	 на	 конституентите	 кое	 се	 изведува	
во	 две	 фази,	 пришто	 во	 првата	 фаза	 се	 меша	
полнителот	 со	 точно	 одреден	 гранулометриски	
состав,	 а	 потоа	 во	 втората	 фаза	 се	 додава	
врзивното	 средство	 односно	 полиетерска,	
полиметил-метакрилатна	или	епоксидна	смола.
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(5�)	 A	61K	1/00	 (��)	 901326
	 	 (��) А
(21)	 	2003/388	 (22)	 20/11/2003
	 	 (45)	 �0/09/�004
(30)	 60/292,423		21/05/2001		US
(86)	 21/03/2001	PCT/US02/16464
(87)	 28/11/2002	WO02/094200A3
(7�)	 NEKTAR	THERAPEUTICS	
	 NEKTAR	THERAPEUTICS	AL,	CORPORATION
	 150	Industrial	Road,	San	Carlos,	
	 California	94070,	US	
	 490	Discovery	Drive,	Hunstville,	
	 Alabama,	35806,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје

(72)	 PATTON	John	S.	
	 KUO	Mei-Chang
	 HARRIS	J.	Milton
	 LEACH	Chester		
	 PERKINS	Kimberly			
	 BUECHE	Blaine
(54)	 пУлМонАРнА АпликАЦијА нА хеМиски 

МоДиФиЦиРАн инсУлин
(57)	 Овој	 пронајдок	 обезбедува	 активни	 деривати	 на	

инсулин	модифицирани	со	хидрофилен	полимер.	
Дериватите	 на	 инсулин	 според	 пронајдокот	 се,	
од	 еден	 аспект,	 погодни	 за	 испорака	 во	 белите	
дробови	 и	 пројавуваат	 фармакокинетички	 и/или	
фармакодинамички	 својства	 кои	 се	 значително	
подобрени	во	однос	на	оригиналниот	инсулин.
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(5�)	 C	21B	9/12	 (��)	 901375
	 F	27B	1/26	 (13)	 А
(��)	 	�00�/�97	 (��)	 �6/��/�00�
	 	 (45)	 �0/09/�004
(30)	 20010843679		27/04/2001		US
(86)	 22/03/2002	PCT/US02/08701
(87)	 07/11/2002	WO02/088400
(7�)	 JUPITER	OXYGEN	CORP.	
	 4825	N.	Scott	Street,	Suite	200,	Schiller	Park,	
	 IL	60176,	US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 GROSS	Dietrich	M.
(54)	 сисТеМ зА согоРУвАње нА кислоРоДно 

гоРиво и неговА УпоТРебА

(57)	 Систем	за	 согорување	на	 кислородно	 гориво	 кој	
содржи	печка	(14)	која	има	најмалку	еден	горилник,	
довод	 за	 кислород	 кој	 служи	 за	 снабдување	
кислород	 со	 претходно	 определена	 чистота,	
како	 и	 довод	 за	 јаглеродно	 гориво	 кој	 служи	 за	
снабдување	 на	 јаглеродно	 гориво.	 Кислородот	
и	 јаглеродното	 гориво	 се	 внесуваат	 во	 печката	
(14)	во	меѓусебен	стехиометриски	однос,	за	да	се	
ограничи	 прекумерното	 количество	 на	 кислород	
или	на	 јаглеродно	 гориво	на	помалку	од	5	отсто	
спрема	 стехиометрискиот	 однос.	 Согорувањето	
на	 јаглеродното	 гориво	 создава	 температура	
на	 огнот	 поголема	 од	 45000F.	 Издувниот	 гас	 од	
печката	(14)	содржи	гасни	соединенија	(производ	
на	согорувањето)	кои	се	добиени	од	средството	за	
оксидација	и	кои	суштински	не	содржат	азот,	како	
и	намалено	 количество	на	 гасови	 кои	создаваат	
ефект	на	стаклена	градина.	Суштински,	потребно	
е	помало	количество	на	јаглеродно	гориво,	отколку	
кај	класичните	системи	за	согорување,	без	загуби	
во	произведената	енергија.
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(5�)	 B	01F	17/00	 (��)	 901347
	 	 (��)	 А
(��)	 	�00�/4��	 (��)	 �0/��/�00�
	 	 (45)	 �0/09/�004
(�0)	 �00�00�4�97		��/06/�00�		GB
(86)	 10/06/2002	PCT/GB02/02744
(87)	 19/12/2002	WO	02/100525
(7�)	 SYNGENTA	LIMITED
	 European	Regional	Centre,	Priestley	Road,	
	 Surrey	Research	Park,	Guildford,	Surrey	
	 GU2	7YH,	GB
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 HEMING	Alexander	Mark	
	 MULQUEEN	Patrick	Joseph		
	 SCHER	Herbert	Benson	
	 SHIRLEY	Ian	Malcolm

(54)	 УпоТРебА нА РеАкТивни полиМеРски 
повРШински АкТивни сРеДсТвА зА ФоР–
МиРАње еМУлзии

(57)	 	Објавени	се	реактивни,	полимерски,	површински	
активни	 средства	 и	 нивната	 употреба	 во	
постапките	 за	 добивање	 на	 микрокапсули,	 како	
и	 за	 стабилизирање	 на	 емулзии.	 Површински	
активните	 средства	 се	 случајни	 пресадени	
полимери	 или	 блок	 кополимери	 кои	 содржат	 и	
хидрофобни	 и	 хидрофилни	 единици	 и	 во	 кои	
хидрофобната	 единица	 содржи	 хидрофилна	
накрсно	поврзувачка	единица	која	реагира	со:	а)	
состојката	 која	 го	формира	 ѕидот	 во	 постапката	
на	 микроинкапсулација,	 или	 б)	 состојка	 во	
распрскувачката	фаза	на	емулзијата.
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(5�)	 B	23Q	1/01	 (��)	 901334
	 	 (��)	 А
(��)	 	�00�/4��	 (��)	 �9/��/�00�
	 	 (45)	 �0/09/�004
	
(7�)	 вРТАноски, глигорче 
	 ДУКОВСКИ,	Владимир
	 Бриселска	25,	1000	Скопје,	MK	and		Питу	Гули	26,	

1000	Скопје,	MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 ВРТАНОСКИ	Глигорче	
	 ДУКОВСКИ	Владимир
(54)	 ДизАјн нА кУЌиШТе нА вРеТениШТе 

оД полиМеРен беТон зА нУМеРиЧки 
УпРАвУвАн сТРУг

(57)	 Co	оглед	на	техничко	 -	технолошките	аспекти	на	
куќиштето,	неговата	изработка	и	функција	најпрво	
се	 пристапува	 кон	 редизајн	 на	 геометријата	
на	 куќиштето.	 со	 што	 вкупниот	 волумен	 на	
редизајнираното	 куќиште	 се	 зголемува	 за	
33.17%,	 а	 масата	 се	 намалува	 за	 41.17%	 во	
однос	 на	 оригиналното	 куќиште.	 Куќиштето	 на	
вретеништето	 од	 полимерен	бетон	 за	 нумерички	
управуван	струг	се	лее	во	универзален	апат	кој	се	
изработува	од	комбинација	на	челик	и	алуминиум.	
Нормалноста	 помеѓу	 предната	 површина	
и	 налегната	 долна	 површина	 на	 куќиштето	
изнесува	0.008mm,	a	центричноста	на	отворите	на	
металните	прстени	се	во	граници	од	0.003mm	до	
0.005mm.	Завршната	обработка	на	 куќиштето	на	
вретеништето	од	полимерен	бетон	се	изведува	на	
специјална	високопрецизна	машина	во	режим	на	
температурна	стабилност	на	околината	за	време	
на	процесот	на	обработка,	со	што	се	постигнува	
нормалност	и	центричност	од	0.002mm	и	квалитет	
на	обработената	површина	N6.
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(21)  broj na prijavata
(11)  registarski broj na dokumentot

	

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11)  registarski broj na dokumentot

	 (51) (51) osnoven (11) 	 (51) (51) osnoven (11)

A23L3/00	 A23L3/00	 901317
A6�K�/00	 A6�K�/00	 90���6
A61K39/395	 C12N15/13	 901367
A61K47/48	 A61K47/48	 901386
A61K7/48	 A61K7/48	 901340
A61K7/50	 A61K7/48	 901340
A61P37/00	 C12N15/13	 901367
B01F17/00	 B01F17/00	 901347
B23Q1/01	 B23Q1/01	 901335
B23Q1/01	 B23Q1/01	 901334
B6�H�/00	 B6�H�/00	 90���9
C07K16/28	 C12N15/13	 901367
C07K16/42	 C12N15/13	 901367
C12N15/13	 C12N15/13	 901367

C12N15/79	 C12N15/13	 901367
C12N5/10	 C12N15/13	 901367
C21B9/12	 C21B9/12	 901375
E04B7/00	 E04C3/294	 901331
E04B7/08	 E04C3/294	 901331
E04C3/10	 E04C3/294	 901331
E04C3/11	 E04C3/294	 901331
E04C3/294	 E04C3/294	 901331
F27B1/26	 C21B9/12	 901375
G01N33/50	 C12N15/13	 901367
G01N33/577	 C12N15/13	 901367
G04B45/00	 G04B45/00	 90��0�
G04B47/00	 G04B45/00	 90��0�
G04B49/00	 G04B45/00	 90��0�
H01F38/34	 H01F38/34	 901322

AVENTIS	PASTEUR	
MK/P/	2003/234	 	 901386

CENTOCOR,	INC.	
MK/P/	2003/40	 	 901367

JUPITER	OXYGEN	CORP.		
MK/P/	2003/397	 	 901375

MARA	d.o.o.,	Tvornica	kuca	i	hala	
MK/P/	2003/93	 	 901331

Merz	Pharma	GmbH	&	Co.	KGaA	
MK/P/	2003/187	 	 901340

NEKTAR	THERAPEUTICS	and	
NEKTAR	THERAPEUTICS	AL,	CORPORATION	
MK/P/	2003/388	 	 901326

SAB	WABCO	AB	
MK/P/	2003/276	 	 901319

SYNGENTA	LIMITED	
MK/P/	2003/411	 901347

Асенов коља	
MK/P/	2003/198	 901303

вРТАноски, глигорче 

and  ДУковски, владимир	
MK/P/	2003/433	 901334
ДУКОВСКИ,	Владимир		

and  вРТАноски, глигорче	
MK/P/	2003/348	 901335

Родољуб Драшковиќ 
MK/P/	2003/16	 901317

ЧУнДевА - блАјеР, Марија	
MK/P/	2003/258	 901322

(7�)	 	
(��)	 																																								(11,13)

(7�)	 	
(��)	 																																								(11,13)

Pregledi
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(5�)	 C07D	273/00			C07	275/00	 (��)	 901349
	 A61K		31/17				C07D	333/20	 (13)	 Т1
	 C07D	233/70			C07D	213/70	 (22)	 28/11/2000
	 C07D	209/88			C07C	317/42	 (45)	 31/03/2006
	 C07C	275/36			C07C	205/57
	 A6�K	��/44						A6�K	��/5�5	
	 A��K	��/4�5				A6�K	��/40
	 C07D	207/26			C07D	207/40
	 C07D	213/53			C07D231/08
	 C07D	277/68			C07D	209/76
	 C07D	213/68			C07D	233/22
	 C07D	307/20			C07C	275/34
	 C07C	311/48
(��)	 	�000/95	
(30)	 08/995,749		22/12/1997		US
(96)	 22/12/1998	EP98964221.0
(7�)	 Bayer	Pharmaceuticals	Corp.
	 400	Morgan	Lane		West	Haven,	CT	06516,	US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 KHIRE	Uday	
	 LOWINGER	Timothy	Bruno			
	 RIEDL	Bemd			
	 SCOTT		William		J.			
	 SMITH	Roger	A.			
	 WOOD	Jill	E.	
	 HATOUM-MOKDAD	Holia	
	 OSTERHOUT	Martin	
	 DUMAS	Jacques			
	 GUNN	David	
			 RODRIGUEZ	Mareli			
	 SIBLEY	Robert			
	 WANG	Ming	
	 MILLER	SCOTT
(54)	 инхибиЦијА нА  p38 кинАз со УпоТРебА нА 

сиМеТРиЧнА и несиМеТРиЧнА ДиФенил 
УРеА

(57)	 1.	 Постапка	 за	 лекување	 болест,	 која	 не	 е	 рак,	
со	 посредство	 на	 р-38,	 која	 содржи	 давање	
соединение	од	формулата	I

	
	 во	која	А	е

	
	

	 В	 е	 супституиран	 или	 несупстиуиран,	 до	
трицикличен	 арилен	 или	 хетероарилен	 дел	 кој	
содржи	до	30	јаглеродни	атоми,	со	најмалку	една	
6-члена	 ароматична	 структура,	 која	 содржи	 0-4	
члена	од	групата	која	се	состои	од	азот,	кислород	
и	сулфур,	каде	што	ако	В	е	супституиран,	тогаш	
е	супституиран	со	еден	или	повеќе	супституенти	
избрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 халоген,	
до	перхало,	и	Wn,	 каде	што	n	е	0-3	и	секое	W	е	
независно	избрано	од	групата	која	се	состои	од	-
CN,	-CO�R7,	-C(O)NR7R7,	-C(O)-R7,	-NO�,	-OR7,	-SR7,	
-NR7R7,	 -NR7C(O)OR7,	 -NR7C(O)R7,	 C�-С�0	 алкил,	
С1-10	 -алкенил,	 С1-10	 -алкокси,	 C�-C�0	 циклоалкил,	
C6-C�4	 арил,	 C7-C�4	 алкарил,	 С�-С��	 хетероарил,	
С4-С��	алкхетероарил,	супституиран	C�-C�0	алкил,	
супституиран	 С�-�0-алкенил,	 супституиран	 С�-
�0-алкокси,	 супституиран	 С3-С�0	 циклоалкил,	
супституиран	 С4-С��	 алкхетероарил	 и	 Q-Ar;	 во	
која	 ако	 W	 е	 супституирана	 група,	 заменета	 е	
со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	 независно	
избрани	од	групата	која	се	состои	од	-CN,	-CO�R7,	
-C(O)R7,	 -C(O)NR7R7,	 -OR7,	 -SR7,	 -NR7R7,	 NO�,	 -
NR7C(O)R7,	 -NR7C(O)OR7	 и	 халоген	до	пер	хало;	
во	 која	 секое	 R7	 е	 независно	 избрано	 од	 Н,	 С�-
С�0	 алкил,	 С�-�0	 -алкенил,	 С�-С�0	 циклоалкил,	 C6-
C�4	 арил,	 C�-C��	 хетарил,	 С7-С�4	 алкарил,	 С4-С��	
алкхетероарил,	 до	 перхалосупституиран	 C�-C�0	
алкил,	 до	 перхалосупституиран	 С�-�0-алкенил,	
до	 перхалосупституиран	 С�-С�0	 циклоалкил,	
до	 перхалосупституиран	 C6-C�4	 арил	 и	 до	 пер-
халосупституиран	С3-С��	хетарил,	во	која	Q	е	-О-,	
-Ѕ-,	 -N(R7)-,	 -(CH�)-m,	 -С(О),	 -СН(ОН)-,	 -(CH�)mO-,	
-NR7C(O)NR7R7’-,	 -NR7C(O),	 -C(O)NR7-,	 -(CH�)mS-,	
-(CH�)mN(R7)-,	-О(СН�)m-,	-СНХа,	-CXa

�	,	-Ѕ-(СН�)m-	и	
-N(R7)(CH�)m-,	

	 m	=	1-3,	и	Ха	е	халоген;	и
	 Ar	e	5-10	члена	ароматична	структура	која	содржи	

0-2	 члена	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 азот,	
кислород	 и	 сулфур,	 кој	 е	 несупституиран	 или	
супституиран	 со	 халоген	 до	 перхало	 и	 по	 избор	
супституиран	од	Zn1	,	каде	што	n1	е	0	до	3	и	секое	
Z	е	независно	избрано	од	групата	која	се	состои	
од	 -CN,	 -CO�R7,	 -C(O)NR7R7,	 -C(O)-NR7,	 -COR7,	 -
NO�,	-OR7,	-SR7,	-NR7R7,	-NR7C(O)OR7,	-NR7C(O)R7,	
C�-C�0	алкил,	С3-С�0	циклоалкил,	C6-C�4	арил,	С�-С��	
хетарил,	 С7-С�4	 алкарил,	 С4-С��	 алкхетероарил,	
супституиран	 C�-C�0	 алкил,	 супституиран	 C�-
C�0	 циклоалкил,	 супституиран	 С7-С�4	 алкарил	 и	
супституиран	С4-С��	алкхетероарил;	каде	еден	или	
повеќе	супституенти	на	Z	се	избрани	од	 групата	
која	се	состои	од	-CN,	-CO�R7,	 -C(O)NR7R7,	 -OR7,	
-SR7,	-NO�,	-NR7R7,	-NR7C(O)R7,	-NR7C(O)OR7,

	 R�,	 R4,	 R5	 ce,	 секој	 независно,	 Н,	 С1-10	 -алкил,	
супституирани	 пo	 избор	 со	 халоген	 до	 перхало,	
C1-10	 алкокси,	 по	 избор	 супституиран	 со	 халоген	
до	перхалоалкокси,	халоген;	NO�	или	NH�;

	 R6’	 е	 Н,	 С1-10	 -алкил,	 С�-�0	 алкокси,	 -NHCOR�;	 -
NR�COR�;	NO�;
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(5�)	 C	07D	237/32			 (��)	 901327
	 A	6�K	��/50		 (��) Т1
		 C	07D	401/06	 (22)	 09/05/2003
(��)	 �00�/���	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970100488		15/01/1997		EP
(96)	 12/01/1998	EP98901959.1
(97)	 �6/0�/�00�	EP097�90�
(7�)	 ALTANA	Pharma	AG
	 Byk-Gulden-Str.2,	78467	Konstanz,	DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 	HATZELMANN	Armin			
	 HAFNER	Dietrich			
	 KLEY	Hans-Peter			
	 BEUME	Rolf			
	 BOSS	Hildegard			
	 VAN	DER	LAAN	Ivonne	Johanna			
	 VAN	DER	MEY	 	
	 Margaretha			
	 TIMMERMAN	Handrik				
	 STERK	Geert	Jan
(54)	 ФТАлАзинони
(57)	 1.	Соединенија	со	формулата	I:

	
	
	 еден	од	R4’,	R5’	или	R6’	може	да	биде	-X-Y,	или	2	

соседни	 R4’-R6’	 заедно	 можат	 да	 бидат	 арилен	
или	 хетарилен	 прстен	 со	 5-12	 атоми,	 по	 избор	
супституирани	 со	 С1-10	 -алкил,	 С1-10	 алкокси,	 C3-

�0	 циклоалкил,	 C2-10	алкенил,	 С1-10	 алканоил,	 C6-12	
арил,	 C5-12	хетарил	 или	 С6-12	 арилалкил;	 R�	 е	 С1-

�0	 -алкил	 по	 избор	 супституиран	 со	 халоген,	 до	
перхало;

	 X	е	-СН�-,	-Ѕ-,	-N(CN�)-,	-NHC(O)-,	-СН�-Ѕ-,	-Ѕ-СН�-,	
-С(О)-,	или	-О-;	и

	 X	 е	 дополнителна	 единечна	 врска	 каде	 Y	 е	
пиридил;

	 Y	 е	фенил,	 пиридил,	 нафтил,	 пиридон,	 пиразин,	
бензодиоксан,	 бензопиридин,	 пиримидин	 или	
бензотиазол,	секој	по	избор	супституиран	со	C1-10	
-алкил,	C1-10	-алкокси,	халоген,	ОН,	-ЅСН�	или	NO�	
или,	таму	каде	Y	e	фенил,	со

	

	
	 или	со	нивна	фармацевтски	прифатлива	сол.
	 Има	уште	21	патентно	барање.

	 каде	што:
	 R1	 е	 1-4С-алкокси	 или	 1-4С-алкокси	 којшто	 е	

целосно	или	претежно	супституиран	со	флуор,
	 R2	 е	 1-8С-алкокси,	 3-7С-циклоалкокси,	 3-7С-

циклоалки	 лметокси	 или	 1-4С-алкокси	 којшто	 е	
целосно	или	претежно	супституиран	со	флуор,

	 RЗ	 и	 R4	 	 	 (и	 двата)	 се	 водород,	 или	 заедно	
формираат	додатна	врска,

	 R5	е	R6,	 -СmН2m-R7,	 -СпН2n-С(О)R8,	 -СН(R9)2	или	
-СрН2р-Аr,	каде	што:

	 R6	е	водород	(Н),	1-RС-алкил,	3-10С-циклоалкил,	
3-7С-циклоалкилметил,	 3-7С-алкенил,	 3-7С-
алкинил,	 фенил-3-4С-алкенил,	 7-10С-поли–
циклоалкил,	 нафтил,	 пиридил,	 пиразинил,	
пиридазинил,	 пиримидил,	 хиназолинил,	 хи-
ноксалинил,	 цинолинил,	 изохинолил,	 хинолил,	
инданил,	 бензоксазолил,	 бензотиазолил,	
оксазолил,	 тиазолил,N-метилпиперидил,	 тетра–
хидропиранил,	 тетрахидротиапиранил,	 или	
несупституиран	 или	 супституиран	 (со	 R61	 и/или	
R62)	радикал	на	фенил,	каде	што:

	 R61	 е	 1-4С-алкил,	 1-4С-алкокси,	 нитро,	
халоген,	 карбоксил,	 карбокси-1-4С-алкил,	 1-
4С-алкоксикарбонил,	 хидрокси-1-4С-алкил,	
амино,	 моно-	 или	 ди-1-4С-алкиламино,	 1-4С-
алкилкарбониламино,	аминокарбонил,	моно-	или	
ди-1-4С-алкиламинокарбонил,	 аминосулфонил,	
моно-	 или	 ди-1-4С-алкил-аминосулфонил,	 4-
метилфенилсулфонамидо,	тетразол-5-ил,	2-(1-4С-
ал-кил)тетразол-5-ил	или	2-бензил-тетразол-5-ил,	
а

	 R62	 е	 1-4С-алкил,	 1-4С-алкокси,	 нитро	 или	
халоген,

	 R7	е	хидроксил,	халоген,	цијано,	нитро,	нитрокси	
(-О-NО2),	 карбоксил,	 карбоксипентилокси,	
фенокси,	1-4С-алкокси,	3-7С-циклоалкокси,	3-7С-
циклоалкилметокси,	 1-4С-алкилкарбонил,	 1-4С-
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алкилкарбонилокси,	 1-4С-алкилкарбониламино,	
1-4С-алкоксикарбонил,	 аминокарбонил,	 моно-	
или	 ди-1-4С-алкиламинокарбонил,	 амино,	 моно-	
или	 ди-1-4С-алкиламино,	 или	 несупституиран	
или	 супституиран	 (со	 R71	 и/или	 R72)	 радикал	
на	 пиперидил,	 пиперазинил,	 пиролидинил	 или	
морфолинил,	каде	што:

	 R71	 е	 хидроксил,	 1-4С-алкил,	 хидрокси-1-4С-
алкил	или	1-4С-алкоксикарбонил,	а

	 R72	е	1-4С-алкил,	карбоксил,	аминокарбонил	или	
1-4С-алкоксикарбонил,

	 R8	 е	 несупституиран	 или	 е	 супституиран	 (со	
R81	 и/или	 R82)	 радикал	 на	 фенил,	 нафтил,	
фенантренил	или	антраценил,	каде	што:

	 R81	е	хидроксил,	халоген,	цијано,	1-4С-алкил,	1-
4С-алкокси,	карбоксил,	аминокарбонил,	моно-	или	
ди-1-4С-алкиламинокарбонил,	 1-4С-алкилкарбо-
нилокси,	1-4С-алкоксикарбонил,	амино,	моно-	или	
ди-1-4С-алкиламино,	 1-4С-алкилкарбониламино,	
или	1-4С-алкокси	којшто	е	целосно	или	пре-тежно	
супституиран	со	флуор,	а

	 R82	 е	 хидроксил,	 халоген,	 1-4С-алкил,	 1-4С-
алкокси	 или	 1-4С-алкокси	 којшто	 е	 целосно	 или	
претежно	супституиран	со	флуор,

	 R9	е	-СqН2q-фенил,

	 Аr	е	 несупституиран	радикал	на	фенил,	 нафтил,	
пиридил,	пиразинил,	пиридазинил,	пиримидинил,	
хиназолинил,	 хиноксалинил,	 цинолинил,	 изохи–
нолил,	 хинолил,	 бензимидазолил,	 бензок–
сазолил,	 бензотиазолил,	 бензотриазолил,	 14-
бензосуксинимидил,	 имидазолил,	 пиразолил,	
оксазолил,	 тиазолил,	 фурил,	 тиенил,	 пиролил,	
2-(1-4С-алкил)-тиазол-4-ил,	 или	 пак	 ра-дикал	 на	
фенил	супституиран	со	R10	и	R11,	каде	што:

	 R10	 е	 хидроксил,	 халоген,	 нитро,	 1-4С-алкил,	
трифлуорометил,	 1-4С-алкокси,	 карбоксил,	
карбокси-1-4С-алкил,	 1-4С-алкилкарбонилокси,	
1-4С-алкок-сикарбонил,	 амино,	 моно-	 или	
ди-1-4С-алкил-амино,	 1-4С-алкилкарбонил-
амино,	 аминокарбонил	 или	 моно-	 или	 ди-1-4С-
алкиламино-карбонил,	а

	 R11	е	хидроксил,	халоген,	нитро,	1-4С-алкил	или	
1-4С-алкокси,

	 m	е	цел	број	од	1	до	8,
	 n	е	цел	број	од	1	до	4,
	 р	е	цел	број	од	1	до	6,
	 q	 е	 цел	 број	 од	 0	 до	 2,	 како	 и	 солите	 на	 овие	

соединенија.
	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�)	 B	25B	29/02		 (��)	 901269
	 B	��P	�9/06	 (��)	 Т1
	 B	25F	5/00	 (22)	 11/07/2003
	 F	16B	19/04		 (45)	 31/03/2006
	 F	16H	1/22	 	
(��)	 	�00�/��6	
(30)	 19980187788		07/11/1998		US
(96)	 01/11/1999	EP99308640.4
(97)	 18/06/2003	EP1000711
(7�)	 JUNKERS,	John	K.
	 Saddle	River,	New	Jersey	07458,	US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 JUNKERS	John	K.
(54)	 РАЧен елекТРоМоТоРен АлАТ и посТАпкА 

зА Движење нА еДен пРеДМеТ во оДнос 
нА ДРУг пРеДМеТ

(57)	 1.	Рачниот	 електромоторен	 алат	 за	 движење	
на	 елементот	 (6)	 во	 аксијална	 насока	 во	 однос	
на	 објектот	 (8),	 вклучува	 множество	 на	 завртки	

(9)	 кои	 се	 завртуваат	 во	 елементот	 (6)	 и	 се	
поставени	 околу	 оската	 (A)	 a	 co	 цел	 да	 бидат	
одалечени	една	од	друга,	 завршетокот	на	секоја	
спомената	завртка	(9)	е	нагоден	да	се	допира	со	
објектот	 (8),	 како	што	 е	 и	 случај	 со	 спротивниот	
крај;	и	подвижно	средство	 (2,	3	 ;	4,	5)	составено	
од	 подвижен	 акционен	 елемент	 и	 подвижен	
реакционен	 елемент	 поставени	 коаксијално	 во	
однос	на	споменатата	оска	(А)	и	кои	се	вртат	во	
спротивна	насока	еден	во	однос	на	друг,	 едниот	
(4,	5)	од	подвижните	елементи	остварува	контакт	
по	 надворешниот	 обем	 на	 споменатите	 завртки	
додека	другиот	(2,	3)	подвижен	елемент	остварува	
контакт	 по	 внатрешниот	 обем	 на	 споменатите	
завртки	 (9)	 па	 така	 кога	 рачниот	 машински	 алат	
ќе	 се	 активира	 споменатите	 подвижни	 елементи	
ќе	се	завртат	во	спротивна	насока	еден	во	однос	
на	друг	и	ќе	почнат	да	ги	завртуваат	споменатите	
завртки	 (9)	 во	иста	насока	 со	што	елементот	 (6)	
аксијално	ќе	се	задвижи.	

	 Има	уште	8	патентни	барања

(5�)	 C	07D	493/04	 (��)	 901316
	 �77/�4	4��/06	 (��)	 Т1	
	 4�7/06	 (��)	 ��/07/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�00�/��5
(30)	 19981026988		18/06/1998		DE
(96)	 18/06/1999	EP99932700.0
(97)	 27/08/2003	EP1087975
(7�)	 Gesellschaft	fur	Biotechnologische	
	 Forschung	mbH	(GBF)	Mascheroder	Weg	
	 1,	38124	Braunschweig,	DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 HOEFLE	Gerhard		
	 REICHENBACH	Hans		
	 GERTH	Klaus		
	 HARDT	Ingo			
	 SASSE	Florenz	
	 STEINMETZ	Heinrich

(54) секУнДАРни коМпоненТи нА епоТилон
(57)	 1.	Епотилон	(Epothilon)	co	формула

	 Епотилоне	A�	 (5)	 R�	 =	 Н;	 R�,	 R8	 =	 Me	
или

	 Епотилоне	А�	 (6)	 R�	 =	 H;	 R�,	 R8	 =	 Me	
или

	 Епотилоне	А8	 (7)	 R8	=	H;	R�,	R�	=	Me
	 Има	уште	3	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	205/04		 (��)	 901251
	 A	6�K	��/�95	 (��)	 Т1
(21)	 2003/269	 (22)	 25/08/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980001500		23/01/1998		GB	
	 19980024457		06/11/1998		GB
(96)	 22/01/1999	EP99902658.6
(97)	 �7/09/�00�	EP�04967�
(7�)	 VERNALIS	RESEARCH	LIMITEDO
	 akdene	Court,	613	Reading	Road,	
	 Winnersh,	Wokingham	RG	41	5UA,	GB
(74)	 Бранко	Радојчиќ,	адвокат	
	 ул.Васил	Главинов	бр.3/4-4,	1000	Скопје
(72)	 SHEPERD	Robin	Gerald
	 ADAMS	David	Reginald		
	 BODKIN	Corinna	Dagmar
	 CLIFFE	Ian	Anthony		
	 MANSELL	Howard	Langham	
	 MONCK	Nathaniel	Julius

(54)	 AZETIDINECARBOXAMIDE пРоизвоДи зА 
лекУвАње нА CNS поРеМеТУвАњА

(57)	 1.	Соединението	од	формула	(1)	или	фармацевски	
прифатливо	дополнето	соединение	од	кое

	 каде
	 R�	е	арил
	 R�	е	Н,	алкил	или	арил;	и
	 R�	e	хидроген	или	алкил;
	 каде	 споменатите	 алкил	 групи	 се	 независно	

одбрани	 од	 разгранети	 или	 неразгранети,	
циклични	или	ациклични,	заситени	или	незаситени,	
супституирани	или	несупституирани	хидрокарбил	
радикали;	и	споменатите	арил	групи	се	независно	
одбрани	од	моно-	и	бициклични,	супституирани	и	
несупституирани	ароматични	групи.

	 Уште	25	патентни	барања
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(5�)	 C	07D	307/87		 (��)	 901346
	 A	6�K	��/�4�	 (��)	 Т1
(��)	 �00�/�7�	 (��)	 0�/09/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980001631		09/12/1998		DK	
	 19980111360P		08/12/1998		US
(96)	 03/12/1999	EP99957263.9
(97)	 �0/09/�00�	EP���7644
(7�)	 H.	Lundbeck	A/S
	 9,Ottiliavej,	DK-2500	Valby-Copenhagen,	DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(72)	 ANDERSEN	Kim		
	 ROTTLANDER	Mario		
	 BOESO	Klaus	Peter		
	 PEDERSEN	Henrik		
	 RUHLAND	Thomas			
	 DANCER	Robert
(54)	 ДеРивАТи нА бензоФУРАн нивно 

пРоизвоДсТво и УпоТРебА
(57)	 1.	Изобензофуран	има	општа	формула	I:
		

	 R�	 е	 хидроген,	 халоген,	 трифлуорометил,	
трифлуорометилсулфонилокси,	 С1-6алкил	
С2-6алкенил,	 С3-8циклоалкил,	 С1-6	 алокси,	
хидрокси,	 формил,	 ацил,	 амино,	 С1-6	
алкиламино,	 С2-12	диалкиламино,	 ациламино,	 C1-

6	 алкоксикарбониламино,	 аминокарбониламино,	
С1-6	 алкиламинокарбониламино,	 C2-12	 циалкила
минокарбониламино,	 нитро,	 цијано,	 СООН,	 или	
СОО-С1-6	алкил;

	 Секој	R�	и	R�	независно	еден	од	друг	се	избрани	од	
хидроген,	трифлуорометил,	C1-6	алкил,	С2-6аленил,	
С2-6	алкенил,	С3-8	циклоалкил	и	C1-16	алокси;

	 n	е	1,	2,	3,	4	или	5;	
	 m	е	0	или	1;

	 A	e	избран	од	следните	групи:	
	 каде	што:
	 Z	е	О	или	С
	 ѕ	е	0	или	1
	 q	e	0	или	1;
	 R4	 e	 хидроген,	 С1-6-	 алкил,С2-6-алкенил,	 С2-6-

алкинил,	С1-6-алкил-Арил	или	С1-6-алкил-О-Арил;
	 D	 е	 просторна	 група	 селектирана	 од	 разграната	

или	неразграната	низа	С1-6-алкилен,	С2-6	алкилен	
и	С2-6-алкинилен;

	 В	е	група	селектирана	од	фупата	на	формули	(II),	
(III)	и	(IV)

	
	 каде	што	секој	R5,	R6,	R7,	R8,	R9	и	R�0	независно	еден	

од	друг	се	избрани	помеѓу	супстититуентитена	R�;
	 или	пак	R8	и	R9	заедно	формираат	фузиран	5	член	

или	 6	 член	 прстен	 кој	 алтернативно,	 понартаму	
содржи	друди	хетеро	атоми,	а	крајниот	хетерокруг	
алтернативно	 се	 супституира	 со	 супститути	
избрани	помеѓу	супститутите	на	R�;

	 или	пак	две	од	групите	на	R5,	R6	или	R7	се	поврзани	
заедно	формирајќи	на	тој	начин	мост	-О-	(СН�)Р-
О-	каде	што	р	е	1	или	2;

	 Аr	 или	 Арил	 се	 независно	 селектирани	 од	
група	 што	 се	 состои	 од	 фенил,	 2-тиенил,	 3-
тиенил,	 2-фуранил,	 3-фуранил,	 2-пирмидил,	
1-индолил,	 2-индолил,	 3-индолил,	 1-индол-2-
онил,	 З-индол-2-онил,	 2-	 или	 3-бензофуранил,	
2-	или	3-бензотиофенил,	1-нафтил	или	2-нафтил,	
секој	 по	 избор	 супституиран	 со	 халоген,	 С1-

6алкил,	 Q1-6	 алокси,	 С1-6	 алкилтио,	 хидрокси,	
С1-6	 алкилсулфонил,	 цијано,	 трифлуотометил,	
трифлуорометилсулфонилокси,	 С3-8	 циклоалкил,	
С3-8	 циклоалкил-С1-6	 алкил,	 нитро,	 амино,	 Q1-6	
алкиламино,	ациламино	или	алкилендиокси;

	 нивни	енантиомери	и	фармаколошки	прифатлива	
нивна	дополнителна	киселинска	сол.

	 Има	уште	15	патентни	барања.

901346



Glasnik, 13/1,  str.2-138, mart 2006 Skopje   

Patenti

��

901246

(5�)	 C	07D		401/10		 (��)	 901246
	 A	6�K		��/44		 (��) Т1
	 ��/445		��/47	 (��)	 �0/09/�00�
	 ��/495	��/5�5		 (45)	 ��/0�/�006
	 C	07D		213/73	
	 40�/��		405/�0	
	 405/��		405/�4	
	 4��/�0		45�/0�	
	 49�/04	 	
(21)	 2003/285	 	
(30)	 19970057094P		27/08/1997		US
(96)	 11/08/1998	EP98935249.7
(97)	 27/08/2003	EP1007520
(7�)	 pfizer products Inc.
	 Eastern	Point	Road,	Groton,	
	 Connecticut	06340,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 LOWE,	John,	Adams,	III	
(54)	 2-АМинопиРиДини кои соДРжАТ сУпсТи–

ТУенТи нА споен пРсТен кАко инхибиТоРи 
нА NOS

(57)	 1.				Соединение	со	формулата:

	 каде	што	прстенот	A	e	споен	5-	до	7-член	заситен	
или	незаситен	прстен,	во	којшто	од	нула	до	два	
елементи	на	прстенот	се	хетероатоми,	независно	
одбрани	 од	 азот,	 кислород	 и	 сулфур,	 под	 услов	
два	соседни	елементи	на	прстенот	да	не	бидат	и	
двата	хетероатоми;

	 X	 е	кислород	или	врска;
	 n	 e	 цел	 број	 од	 два	 до	 шест;	 и	 R�	 и	 R�	 се	

независно	 одбрани	 од	 (C�-С6)алкил,	 арил,	
тетрахидронафтален	 и	 аралкил,	 каде	 што	
споменатиот	 арил	 и	 арилната	 средина	 на	
споменатиот	 аралкил	 е	 фенил	 или	 нафтил,	 а	
алкилната	средина	е	праволиниска	или	разгранета	
и	содржи	од	1	до	6	јаглеродни	атоми	и	каде	што	
споменатиот	 (C�-С6)алкил,	 споменатиот	 арил,	
споменатиот	 тетрахидронафтален	 и	 арилната	
средина	на	споменатиот	аралкил	може	да	бидат	
супституирани	 со	 еден	 до	 три	 супституенти	
кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 хало,	 нитро,	
хидрокси,	 цијано,	 амино,	 (С�-С4)алкокси	 и	 (С�-
С4)алкиламино	или	R�	 и	R�,	 заедно	 со	 азотот	 за	
којшто	 се	 прикачени,	 формираат	 пиперазински,	
азетидински,	 пиперидински	 или	 пиролидински	
прстен	или	азабицикличен	прстен	кој	содржи	од	6	
до	14	елементи	на	прстенот,	од	кои	1	до	3	се	азот,	
а	останатите	се	јаглерод;	и	каде	што	споменатиот	
пиперазински,	 азетидински,	 пиперидински	 и	
пиролидински	прстен	може	да	биде	супституиран	
со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	 кои	 се	
независно	 одбрани	 од	 (С�-С6)алкил,	 амино,	 (С�-
С6)алкиламино,	 [ди-(С�-С6)алкил]амино,	 фенил	
супституиран	 со	 5-	 до	 6-члени	 хетероциклични	
прстени	 кои	 содржат	 од	 1	 до	 4	 азотни	 атоми,	
бензоил,	 бензоилметил,	 бензилкарбонил,	
фениламинокарбонил,	 фенилетил	 и	
феноксикарбонил	и	каде	што	фенилните	средини	
на	 било	 кој	 од	 горенаведените	 супституенти	
може	 да	 бидат	 супституирани	 со	 еден	 или	
повеќе	 супституенти,	 првенствено	 од	 нула	 до	
два	 супституенти,	 кои	 се	 независно	 одбрани	 од	
хало,	 (С�-С�)алкил,	 (С�-С�)алкокси,	нитро,	амино,	
цијано,	 CF�	 и	 ОСF�;	 исто	 така,	 R�

	и	 R�	 може	 да	
бидат	поврзани	врз	групата	(СН�)n	и	да	формираат	
прстен	од	4	до	7	елементи;	како	и	фармацевтски	
прифатливата	сол	на	тие	соединенија.

	 Има	уште	9	патентни	барања
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(5�)	 A	61K	31/64	 (��)	 901272
	 ��/�55	 (��)	 Т1
	 A	6�P	5/50	 (��)	 �0/09/�00�
(21)	 2003/286	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980401781		15/07/1998		EP
(96)	 15/07/1998	EP98401781.4
(97)	 �4/09/�00�	EP0974�56
(7�)	 MERCK	SANTE
	 37	rue	Saint-Romain	F-69379	Lyon	Cedex,	FR
(74)	 АДВОКАТ	МАРГАРИТА	ПЕКЕВСКА	
	 “Народен	Фронт”	21/4-5,	1000	Скопје
(72)	 BONHOMME	Yves	Le	Buclay	
	 NICHOLSON	Geoffroy	48	Langdon	Avenue

(54)	 ТАблеТи ШТо соДРжАТ коМбинАЦијА оД 
МеТФоРМин и глибенклАМиД

(57)	 1.	Таблета	 составена	 од	 комбинација	 на	
метформин	 и	 глибенкламид	 во	 кој	 количеството	
на	глибенкламидот	е	такво	што	најмногу	10%	од	
честичките	се	помали	од	2	μm	и	најмногу	10%	од	
честичките	се	поголеми	од	60	μm.

	 Има	уште	3	патентни	барања.

(5�)	 F	26B	5/06	 (��)	 901250
	 B	01J	2/02	 (13)	 Т1
(21)	 	2003/288	 (22)	 12/09/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980002626		08/06/1998		NO
(96)	 07/06/1999	EP99955529.5
(97)	 20/08/2003	EP1095234
(7�)	 Dtech	AS
	 Boks	1279,	Pirsenteret,	7462	Trondheim,	NO
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 Jonassen	Ola
	 Strommen	Igvald
	 Schieflo	Per	Arne	
	 Odilio	Alves-Filho
(54)	 МеТоДА и АпАРАТи зА сУШење нА поРознА 

МАТРиЦА
(57)	 1.	 Метода	 за	 производство	 на	 порозна	 матрица	

од	суров	материјал	и	за	сушење	на	предметниот	
материјал,	методата	која	се	состои	од	додавање	

течен	 инертен	 агенс	 во	 сад	 (5)	 со	 контролиран	
притисок	и	количина	низ	вентил	(7)	трансферирајќи	
го	 инертниот	 агенс	 под	 притисок	 до	 садот	 за	
мешање	 (4),	 предметниот	 сад	 за	 мешање	 (4)	
исто	така	го	прима	растворот	од	суров	материјал	
како	 екстракт	 или	 гранулиран	 материјал,	
низ	 внатрешниот	 вентил	 (10),	 подесувајќи	 ја	
температурата	 и	 притисокот	 внатре	 во	 садот	 за	
мешање	 (4)	 до	 саканото	 ниво	 со	 отворање	 на	
вентилот	 (6),	 со	 целосно	 мешање	 на	 инертниот	
агенс	со	растворот,	дотурајќи	ја	мешавината	толку	
за	да	оформи	порозна	матрица	и	инјектирајќи	 ја	
матрицата	 во	 колото	 за	 сушење	 низ	 комората	
за	 сушење	 (3),	 матрицата	 при	 тоа	 се	 чува	 во	
комората	 за	 сушење	 со	 медиумот	 за	 сушење,	
влажната	матрица	се	одделува	од	микстурата	со	
медиумот	за	сушење	преку	менувачот	на	топлина	
кој	се	состои	од	прв	менувач	на	топлина	(11),	втор	
менувач	на	топлина	(1),	каде	медиумот	за	сушење	
е	 подесен	 на	 саканите	 внатрешни	 услови	 пред	
да	 навлезе	 во	 матрицата	 и	 со	 повторување	 на	
процесот.

	 Има	уште	1	патентно	барање
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(5�)	 A	61K	38/17	 (��)	 901357
	 39/395		48/00	 (13)	 Т1
	 A	6�P	��/��		 (��)	 �5/09/�00�
	 31/18	35/00		 (45)	 ��/0�/�006
	 �7/0�	9/00	9/��	
(��)	 	�00�/�90
(30)	 19990117169P		25/01/1999		US
		 19990143228P		09/07/1999		US
(96)	 25/01/2000	EP00909970.6
(97)	 20/08/2003	EP1146892
(7�)	 Biogen	Idec	MA		Inc.	and	Apoxis	SA
	 14	 Cambridge	 Center,	 Cambridge,	 MA	 02142,	 US	

and	22,	chemin	des	Croisettes,	1066	Epalinges,	CH
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 BROWNING		Jeffrey
	 AMBROSE	Christine
	 MACKAY	Fabienne
	 TSCHOPP	Jurg		
	 SCHNEIDER	Pascal

(54)	 BAFF нивни инхибиТоРи и нивнА 
УпоТРебА зА МоДУлАЦијА нА иМУнолоШ–
киоТ оДговоР нА в-клеТкиТе

(57)	 1.	Употреба	на	состав	одбран	од	 групата	 која	се	
состои	од:

	 a)	 BAFF	 (фактор	 кој	 ги	 активира	 В-клетките	 и	
кој	спаѓа	во	фамилијата	на	TNF)	или	некој	негов	
активен	фрагмент;	

	 б)	BAFF	или	некој	негов	активен	фрагмент	и	анти-
μ	антитело;

	 в)	BAFF	или	некој	негов	активен	фрагмент	и		CD40	
лиганд;	и

	 г)	BAFF	или	некој	негов	активен	фрагмент	и		
моноклонално	 антитело	 на	 анти-	 CD40	 лиганд,	
за	 добивање	 на	 фармацевтски	 состав	 за	
стимулирање	на	растењето	на	В-клетките.

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(5�)	 A	61K	9/10		 (��)	 901261
	 47/00	47/�0		 (��)	 Т1
	 47/��	47/�6		 (��)	 �7/09/�00�
	 47/44	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 �00�/�94	 	
(30)	 19980221181		23/12/1998		US	
	 19990448205		23/11/1999		US
(96)	 20/12/1999	EP99968164.6
(97)	 08/10/2003	EP1140018
(7�)	 Amgen	Inc.
	 One	Amgen	Center	Drive,	
	 Thousand	Oaks,	CA	91320-1799	,	US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 GOLDENBERG	Merrill	Seymour		
	 SHAN	Daxian			
	 BEEKMA		Alice	C.

(54)	 сУспензии нА поливАленТен Алкохол/
МАслозА пРоДолжено ослобоДУвАње нА 
пРоТеини

(57)	 1.	Фармацевтски	 состав	 кој	 содржи	 ефикасно	
количество	 биолошки	 активно	 средство	 (ВАА)	
инкорпорирано	во	биокомпатибилна	суспензија	на	
поливалентен	 алкохол/масло,	 назначен со тоа 
што	споменатата	суспензија	содржи	средство	за	
згуснување	и	што	споменатото	биолошки	активно	
средство	е	протеин.

	 Има	уште	21	патентно	барање.
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(5�)	 C	07D	401/14		 (��)	 901257
	 A	6�K	��/47		 (��)	 Т1
	 C	07D	401/12	 (��)	 �6/09/�00�
(��)	 	�00�/�06	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990002412		26/02/1999		FR
(96)	 17/02/2000	EP00906414.8
(97)	 ��/07/�00�	EP��550��
(7�)	 FOURNIER	INDUSTRIE	ET	SANTE
	 38,	avenie	Hoche	
	 F-75008	Paris,	FR
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
	 Ул.	‘‘Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 DODEY	Pierre			
	 BARTH	Martine		
	 BONDOUX	Maichel
(54)	 хеТеРоЦиклиЧни соеДиненијА нА 

бензенсУлФонАМиДоТ кАко АнТАгонисТи 
нА бРАДАкининоТ

(57)	 1.	Хетероциклично	соединение	на	бензенсулфо–
намидот, назначено со тоа што	е	издвоено	од	
групата	составена	од:	

	 (I)	Соединенија	со	формула	I:

	 во	која:
	 Het	1	претставува	петочлен	хетероцикличен	азот,	

особено	имидазол,	пиразол	или	триазол,	
	 Het	 2	 претставува	 четиричлен,	 петочлен	 или	

шесточлен	хетероцикличен	азот	со	структура:

	

	 во	кои
	 R�	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 хидрокси	

група,	алкокси	на	C�-C4,	фенокси,	фенилметокси,	-
СН�ОН,	циклоалкилокси,	циклоалкилалкокси	каде	

секој	циклоалкилен	фрагмент	е	на	С�-C8	и	алкокси	
фрагмент	 на	C�-C4),	 -NH-CO-СН�,	 -CO-NH�	 или	 -
CO-NH-CH�,	R�	претставува	атом	на	водород	или	
-СН�ОН,	-СН�-О-СН�,	-СОНR�R4	група,

	
	 R�	претставува	атом	на	водород,	алкилна	група	на	

C�-С�,	циклоалкилна	група	на	С�-C8,	циклоалкилна	
група	(на	С�-С8)-	алкил	(на	C�-С�),	фенилна	група,	
или	фенилметилна	група,	

	 R4	 претставува	 атом	 на	 водород,	 алкилна	 група	
на	C�-С�,	 -(СН�)n-СН�ОН,-(CH�)n-CHOOH,	 (CH�)n-
CH�-NR5R6,

	 R5	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 алкилна	
група	 C�-С�,	 фенил,	 фенилметил,	 пиридинил,	
пиридинилметил,	 пиридинилетил,	 бензоил,	 4-
(аминоиминометил)	 бензоил,	 -(СН�)m-СН�ОН,	
-(СН�)m-СНООН,	 -(СН�)m-СН�-О-(СН�)m-СН�ОН,	
СО-(СН�)m-СНООН,	или

	 R6	 претставува	 атом	 на	 водород,	 алкилна	 група	
на	C�-С�,	или,	R5	и	R6	земени	заедно	формираат	
група,	со	азотен	атом	на	кои	се	закачени,	петочлен	
или	шесточлен	хетероцикличен	азот,

	 n	=1,	2,	3,	или	4,
	 m	=	1,	2,	0	и	3;	и,	
	 (II)	нивните	соли	добиени	со	адиција.
	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	498/06	 (��)	 901244
	 A	61K	25/18	31/5383		 (��)	 Т1
	 A	6�P	�5/�4		 (��)	 �6/09/�00�
	 C	07D	209/00		 (45)	 ��/0�/�006
	 265/00	498/06	
(21)	 	2003/308	
(30)	 19990146013P		28/07/1999		US
(96)	 20/07/2000	EP00948738.0
(97)	 0�/�0/�00�	EP��00447
(7�)	 PHARMACIA	&	UPJOHN	COMPANY
	 301	Henrietta	Street	
	 Kalamazoo	Michigan	49001		US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 TENBRINK,	Ruth,	E
(54)	 оксАзинокАРбАзоли зА леЧење нА 

болесТи нА CNS
(57)	1.	Соединение	со	формулата	I:

	
	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол,	 каде	

што:	R�	е:
	 a)	H,
	 б)	хало,	или
	 в)	C1-6	алкил;	
	 R�	e:
	 а)	H,
	 б	)	хало,
	 в)	-ОН,
	 г)	-CN,
	 д)	-CF3,

	 ѓ)	-О(С1.6)алкил,
	 е)	С1-6	алкил,
	 ж)	С3-6	циклоалкил,
	 з)	-NR5R6,
	 ѕ)	-CONR5R6,
	 и)	-SО�NR5R6,

	 ј)	-COOR7;	или
	 к)	фенил,	кој	може	да	биде	супституиран	со	хало,	

OH,	O(C1-4)	алкил,	или	С1-6	алкил;	
	 R�	e:
	 а)	-(CH�)m-NR8R9,	каде	што	ланецот	-(СН�)m-	може	

да	биде	супституиран	со	еден	или	два	С1-6	алкил	
или	С3-6	циклоалкил;	R4	e:

	 а)	арил,	или
	 б)	хетероарил;
	 арил	 е	 фенил	 или	 нафтил,	 кој	 може	 да	 биде	

супституиран	со	еден	или	повеќе	R10;	хетероарил	
е	радикал	на	пет-	или	шест	член,	моноцикличен	
ароматски	 прстен	 кој	 содржи	 еден	 или	 два	
хетероатоми	 кои	 се	 (секој	 од	 нив)	 одбрани	 од	
групата	која	се	состои	од	кислород,	сулфур	и	N(X),	
или	радикал	на	девет-	или	десетчлен,	бицикличен	
ароматски	прстен	со	орто	врска,	кој	има	еден,	два	
или	три	хетероатоми	кои	се	(секој	од	нив)	одбрани	
од	 групата	која	се	состои	од	кислород,	сулфур	и	
М(Х);	при	што	X	е	отсутен,	или	е	Н	или	С1-4	алкил;	
при	што	јаглеродните	атоми	на	хетероарилот	може	
да	бидат	супституирани	со	еден	или	повеќе	R10;	R5	
и	R6	ce	независно:

	 а)	H,
	 б)	C1-6	алкил,	или
	 в)	С3-6	циклоалкил;	R7	e:
	 а)	H,
	 б)	C1-6	алкил,	или
	 в)	 C1-3	 алкил)-фенил,	 при	што	фенилот	 може	 да	

биде	супституиран	со	R�0;	R8	и	R9	ce	независно;
	 а)	H,
	 б)	С1-6	алкил,
	 в)	С3-6	циклоалкил,
	 г)	С2-4	алкил,	супституиран	со	-ОН,	-О(С1-4		

алкил),	-О(С1-4	алкил)-NR��R��,	или	-CO�R5,

	 д)	-СНО,	под	услов	едниот	од	R8	и	R9	да	биде		
СНО,	а	другиот	-	водород,	

	 ѓ)	-(СН�)m-фенил,	при	што	фенилот	може	да	биде	
супституиран	со	хало,	или	

	 е)	R8	и	R9,	заедно	со	азотот	за	кој	се	прикачени,	
формираат	пет-,	шест-,	или	седумчлен	хетероцик–
личен	 прстен,	 при	 што	 хетероцикличниот	
прстен	 може	 да	 содржи	 еден	 или	 два	 додатни	
хетероатоми	одбрани	од	групата	која	се	состои	од	
кислород,	сулфур	и	N(Y)	и	при	што	 јаглеродните	
атоми	на	хетероцикличниот	прстен	може	да	бидат	
супституирани	со	еден	или	два	R13;

	 Y	е	отсутен	или	е	R14;	
	 R�0	e:
	 а)	хало,
	 б)	-ОН,
	 в)	-CN,
	 г)	-CF3,
	 д)	-О(С1-6)алкил,	
	 ѓ)	С1-6	алкил,
	 е)	С3-6	циклоалкил,
	 ж)	-NR5R6,
	 з)	-CONR5R6,
	 ѕ)	-SО�NR5R6,
	 и)	COOR7,	или
	 ј)	фенил,	кој	може	да	биде	супституиран	со	хало,	

ОН,	О(С1-4)	алкил,	или	С1-6	алкил;	
										R��	и	R��	се	независно:
	 а)		H,	или
	 б)	C1-4	алкил;
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(5�)	 A	61K	31/505	��/5�5		 (��)	 901266
	 C	07D		239/02		 (13) Т1
	 4��/0�	4��/�4		 (��)	 0�/�0/�00�
(��)	 	�00�/���	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980099259P		04/09/1998		US
(96)	 03/09/1999	EP99944088.6
(97)	 27/08/2003	EP1109560
(7�)	 AGOURON	PHARMACEUTICALS,	INC.
	 10350	North	Torrey	Pines	Road,	
	 Suite	100,	La	Jolla,	CA	92037,	US
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПјЕ		
	 бул.	 “Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(72)	 BLECKMAN	Ted	Michael		
	 PALMER	Cynthia	Louise		
	 ROMINES	William	Henry	III	
	 VARNEY	Michael	David
(54)	 соеДиненијА коРисни кАко инхибиТоРи 

нА AICARFT
(57)	 1.	Соединение	кое	што	ја	има	структурата:

	
	
	 каде	што:
	 R�	е	Н	или	CN;
	 R�	 е	 фенил	 или	 тиенил,	 од	 кои	 секој	 може	

опционално	 да	 биде	 субституиран	 со	 фенил,	
фенокси,	тиенил,	тетразолил,	или	4-морфолинил;	
и	

	 R�	 е	 фенил	 субституиран	 со	 -SO�NR5R6	 или-
NR5SO�R6	 и	 опционално	 понатаму	 субституиран	
со	C1-4	алкил,	C1-4	алкокси,	или	халоген,	каде	што	
R5	е	Н	или	С1-4	алкил,	R6	е	С1-4	алкил,	субституиран	
или	 несупституиран	 хетероалкил,	 супституиран	
или	 несупституиран	 арил,	 супституиран	 или	
несупституиран	хетероарил,	или

	 каде	 што	 n	 е	 цел	 број	 од	 1	 до	 4,	 R4	 e	 OH,	 C1-4	
алкокси,	 или	 глутаминска	 киселина	 или	 дел	 на	
глутаматестер	врзан	преку	амино	функционалната	
група;	 или	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	 или	
солват,	 каде	 што	 терминот	 алкил	 значи	 прав	
или	разгранет	 синџир	на	моновалентен	радикал	
на	 сатурирани	 и/или	 несатурирани	 јаглеродни	
атоми	и	водородни	атоми	кои	што	можат	да	бидат	
несупституирани	или	супституирани	со	еден	или	
повеќе	супституенти.

	 Има	уште	5	патентни	барања

	 R��	e:
	 a)	C1-6	алкил,
	 б)	С3-6	циклоалкил,
	 в)	С2-4	алкил,	супституиран	со	-ОН,	-О(С1-4	алкил),	

-О(С1-4	алкил)-NR�0R��,	или	-CO�R5,

	 г)	-ОН,	или
	 д)	оксо	(=О)	
	 R�4	e:
	 а)	H,

	 б)	С1-6	алкил,
	 в)	С3-6	циклоалкил,
	 г)	С2-4	алкил,	супституиран	со	-ОН,	-О(С1-4	алкил),	

-О(С1-4	алкил)-NR�0R��,
	 или	-CO�R5,	
	 д)	-COOR7,
	 ѓ)	-OH,	или
	 е)	оксо	(=О);	и	
	 m	e	2,3	или	4.
	 Има	уште	32	патентни	
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(5�)	 A	61K	38/00		 (��)	 901296
	 31/00		38/17		 (13)	 Т1
	 C	07K	14/00	 (22)	 06/10/2003
(��)	 	�00�/��6	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19960032587P		06/12/1996		US	
	 19970036355P		23/01/1997		US	
	 19970039315P		07/02/1997		US	
	 19970052023P		09/07/1997		US
(96)	 08/12/1997	EP97953156.3
(97)	 27/08/2003	EP0942740
(7�)	 Amgen	Inc.
	 One	Amgen	Center	Drive	
	 Thousand	Oaks	
	 California	91320-1799	US

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

Скопје
(72)	 BENDELE	Alison	M.		
	 SENNELLO	Regina	M.			
	 EDWARDS	Carl	K.
(54)	 коМбиниРАнА ТеРАпијА со УпоТРебА нА 

TNF вРзУвАЧки пРоТеин зА ТРеТиРАње нА 
зАболУвАњА поД влијАние нА TNF

(57)	 1.	Употреба	на	инхибитор	на	СОХ2	во	подготовката	
на	медикамент	за	третман	на	болест	под	влијание	
на	TNF	кај	пациент	во	комбинација	со	претходно,	
истовремено,	 или	 по	 давање	 на	 TNF	 врзувачки	
протеин.

	 Има	уште	47	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	455/02	 (��)	 901297
	 	 (��)	 Т1
(��)	 �00�/��7	 (��)	 06/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980114524		03/08/1998		EP
(96)	 23/07/1999	EP99941269.5
(97)	 �7/09/�00�	EP��0�765
(7�)	 Applied	Research	Systems	ARS	Holding	N.V.
	 Pietermaai	15,	P.O.Box	4905,	Curacao,	AN
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПјЕ		
	 бул.	 “Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(72)	 GUARNA		Antonio	
	 SERIO	Mario		
	 OCCHIATO	Ernesto	Giovanni
(54)	 пРоЦес нА синТезАТА нА ДеРивАТи нА 

(1$I(H))-бензо с]квинолизин-3
(57)	1.	Постапка	за	подготовката	на	соединенијата	на					

формулата	(1):

	 каде	што:
	 R�,	R�,R�,	R4,	R5,	исти	или	различни,	се	избрани	во	

групата	што	се	состои	од:	Н,	C1-8

	 алкил,	 С2-8алкенил,	 С2-8алкинил,	 циклоалкил,	
арил,	хетероцикл,	халоген,	CN,	азид,

	 NRR,С1-8алкиламино,	 ариламино,	 С1-8алкилокси,	
арилокси,	COOR,	COONRR’	каде

	 што	 R	 и	 R’,	 исти	 или	 различни,	 се	 избрани	 во	
групата	што	се	состои	од:	Н,	С1-8

	 алкил,	 циклоалкил,	 арил,	 хетероцикл,	 арилС1-

8алкил;
	 Q	е	избран	во	групата	што	се	состои	од:	единечна	

врска,	С1-8алкил,	С2-8	алкенил,
	 С2-8	 алкинил,	 циклоалкил,	 CO,	 CONR,	 NR,	 каде	

што	R	e	како	што	е	погоре
	 дефиниран;
	 W	 е	 избран	 во	 групата	што	 се	 состои	 од:	Н,	С1-

8алкил,	С2-8алкенил,	С2-8алкинил,
	 циклоалкил,	 трифлуорометил,	 С1-8алкокси,	 С1-

8алкокси-С1-8алкил,	арилС1-8алкил,
	 арил,	 арилокси,	 ариламино,	 C1-8алкилкарбонил,	

арилкарбонил,	арилкарбоксил,
	 арилкарбоксиамид,	 халоген,	 CN,	 NRR’,	 С1-8	

алкиламино,	хетероцикл	каде	што	групите	алкил,	
алкенил,	алкинил,	циклоалкил,	арил,	хетероцикл,	

можат	да	бидат	заменети;
	 n	e	цел	број	содржан	помеѓу	1	и	4;
	 и	 нивните	 фармацевтски	 прифатливи	 соли	 или	

естри,	каде	што:	
	 тиоамид	 3	 (каде	 што	 R�	 и	 R4	 се	 како	 што	 се	

претходно	дефинирани)	е	N-алкилатен	со	винил	
кетон	од	формулата	2:

		 (каде	што	R�,	R�,	и	R5	 ce	 како	што	се	претходно	
дефинирани)	 за	 да	 се	 добие	 соодветното	
соединение	4:

	
	
	 (каде	 што	 R�	 и	 R4	 се	 како	 што	 се	 претходно	

дефинирани)	 е	 N-алкилатен	 со	 винил	 кетон	 од	
формулата	2:

	 (каде	што	R�,	R�,	и	R5	 ce	 како	што	се	претходно	
дефинирани)	 за	 да	 се	 добие	 соодветното	
соединение	4:

	 (каде	 што	 сите	 супституенти	 се	 како	 што	 се	
претходно	 дефинирани)	 кое	 е	 метилирано,	 кај	
сулфурниот	атом	за	да	се	добие	солта	5:

	 (каде	 што	 сите	 супституенти	 се	 како	 што	 се	
претходно	дефинирани)	која	е	директно	реагирана	
со	база	за	да	се	добие	саканото	соединение	1.

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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901262

(5�)	 A	61K	9/00			 (��)	 901262
	 31/48	 (13)	 Т1
(��)	 �00�/��9	 (��)	 07/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �99700�0496		��/05/�997		GB	
	 19980003990		25/02/1998		GB
(96)	 18/05/1998	EP98922409.2
(97)	 30/07/2003	EP0983058
(7�)	 MINNESOTA	MINING	
	 MANUFACTURING	COMPANY				
	 ALTANA	Pharma	AG
	 3M	Center,	P.O.	Box	33427	St.Paul,	
	 Minnesota	55133	US	
	 Byk-Gulden-Str.2,	78467	Konstanz,	DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 OLIVER	Martin	J.			
	 FATANIA	Kanu	M.			
	 SCOTT		John	S.				
	 MULLER	Helgert

(54)	 МеДиЦински пРоизвоДи зА АеРосоли
(57)	 1.	 Фармацевтски	 состав	 кој	 содржи	 терапевтски	

ефикасно	 количество	 на	 соединението	 со	
формула:

	 каде	што:
	 R�	е	1-бутил,	2-бутил,	циклохексил	или	фенил;	
	 a	R�	e	ацетил	или	изобутаноил,	како	и	реактивно	

средство	 одбрано	 од	 1,1,1,2-тетрафлуороетан,	
1,1,1,2,3,3,3-хеп	 тафлуоропропан	 и	 нивна	
мешавина,	 како	 и	 етанол	 во	 количество	 кое	 е	
ефикасно	 за	 растворување	 на	 соединението	 со	
формулата	(I)	и,	евентуално,	површински	активно	
средство.

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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901267

(5�)	 A	61K	9/50		9/�0	 (��)	 901267
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/��0	 (��)	 07/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970014631		21/11/1997		FR
(96)	 19/11/1998	EP98954683.3
(97)	 06/08/2003	EP1032374
(7�)	 ETHYPHARM
	 21,	rue	Saint-Mathieu,	78550	Houdan,	FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 SUPLIE	Pascal	
	 DEBREGEAS	Patrice		
	 LEDUC	Gerard				
	 OURY	Pascal	
(54)	 ТопЧесТи ТелА,  посТАпкА зА ДобивАње 

и ФАРМАЦевТски сосТАви

(57)	 1.	 Топчести	 тела	 кои	 содржат	 една	 или	 повеќе	
активни	состојки,	со	исклучок	на	тиагабин,	кои	се	
составени	од:

	 -	 јадро	и	облога	која	е	поставена	околу	јадрото,	
така	што	јадрото	и/или	обвивката	содржат	најмалку	
едно	 термопластично	 средство	 за	 врзување,	
чијашто	 густина	 е	 кашеста	 до	 полуцврста	 на	
температура	од	20°С	и	чијашто	точка	на	топење	
се	движи	од	25°С	до	100°С,	коешто	е	обвиткано	
со:	 филм	 којшто	 е	 еластичен	 и	 деформирачки,	
поточно	којшто	пројавува	процент	на	издолжување	
поголем	од	50%,	одредено	со	примена	на	методата	
опишана	 во	 стандардот	 DIN	 53455,	 којшто	 се	
заснова	на	полимерски	материјал,	особено	филм	
чијашто	 температура	 на	 преод	 врз	 стакло	 е	
помала	од	30°С,	којшто	обезбедува,	или	заштита,	
или	 камуфлажа	 на	 вкусот,	 или	 контролирано	 и	
модифицирано	 ослободување	 на	 активната(ите)	
состојка(и),	коишто	топчести	тела	може	да	бидат	
компримирани	директно	со	додавање	на	помалку	
од	5%	тежински	помошна	супстанција.

	 Има	уште	16	патентни	барања
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901282

(5�)	 A	61K	9/16	 (��)	 901282
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2003/323	 (22)	 08/10/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970843975		17/04/1997		US	
	 19980061665		16/04/1998		US
(96)	 17/04/1998	EP98918424.7
(97)	 ��/�0/�00�	EP0975��4
(7�)	 AMGEN	INC.
	 One	Amgen	Center	Drive		
	 Thousand	Oaks	 	
	 CA	91320-1799	US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 SHAH	Subodh

(54)	 биоРАзложУвАЧки МикРоЧесТиЧки зА 
пРоДолженА испоРАкА нА ТеРАпевТски 
лекови

(57)	 1.	 Метода	 за	 добивање	 на	 состав	 кој	 содржи	
активна	состојка	која	е	содржана	во	полимерски	
микрочестици,	 назначена со тоа што во	
една	 континуирана	 фаза	 се	 врши	 полнење	 со	
мешавина	на	активната	состојка	и	полимерот,	при	
што	 добиениот	 полнеж	 се	 замрзнува,	 а	 водата	
и	 органските	 растворувачи	 се	 отстрануваат	 од	
дисперзијата	со	лиофилизација.

	 Има	уште	23	патентни	барања.



Glasnik, 13/1,  str.2-138, mart 2006 Skopje   

Patenti

�5

901271

(5�)	 C	07C	311/21		 (��)	 901271
	 A	61K	31/18		 (13) Т1 

C	07C		311/29		311/44	 (22)	 09/10/2003
(��)	 �00�/��4	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980085493P		14/05/1998		US
(96)	 07/05/1999	EP99919771.8
(97)	 �9/�0/�00�	EP�0779�5
(7�)	 PHARMACIA	&	UPJOHN	COMPANY
	 301	Henrietta	Street,	Kalamazoo,	
	 Michigan	49001,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 ROMERO	Arthur	Glenn		
	 LEIBY	Jeffrey	A.
(54)	 ФенилсУлФонАМиД-ФенилеТилАМини 

кои се коРисТАТ кАко РеЦепТоРи нА 
ДопАМин

(57)	 1.	 Употреба	 на	 соединение	 за	 производство	 лек	
за	третирање	на	заболување	кое	се	однесува	на	
централниот	 нервен	 систем	 што	 е	 поврзано	 со	
рецепторите	D3	 на	 допамин,	 назначена	 со тоа 
што соединението	е	со	формула	I:

	
	 каде	што	секој	R�	е	независно	Н	или	C1-8	алкил;	и	

R�	и	R�	се	независно	Н,	C1-3	алкил,	халоген,	ОСН�,	
OCF�,	CF�,	CN,	ЅСН�,	или	NНСОСН�;	или	негова	
фармацевтски	прифатлива	сол.

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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901314

(5�)	 G	01B	7/16		 (��)	 901314
	 E	02D	1/08		33/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�00�/��6	 (��)	 �0/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970005063		24/04/1997		FR
(96)	 17/04/1998	EP98400952.2
(97)	 23/07/2003	EP0874214
(7�)	 BIDIM	GEOSYNTHETICS	S.A.
	 9,	rue	Marcel	Paul,	95870	Bezons,	FR
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
	 Ул.	‘‘Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 DELMAS		Philippe			
	 NANCEY		Alain
(54)	 посТАпкА зА оТкРивАње нА попУШТАњА 

нА зеМјиШТеТо поД гРАДбиТе
(57)	 1.	Постапка	 за	 откривање	 на	 попуштања	 на	

земјиштето	 под	 градбите,	 назначена со тоа 
што на	 местото	 или	 под	 местото	 на	 градба,	
се	 употребуваат	 два	 цврсти	 хоризонтални	
геосинтетички	 слоеви	 (10,	 12),	 одделени	 со	 слој	

од	земја	(11)	со	подеднаква	дебелина	(Н),	долниот	
геосинтетички	слој	(10)	е	со	низок	модул	на	влечење	
и	има	два	 слоја	 со	 паралелни	долги	 влакна	 (20,	
21)	со	можност	да	пренесуваат	сигнали,	влакната	
(20)	 на	 еден	 од	 слоевите	 се	 калибрирани	 на	
претходно	определена	вредност	на	издолжување	
при	 кршење	што	одговара	на	долна	алармантна	
критична	 точка	 и	 влакната	 (21)	 на	 другиот	 слој	
калибриран	на	друга	вредност	на	издолжувањето	
соодветна	 на	 горната	 алармантна	 критична	
вредност,	и	горен	геосинтетички	слој	(12)	со	високи	
модули	на	влечење,	алармантната	критична	точка	
се	 мери	 со	 испраќање	 сигнали	 во	 влакната	 (20,	
21)	 на	 секој	 слој	 и	 откривање	 на	 присуство	 или	
отсуство	на	одговор	на	овие	сигнали,	според	кои	
се	определува	дебелината	(Н)	на	слојот	земја	што	
ги	дели	двата	геосинтетички	слоја	за	да	во	случај	
на	 отвори	 во	 земјата	 под	 долниот	 геосинтетички	
слој	 со	 својата	 тежина	 предизвика	 деформација	
на	 долниот	 геосинтетички	 слој	 (10)	 поголема	 од	
долната	алармантна	критична	точка	и	помала	од	
горната	алармантна	критична	точка.

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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901268

(5�)	 C	07D	405/12		 (��)	 901268
	 A	6�K		��/�4	 (��)	 Т1
	 ��/�5		��/44		 (��)	 �5/�0/�00�
	 C	07D		307/20		 (45)	 ��/0�/�006
	 �09/�0		49�/�0
(��)	 	�00�/��9	
(30)	 19980110710		10/06/1998		EP
(96)	 27/05/1999	EP99926441.9
(97)	 23/07/2003	EP1086096
(7�)	 ALTANA	Pharma	AG
	 Byk-Gulden-Str.2,	78467	Konstanz,	DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 MARTIN	Thomas		
	 KILIAN	Ulrich
	 FLOCKERZI	Dieter		
	 BAR	Thomas
	 HATZELMANN	Armin		
	 BEUME	Rolf
	 BOSS	Hildegard		
	 KLEY	Hans-Peter		
	 SCHMIDT	Beate		
	 ULRICH	Wolf-Rudiger	
	 AMSCHLER	Hermann
(54) бензАМиДи со ТеТРАхиДРоФУРАнилокси 

сУпсТиТУенТи кАко инхибиТоРи нА 
ФосФоДиесТеРАзА 4

(57)		 1.	Соединенија	со	формулата	I:

	
	 каде	што:
	 R1	 е	 1-6С-алкокси,	 3-7С-циклоалкокси,	 3-7С-

циклоалкилметокси,	бензилокси	или	1-4С-алкокси	
којшто	 е	 целосно	 или	 делумно	 супституиран	 со	
флуор,

	 R2	е	водород	и
	 R3	е	водород,
	 или
	 R2	и	R3			заедно	се	метиленска	група,
	 R4	 е	 водород,	 1-8С-алкил,	 1-6С-алкокси-1-

4С-алкил,	 1-6С-алкилтио-1-4-алкил,	 1-6С-
алкилсулфинил-1-4С-алкил,	1-6С	алкилсулфонил-
1-4С-алкил,	 1-8С-алкилкарбонил,	 3-7С	
циклоалкил,	 3-7С-циклоалкилметил,	 фенил-1-	
4С-алкил	 или	 1-4С-алкил	 којшто	 е	 целосно	 или	

делумно	супституиран	со	флуор,	
	 R5	 е	 фенил,	 пиридил,	 фенил	 супституиран	 со	

R51,	R52	и	R53	или	пиридил	супституиран	со	R54,	
R55,	R56	и	R57,	каде	што:

	 R51	 е	 хидроксил,	 халоген,	 цијано,	 карбоксил,	
трифлуорометил,	 1-4С-алкил,	 1-4С-алкокси,	 1	 -
4С-алкоксикарбонил,	 1-4С-алкилкарбонил,	 1-4С-
алкилкарбонилокси,	 амино,	 	 моно-	 или	 ди-1-4С-
алкиламино	или	1-4С-алкилкарбониламино,

	 R52	 е	 водород,	 хидроксил,	 халоген,	 амино,	
трифлуорометил,	1-4С-алкил	или	1-4С-алкокси,

						 R53	 е	 водород,	 халоген,	 1-4С-алкил	 или	 1-4С-
алкокси,	

						 R54	 е	 хидроксил,	 халоген,	 цијано,	 карбоксил,	 1-
4С-алкил,	 1-4С-алкокси,	 1-4С-алкоксикарбонил	
или	амино,	

						 R55	е	водород,	халоген,	амино	или	1-4С-алкил,
	 R56	е	водород	или	халоген	и
	 R57	е	водород	или	халоген,
	 n	e	1	или	2,
	 m	e	1	или	2,
	 при	што	збирот	од	m	и	n	може	да	биде	единствено	

2	 или	 3,	 солите	 на	 овие	 соединенија,	 како	 и	 N-
оксидите	на	пиридините	и	нивните	соли.

	 Има	уште	9	патентни	барања
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(5�)	 B	05B	7/04	 (��)	 901273
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/���	 (��)	 �5/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970001541		23/04/1997		SE
(96)	 17/04/1998	EP98917914.8
(97)	 ��/07/�00�	EP09754�0
(7�)	 APLICATOR	SYSTEM	AB
	 Metallvagen	6,	435	33	Molnlycke,	SE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 JONSSON	Feder

(54)	 пиШТол РАспРскУвАЧ
(57)	 1.	 Пиштол	 распрскувач	 наменет	 за	 мешање	 и	

распрснување	на	две	материи	(средини),	кој	е	од	
таков	 вид	што	 инкорпорира	 по	 еден	 вентил	 (14,	
15)	 за	 секоја	 средина,	 назначен со тоа што 
двата	вентила	(14,	15)	се	поставени	еден	во	друг	
и	 истите	 може	 аксијално	 да	 се	 поместуваат	 во	
куќиштето	(11)	и	меѓусебно,	и	тоа	напред	и	назад	
во	однос	на	лежиштето	на	вентилите	(24,	26)	под	
дејство	на	погонската	сила	на	спиралата	(38)	и	со	
тоа	што	вентилите	заедно	може	да	трпат	влијание	
од	надворешна	сила.

	 Има	уште	7	патентни	барања.

901273
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901289

(5�)	 A	61K	35/78		 (��)	 901289
	 A	6�P	7/0�	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/��4	 (��)	 �5/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980008796		24/04/1998		GB
(96)	 23/04/1999	EP99920968.7
(97)	 23/07/2003	EP1083912
(7�)	 PROVEXIS	LIMITED
	 Manchester	M15	6SE,	GB
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 DUTTA-ROY		Asim

(54)	 АнТиТРоМбински сРеДсТвА
(57)	 1.	Употреба	 на	 овошен	 екстракт	 или	 негова	

активна	 фракција	 за	 производство	 на	 состав	 за	
орална	апликација,	за	употреба	во	профилаксата	
или	 третирањето	 на	 состојба	 на	 заболување	 кај	
човек,	 којашто	е	иницирана	или	е назначена со 
тоа што	 настанува	 натрупување	 на	 крвните	
плочки,	при	што	екстрактот	или	активната	фракција	
се	 изведени	 од	 овошје	 одбрано	 од	 растенија	 од	
фамилијата	 Solnaceae, Rutaceae, Cucurbitaceae, 
Rosaceae, Musaceae, Anacardiaceae, Vitaceae, 
Arecaceae, Ericaceae и Lauraceae.

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(5�)	 A	61K	31/44	9/50	 (��)	 901258
	 A6�K9/50	 (��) Т1
(��)	 	�00�/��5	 (��)	 �5/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990006479		21/05/1999		FR
(96)	 19/05/2000	EP00929640.1
(97)	 27/08/2003	EP1178799
(7�)	 ETHYPHARM
	 21,	rue	Saint-Mathieu,	78550	Houdan,	FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 OURY	Pascal		
	 SUPLIE	Pascal	
	 CRIERE	Bruno

(54) МикРогРАнУли кои се неРАсТвоРливи 
во гАсТРиЧнА ТеЧносТ МеТоДА зА нивно 
ДобивАње и ФАРМАЦевТски пРепАРАТи

(57)	 1.	Микрогранули	 кои	 содржат	 инхибитор	 на	
пумпата	 за	 гастрични	 протони,	 со	 исклучок	 на	
омепразол,	при	што	секоја	од	нив	содржи	активен	
слој	кој	ја	содржи	активната	состојка	и	надворешен	
слој	 за	 гастрозаштита,	назначени со тоа што 
активниот	 и	 слојот	 за	 гастрозаштита	 содржат	
одделно	 најмалку	 една	 хидрофобна	 супстанција	
одбрана	 заради	 подобрување	 на	 стабилноста	
на	микрогранулите	 за	 време	 на	 складирањето	 и	
назначени	 со	 тоа	 што	 истите	 се	 без	 какво	 било	
алкално	 сое-динение	 и	 без	 какво	 било	 јонско	
тензио-активно	средство.

	 Има	уште	18	патентни	барања.

(5�)	 C	07C	309/66		 (��)	 901298
	 A	6�K	��/�9	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/��7	 (��)	 �6/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(96)	 31/05/1999	EP99930059.3
(97)	 06/08/2003	EP1084103
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 ANDERSSON	Kjell
(54)	 нови ДеРивАТи (I) нА 3-АРил-2-хиДРокси–

пРопионскА киселинА

(57)	 1.	 Соединение	 	 	 	 (Ѕ)-2-етокси-3-[4-(2-{4-метансу
лфонилоксифенил}етокси)фенил]-про-панонска	
киселина	со	формулата	I:

	
	 и	негови	фармацевтски	прифатливи	соли,	солвати	

и	кристални	форми.
	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(5�)	 A	61K	38/09			 (��)	 901287
	 38/25		47/22	 (13)	 Т1
(21)	 	2003/338	 (22)	 17/10/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970108593		28/05/1997		EP	
	 �9970����46		0�/��/�997		EP
(96)	 26/05/1998	EP98930729.3
(97)	 29/10/2003	EP0984788
(7�)	 Applied	Research	Systems	ARS	Holding	N.V.
	 Pietermaai	15,	P.O.Box	4905,	Curacao,	AN
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПјЕ		
	 бул.	“Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 RICHARDSON	Peter

(54) ФАРМАЦевТски коМпозиЦии нА пепТиДи 
коиШТо иМААТ нискА РАсТвоРливосТ во 
ФизиолоШки МеДиУМ

(57)	 1.	Фармацевтска	композиција	која	што	содржи:
	 а)	 агонист	 на	 LHRH	 пептидот,	 антагонист	 на	

LHRH	или	петпид	на	ослободувачкиот	фактор	на	
хормонот	на	раст	како	активна	состојка;

	 б)	никотинамид;	и
	 ц)	физиолошки	воден	раствор.
	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	235/02		 (��)	 901245
	 A	61K	31/4184			 (��) Т1
	 A	61P	29/00		37/08	 (��)	 �7/�0/�00�
(��)	 	�00�/��9	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19991022462		17/05/1999		DE
(96)	 06/05/2000	EP00929509.8
(97)	 17/09/2003	EP1183241
(7�)	 Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH
	 Bruningstrasse	50,	65929	Frankfurt	am	Main,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 WEHNER	Volkmar
			 STILZ	Hans	Ulrich		
	 SCHMIDT	Wolfgang			
	 SEIFFGE	Dirk
(54) ДеРивАТи нА спиРоиМиДАзолиДин, 

нивнА поДгоТовкА, нивнА УпоТРебА 
и ФАРМАЦевТски пРепАРАТи кои ги 
соДРжАТ исТиТе

(57)	 1.	Соединение	со	формулата	I:

	 каде	што:
	 R�	е	водород	или	метил;
	 R�	 е	 несупституиран	 фенил,	 фенил	 којшто	 е	

супституиран	 со	 остаток	 на	 метилендиокси	 или	
на	етилендиокси,	фенил	којшто	е	супституиран	со	
една	 или	 две	 (С�-С4)-алкокси	 групи,	 или	 (С�-С4)-
алкил;

	 X	е	 -СН�-СН�-	или	-СН�-СН�-СН�-,	 каде	што	една	
од	 СН�	 групите	 so	 овие	 два	 остатоци	 може	 да	
биде	заменета	со	карбонилна	група	С=О;

	 W	е	изопропил	или	циклопропил;
	 V	е	водород	или	метокси;
	 Е	е	-CO-R�,	-СО-Н,	-CH�-O-R4,	-CH�-O-CO-R4,	-CH�-

O-CO-O-R5
	или	5-тетразолил;

	 R�	 e	 хидрокси,	 (С�-С�0)-алкокси,	 фенил-(С�-С8)-
алкокси-,	фенилокси-,	(С�-С8)-алкилкарбонилокси-
(С�-С6)-алкокси-,фенилкарбонилокси-(С1-С6)-
алкокси,фенил-(С�-С6)-алкилкарбонилокси-(С�-
С6)-алкокси-,	 (С�-С8)-алкоксикарбонилокси	 -(С�-

С6)-алкокси-,	фенилоксикарбонилокси-(С1-С6)-ал–
кокси-,	 фенил-(С�-С6)-алкоксикарбонилокси-(С�-
С6)-алкокси-,	амино,	моно-((С�-С�0)-алкил)-амино-,	
ди-((С�-С�0)-алкил)-амино-	 или	 R4R4N-CO-(C�-
C6)-aлкoкcи-,	 во	 кои	 остатоците	R4	 се	 независни	
еден	 од	 друг	 и	 може	 да	 бидат	 идентични	 или	
различни;

	 R4	e	 водород,	 (С�-С�0)-алкил,	 фенил	 или	 фенил-
(С�-С8)-алкил-;

	 R5	има	едно	од	значењата	на	R4,	со	исклучок	на	
водородот;

	 фенилот	 којшто	 е	 присутен	 во	 групите	 R�,	 R4	 и	
R5	 e	 несупституиран	 остаток	 на	 фенил	 или	 пак	
остаток	на	фенил	којшто	е	супституиран	со	еден	
или	повеќе	идентични	или	различни	супституенти	
од	групата	која	се	состои	од	(С�-С4)-алкил,	(С�-С4)-	
алкокси,	 метилендиокси,	 етилендиокси,	 халоген,	
трифлуорометил	 и	 трифлуорометокси;	 во	 сите	
негови	стереоизомерни	форми	и	нивни	мешавини	
во	 било	 кој	 однос,	 како	 и	 неговите	физиолошки	
прифатливи	соли.

	 Има	уште	14	патентни	барања.

901245



Glasnik, 13/1,  str.2-138, mart 2006 Skopje   

Patenti

4�

901253

(5�)	 A	61K	6/093	 (��)	 901248
	 	 (��) Т1
(��)	 	�00�/�40	 (��)	 �7/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19971009531		10/03/1997		DE
(96)	 10/03/1998	EP	98104271.6
(97)	 18/02/2004	EP	0864312	B1
(7�)	 Coltene/Whaledent	GmbH		+	Co.KG
	 Raiffeisenstr.30,		D-89129	Langenau,	DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 Engelbrecht	Jurgen
	 Eberlein	Jurgen
		 Manschedel	Werner	
	 Ziegler	Wolfram

(54)	 ДвокоМпоненТен киТ и клин нА 
основА нА гУТАпеРкА зА коРисТење во 
коМбинАЦијА со киТ

(57)	 1.	 Кит	 опфаќајќи	 две	 компоненти,	 кои	 после	
мешање	едни	со	други	се	стврднуваат	и	се	погодни	
како	материјал	за	подножно	полнење,	при	што

	 -	 една	 од	 двете	 компоненти	 (компонента	 I)	 се	
состои	од	едно	или	повеќе	силиконски	масла	или	
ги	опфаќа	овие,	кои	покажуваат	најмалку	две	SiH-
групи,

	 -	 другата	 од	 двете	 компоненти	 (компонента	 II)	
се	состои	од	едно	или	повеќе	силиконски	масла	
или	ги	опфаќа	овие,	кои	покажуваат	најмалку	две	
винилни	(Vinyl)-гpyпи,	и

	 -	една	од	двете	компонети	дополнително	содржи	
катализатор	 за	 адитивна	 реакција	 или	 адитивно	
образување	 на	 мрежна	 структура	 за	 двете	
компоненти	I	и	II.

	 Има	уште	13	патентни	барања

(5�)	 A	61K	31/445		9/08	 (��)	 901253
	 A	6�P	��/00	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/�45	 (��)	 �0/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �99700�4506		�9/��/�997		GB	
	 19980018109		19/08/1998		GB
(96)	 19/11/1998	EP98954639.5
(97)	 ��/��/�00�	EP�0���90
(7�)	 DARWIN	DISCOVERY	LIMITED
	 208	Bath	Road,	Slough,	Berks	SL1	3WE,	UK
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 BROWN	Stephen

(54) АнесТеТски ФоРМУлАЦии
(57)	 1.	Фармацевтски	 прифатлив	 воден	 раствор	

којшто	е	изобарен	или	хипербарен	и	изотоничен,	
во	 однос	 на	 цереброспиналниот	 флуид	 (CSF),	
кој	 содржи	 1-алкил-N-(2,6-диметилфенил)-2-
пиперидинкарбоксамид	како	анестетско	средство	
и	 сахарид,	 под	 услов	 ако	 количеството	 на	
анестетското	 средство	 не	 е	 поголемо	 од	 0,75%	
теж./вол.,	 тогаш	 да	 биде	 присутен	 додатен	
несахарид,	а	количеството	на	сахаридот	да	биде	
под	 она	 што	 би	 предизвикало	 изотоничност	 во	
отсуство	на	додатниот	несахарид.

	 Има	уште	16	патентни	барања
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(5�)	 B	29C	44/34		44/18	 (��)	 901247
	 B	29L	31/10	 (13)	 Т1
(��)	 	�00�/�46	 (��)	 �0/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �99700�����		�0/06/�997		GB
(96)	 19/06/1998	EP98304831.5
(97)	 23/07/2003	EP0885706
(7�)	 SPACE4	LIMITED
	 135	Aztec	 West,	 Almondsbury,	 Bristol,	 BS32	 4UB,	

GB
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Williams	Keith
(54)	 УРеДи и посТАпкА зА ДобивАње  плоЧи
(57)	 1.	Постапката	за	правење	градежни	плочи	којашто	

вклучува:
	 (а)	 обезбедување	 на	 најмалку	 една	 шуплива	

плоча	(21)	во	претходно	загреана	печка	(3);
	 (б)	 вбризгување	 на	 дозиран	 количество	

неконзервирана	пенлива	смеша	во	секоја	шуплива	
плоча;	и

	 (в)	 изложување	 на	 секоја	 плоча	 којашто	 ја	
содржи	 наведената	 неконзервирана	 смеша	 на	
повишена	 температура	што	 овозможува	 пенење	
и	 стврднување	 (сушење)	 на	 наведената	 смеша	
внатре	во	секоја	од	плочите,	се карактеризира 
по тоа што пред	 постигање	 на	 точката	 (б)	
циркулира	топол	воздух	во	наведената	претходно	
загреана	 печка	 (3)	 со	 цел	 вжештената	 шуплива	
плоча	 да	 има	 иста	 определена	 температура	 од	
внатре	и	од	надвор.

	 Има	уште	9	шатентни	барања.

(5�)	 C	07D	417/12		 (��)	 901249
	 A	6�K	��/44		 (��)	 Т1
	 A	6�P	�/�0	 (��)	 �0/�0/�00�
(��)	 	�00�/�47	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �999000947�		��/04/�999		GB	
	 �99900���96		�5/05/�999		GB
(96)	 19/04/2000	EP00920892.7
(97)	 �0/07/�00�	EP��7�4�5
(7�)	 SmithKline	Beecham	plc		
	 SmithKline	Beecham	(Cork)	Limited	980	Great	West	

Road,	 Brentford,	 Middlesex	 TW8	 9GS,	 GB	 and		
Curraghbinny,	Carrigaline,	Co	Cork,	IE

(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 BLACKLER		Paul		David		James		
	 BROWNE	Christine	Marie
	 COAKLEY	Timothy		G.		GILES	Robert	Gordon	
	 MORRISSEY	Gillian

(54)	 полиМоРФнА ФоРМА нА 5-[4-[2-(N-
МеТил-N-(2-пиРиДил)АМино)еТокси] 
бензил]ТиАзолиДин-2,4-Дион, сол нА 
МАлеиЧнА киселинА

(57)	 1.				Полиморфната				форма			на				5-[4-[2-(N-метил-
N-(2-пиридил)амино)	 етокси]бензил]тиазолидин-
2,4-дион,	 	 	 	 сол	 	 	 	 на	 	 	 	малеичната	 	 	 	 киселина	
(Полиморфот)	 е	 назначена со тоа што 
обезбедува:	

	 (I)	 инфра	 црвен	 спектар	 кој	 содржи	 пикови	 на	
1763,	912,	856	и	709	cm-1;		и/или	

	 (II)	Раманов	 спектар	 кој	 содржи	пикови	на	1762,	
1284,	912	и	888	см-1;	и/или	

	 (III)	спектар	на	13С	нуклеарна	магнетна	резонанца	
во	 тврда	 состојба	 кој	 содржи	 пикови	 на	 111.0,	
113.6,	 119.8,	 129.1,	 130.9,	 131.8,	 134.7,	 138.7,	
146.5,	152.7,	157.5,	169.5,	171.0,	178.7	ррм;		и/или	

	 (IV)	примерокот	на	дифракциониот	прашок	(XRPD)	
на	 рендгенските	 зраци	 кој	 дава	 пресметани	
решеткасти	прореди	на	5.87,	5.30,	4.69,	4.09,	3.88,	
3.61,	3.53	и	3.46	Ангстроми.

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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901363

(5�)	 C	07C	213/02			 (��)	 901363
	 ��7/��	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/�57	 (��)	 �9/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990001559		11/05/1999		HU
(96)	 10/05/2000	EP00110122.9
(97)	 �0/07/�00�	EP�05��4�
(7�)	 EGIS	GYOGYSZERGYAR	RT.
	 Kereszturi	ut	30-38,	1106	Budapest,	HU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 LUKACS	Gyula	
	 SIMIG	Gyula			
	 Mezei	Tibor			
	 BUDAI	Zoltan	
	 PORCS-MAKKAY	Marta			
	 KRASZNAI	Gyorgy			
	 NAGY	Kalman	
	 VERECZKEY	Gyorgyi	Donath	
	 SZABO	Tibor	
	 NEMETH	Norbert	
	 SZULAGYI	Janos
(54)	 посТАпкА  зА  ДобивАње  нА   (1R,2S,4R)-

(-)-2-[(2’-(N,N-ДиМеТилАМино)-еТокси)]-2-
[Фенил]-1,7,7-ТРи-[МеТил]-биЦикло[2.2.1] 
хепТАн и негови ФАРМАЦевТски пРиФАТ–
ливи киселински АДиТивни соли

(57)	 1.	Постапка	за	добивање	на	 (1R,2Ѕ,4R)-(-)-2-[(2’-
N,N-диметиламино)-етокси)-2-[фенил]	 -1,7,7-три-
[метил]-бицикло[2.2.1]хептан	со	формулата:

	 и	 негови	 фармацевтски	 прифатливи	 киселински	
адитивни	 соли,	 по	 пат	 на	 претворување	 на	 (+)-
1,7,7-три-[метил]-бицикло[2.2.1]хептан-2-он{(+)-
камфор}	со	формулата:

	 во(1R,2Ѕ,4R)-(-)-2-[фенил]-1,7,7-три-[метил]-
бицикло[2.2.1]хептан-2-ол	со	формулата:

	 по	 пат	 на	 реакција	 претходното	 со	 магнезиумов	
халид	 на	 фенил	 или	 алкални	 соединенија	 на	
фенил,	 по	 потреба	 изведба	 на	 хидролиза	 на	
реактивниот	 производ	 и	 реакција	 на	 добиеното	
соединение	(1R,2Ѕ,4R)-(-)-2-[фенил]1,7,7-три-[ме–
тил]бицикло	[2.2.1]хептан-2-ол	со	формулата	III	co	
(2-{халогено}-етил)-диметиламин	во	присуство	на	
алкално	 метален	 хидрид	 или	 алкално	 метален	
амид	 во	 органски	 растворувач	 и,	 по	 желба,	
претворување	 на	 добиената	 база	 (1R,2Ѕ,4R)-
(-)-2-[(2’-{1N,N-диме-тиламино)}-етокси)]-2-
[фенил]-1,7,7-три-[метил]-бицикло[2.2.1]хептан	
со	формулата	 I	во	сол,	назначена со тоа што	
се	 врши	 реакција	 на	 (1R,2S,4R)-(-)-2-	 [фенил]-
1,7,7-три	 [метил]-бицикло[2.2.1]хептан-2-ол	 со	
формулата	III	и	(2-	{халогено}-етил)-диметиламин	
во	средина	КОЈЗ	содржи	1	или	повеќе	соединенија	
кои	имаат	5-	или	6-член	заситен	хетероцикличен	
прстен	 со	 2	 прстенести	 атоми	 на	 кислород	 како	
растворувачи.

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	307/87	 (��)	 901256
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/�6�	 (��)	 �0/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 PCT/DK00/00016		14/01/2000		WO
(96)	 14/01/2000	EP00900501.8
(97)	 ��/�0/�00�	EP��54��9
(7�)	 H.	Lundbeck	A/S
	 Ottiliavej	9,	DK-2500	Valby-Copenhagen,	DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(72)	 PETERSEN,	Hans
(54)	 МеТоДA зА поДгоТовкА нА 5-ЦијАно–

ФТАлиД
(57)	 1.	Метода			за			подготовка			на			5-цијанофталид			

вклучително	и		обработка			на			соединението		од	
формулата	IV

	

	 каде	што	X	е	О	или	Ѕ;
	 R�-R�	 се	 секој	 независно	 одбрани	 од	 водород	

и	 C1-6	 алкил	 или	 R�	 и	 R�	заедно	 формираат	 С2-5	
алкалин	 врска	 со	 тоа	што	формираат	 спирален	
прстен;	R�	е	одбран	од	водород	и	C1-6	алкил,	R4	е	
одбран	од	водород,	C1-6	 алкил,	 или	 карбоксидна	
група	или	R4	и	R4	задено	формираат	С2-5	алкалин	
врска	 така	 што	 формираат	 спираленпрстен;	 со	
средство	за	дехидрација	или	алтернативно	каде	
X	 е	 Ѕ,	 термичка	 поделба	 на	 тијазолинпрстенот	
или	 обработка	 со	 радикален	 индицатор,	 како	
што	 е	 пероксид	 или	 со	 оган,	 за	 да	 формира	 5-
цијанофталид	имајќи	формула

	 Има	уште	9	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	417/12		 (��)	 901278
	 A	6�K	��/4�7	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�/�0	 (��)	 �9/�0/�00�
(��)	 	�00�/�60	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �999000947�		��/04/�999		GB	
	 �99900���97		�5/05/�999		GB
(96)	 19/04/2000	EP00920889.3
(97)	 20/08/2003	EP1173434
(7�)	 SmithKline	Beecham	plc
	 980	 Great	 West	 Road,	 Brentford,	 Middlesex	 TW8	

9GS,	GB
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 	GILES	Robert	Gordon
	 	BLACKLER	Paul	D.	J.		
	 SASSE	Michael	John

(54)	 ДеРивАТ нА ТиАзолиДинДион и неговАТА 
УпоТРебА кАко АнТиДијАбеТик

(57)	 1.	Полиморфната				форма				на				5-[4-[2-(N-метил-
N-(2-пиридил)	 амино)етокси]бензил]тиазолиди
н-2,4-дион,	 	 	 	 сол	 	 	 	 на	 	 	 	 малеичната	 киселина	
(Полиморфот)	 е	 назначена со тоа што 
обезбедува:	

	 (I)	инфра	 црвен	 спектар	 кој	 содржи	 пикови	 на	
1360,	1326,	1241,	714	и	669	cm-1;	и/или	

	 (II)	 Раманов	 спектар	 кој	 содржи	 пикови	 на	 1581,	
768,	670,	271	и	226	cm-1;	и/или	

	 (III)					спектар	на	нуклеарна	магнетна	резонанца	во	
тврда	состојба				кој	содржи	пикови	на	хемиските	
промени		значително	дадени	во	табелата	I;	и/или	

	 (III)	 примерокот	 на	 дифракциониот	 прашок	
(XRPD)	на	рендгенските	зраци	кој	содржи	пикови	
значително	дадени	во	табелата	II.

	 Има	уште	12	патентни	барања.

901278
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901279

(5�)	 A	61K	38/18		45/06		 (��)	 901279
	 A	6�P	�5/00	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/�6�	 (��)	 ��/�0/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19960748447		13/11/1996		US
(96)	 13/11/1997	EP97947533.2
(97)	 �4/09/�00�	EP0946�90
(7�)	 VERTEX	PHARMACEUTICALS	INCORPORATED
	 Cambridge,	MA	02139-4242,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 	SU	Michael	
	 ZELLE	Robert	E.
(54)	 МеТоДи и соеДиненијА зА сТиМУлиРАње 

нА РАсТ нА неУРиTOT
(57)	 1.	Фармацевтски	прифатлив	состав	кој	содржи:
	 а)	 неуротрофно	 количество	 на	 соединение	 со	

формулата	(I):

	
	
	 или	негови	фармацевтски	прифатливи	деривати,	

каде	што:
	 R�,	 В	 и	 D	 се	 независно:	 водород,	 Аr,	 (С�-С6)	

праволиниски	 или	 разгранет	 алкил,	 (С�-С6)	
праволиниски	 или	 разгранет	 алкенил	 или	
алкинил,	 (C�-C6)	 праволиниски	 или	 разгранет	
алкил	 сулституиран	 со	 (С5-С7)	 циклоалкил,	 (С�-
С6)	 праволиниски	 или	 разгранет	 алкенил	 или	
алкинил	 супституиран	 со	 (С5-С7)	 циклоалкил,	
(С�-С6)	праволиниски	или	разгранет	алкенил	или	
алкинил,	 (С�-С6)	 праволиниски	 или	 разгранет	
алкил	 супституиран	 со	 (С5-С7)	 циклоалкенил,	
(С�-С6)	 праволиниски	 или	 разгранет	 алкенил	
или	 алкинил	 супституиран	 со	 (С5-С7),	 (С�-С6)	
праволиниски	или	разгранет	алкил	супституиран	
со	Аr,	(С�-С6)	праволиниски	или	разгранет	алкенил	
или	 алкинил	 супституиран	 со	 Аr;	 под	 услов	 R�	
да	 не	 биде	 водород,	 (С�-С6)	 праволиниски	 или	
разгранет	 алкил	 или	 (С�-С6)	 праволиниски	 или	
разгранет	алкенил	или	алкинил;	и

	 каде	што	било	која	од	СН�	групите	на	споменатите	
алкилни	ланци	во	R�,	B	и	D,	може	да	биде	заменета	
со	O,	Ѕ,	SO,	SO�	или	NR;

	 каде	 што	 R	 е	 водород,	 (С�-С6)	 праволиниски	
или	 разгранет	 алкил,	 (С�-С4)	 пра-волиниски	
или	 разгранет	 алкенил	 или	 алкинил,	 или	 (С�-
С4)	 премостувачки	 алкил,	 каде	 што	 мостот	 се	
формира	 помеѓу	 азотниот	 и	 јаглеродниот	 атом	
на	 споменатиот	 алкилен	 ланец	 за	 да	 формира	
прстен	и	 каде	што	споменатиот	прстен	може	да	
биде	споен	со	Аr;

	 каде	што	секој	Ar	e	независно	одбран	од	фенил,	1-
нафтил,	2-нафтил,	инденил,			азиленил,	флуоренил,	

антраценил,	 2-фурил,	 3фурил,	 	 2тиенил,	 	 2-
пиридил,	 3-пиридил,	 4-пиридил,	 пиролил,	
оксазолил,	 тиазолил,	 имидазолил,	 пиразолил,	
2-пиразолинил,	 пиразолидинил,	 изоксазолил,	
изотриазолил,	1,2,3-оксадиазолил,1,2,3-тиазолил,	
1,3,4-тиадиазолил,	 пиридазинил,	 пиримидинил,	
пиразинил,	 1,3,5	 триазинил,	 1,3,5-тритианил,	
индолизинил,	индолил,	изоиндолил,	3Н-индолил,	
индоли	нил,	бензо[b]фуранил,	бензо[b]тиофенил,	
1H-индазолил,	 бензимидазолил,	 бензотиазолил,	
пуринил,	 4H-хинолизинил,	 хинолинил,	 1,2,3,4-
тетрахидроизохинолинил,	 изохинолинил,	 1,2,3,4-
тетрахидрохинолинил,	 цинолинил,	 фталазинил,	
хиназолинил,	 хиноксалинил,	 1,8-нафтиридил,	
птеридинил,	 карбазолил,	 акридинил,	феназинил,	
фенотиазинил	и	феноксазинил;	

	 и	каде	што	секој	Аr	може	да	биде	и	е	независно	
супституиран	со	еден	до	три	супституенти	кои	се	
независно	одбрани	од	водород,	халоген,	хидроксил,	
нитро,	-ЅО�Н,	трифлуорометил,	трифлуорометокси,	
(С�-С6)	праволиниски	или	разгранет	алкил,	О-((С�-
С6)праволиниски	или	разгранет	алкил),	О-бензил,	
O-фенил,	1,2-мети-лендиокси,	-NR5R6,	карбоксил,	
N-((C�-C6)	праволиниски	или	разгранет	алкил	или	
(С�-С5)	 праволиниски	 или	 разгранет	 алкенил)	
карбоксамид,	 N,N-ди-((C�-C6)	 право-линиски	 или	
разгранет	 алкил	 или	 (С�-С5)	 праволиниски	 или	
разгранет	 алкенил)	 карбоксамид,	 морфолинил,	
пиперидинил,	 О-М,	 CH�-(CH�)q-M,	 O-(CH�)q-M,	
(CH�)q-O-М	и	СН=СН-М;	

	 каде	што	
	 R�	и	R6	 ce	независно	одбрани	од	 групата	 која	 се	

состои	од	водород,
	 (C�-C6)	праволиниски	или	разгранет	алкил,	(С�-С6)	

праволиниски	или	разгранет	алкенил	или	алкинил,	
бензил	или	R5	и	R6	заедно	формираат	5-до	7-член	
хетероцикличен	прстен;	

	 М	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 4-
метоксифенил,	 2-пиридил,	 пиридил,	 4-пиридил,	
пиразил,	 хинолил,	 3,5-диметилизоксазоил,	 2-
метилтиоазоил,	 тиа-зоил,	 2-тиенил,	 3-тиенил,	 4-
тиенил	и	пиримидил;	и	q	e	0-2;

	 Ј	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 (С�-
С6)	 праволиниски	 или	 разгранет	 алкил,	 (С�-
С6)	 праволиниски	 или	 разгранет	 алкенил	 или	
алкинил,	 (С�-С6)	 праволи-ниски	 или	 разгранет	
алкил	 супституиран	 со	 Аr,	 (С�-С6)	 праволиниски	
или	разгранет	алкенил	или	алкинил	супституиран	
со	Аr,	како	и	циклохексилметил;

	 К	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 (С�-
С6)	 праволиниски	 или	 разгранет	 алкил,	 (С�-С6)	
праволиниски	 или	 разгранет	 алкил	 супституиран	
со	Аr,	(С�-С6)	праволиниски	или	разгранет	алкенил	
или	алкинил	и	(С�-С6)	праволиниски	или	разгранет	
алкенил	или	алкинил	супституиран	со	Аr;	или

	 Ј	 и	 К,	 заедно	 со	 азотниот	 и	 јаглеродниот	 атом	
за	 кои	 се	 прикачени,	 формираат	 5-	 до	 7-член	
хетероцикличен	 прстен	 кој	 може	 да	 содржи	
хетероатом	одбран	од	О,	Ѕ,	SO	и	SO�;

	 X	е	одбран	од	групата	која	сe	состои	од	Ar,	-OR�	и	
-N(R�)R4;
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	 каде	што	R�	го	има	истото	значење	како	и	R�;
	 R�	и	R4	независно	го	имаат	истото	значење	како	

В	и	D;	или	R�	и	R4	заедно	формираат	5-до	7-член	
хетероцикличен	алифатски	или	ароматски	прстен;	
и

	 m	e	0	или	1;
	 б)				неутрофен	фактор;	и
	 в)				фармацевтски	прифатлив	носач.
	 Има	уште	24	патентни	барања.
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901281

(5�)	 C	07D	405/12	 (��)	 901281
	 A	6�K	��/445			 (��)	 Т1
	 ��/495		 (��)	 04/��/�00�
	 C	07D	405/14			 (45)	 31/03/2006
	 409/��		409/�4	
(��)	 	�00�/�65	
(30)	 19970000892		25/07/1997		DK	
	 19970053713		25/07/1997		US
(96)	 20/07/1998	EP98936270.2
(97)	 ��/�0/�00�	EP�0075��
(7�)	 H.	Lundbeck	A/S
	 Ottiliavej	9,	DK-2500	Valby-Copenhagen,	DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(72)	 MOLTZEN	Ejher	Knud	
	 PERREGAARD	Jens	Kristian		
	 MIKKELSEN	Ivan	
	 SMITH	Garrick	Paul
(54)	 инДол и ДеРивАТи нА 2,3-ДихиДРоинДол, 

нивно пРоизвоДсТво и УпоТРебА
(57)	 1.	Индол	или	дериват	на	2,3-дихидро-индол	има	

формула:

	 било	кој	од	неговите	енантиомери	или	која	било	
мешавина	од	тоа,	или	солна	киселина	од	тоа,	во	
кое	

	 X	е	-О-,	-Ѕ-,	или	-CR4R5-;	и
	 Y	e	-CR4R7-,-CR6R7-CR8R9-,	или	-CR6=CR7-;	или	
	 X	и	Y	 заедно	формираат	 група	 -CR4=CR5-,	 или	 -

CR4=CR5-CR6R7-;	Z	е	-О-,	или	-Ѕ-;	
	 W	e	N,	С	или	СН;	
	 Групата	е	избрана	форма	на	групата	од	формулате	

(II),	(III)	и	(IV)

	 во	 кој	 испрекинатите	 линиии	 значат	 опционална	
врска;

	 R�,	 R�,	 R�,	 R��,	 R��,	 R�4,	 R�5,	 R�6	 и	 R�7	 ce	 секој	
независно	 избарани	 од	 водород,	 халоген,	
трифлуорометхил,	 C1-4-алкил,	 С2-4-алкенил,	 С2-4-
алкинил,С3-7-циклоалкил,	 C1-4-алкокси,	 хидрокси,	
формил,	 CO-C1-4-алкил,	 амино,	 C1-4-алкиламино,	
(С1-4)2-диалкиламино,	 CO-C1-4-алкил,	 алкок–
сикарбониамино,	 аминокарбониламино,	 алкила–
минокарбониламино,	диалкиламинокарбонилами

но,	нитро	и	цијан.
	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5ил)пиперазин-1-ил]-4-

хлоро-1Н-индол,	
	 6-хлоро-3-[2-[4-(2,2,-диметил-2,3-дихидробензо–

фуран-7-ил)пиперидин-1-ил]етил]-1Н-индол,
	 6-хлоро-3-[2-[4-(2,2-диметил-2,3,-дихидробензо–

фуран-7-ил)-1,2,3,6-тетрахидро-1-пиридил]-1Н-
индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)пиперазин-1-ил]-5-
флуоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)пиперазин-1-ил]-5-
метокси-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)пиперазин-1-ил]-
1Н-индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)пиперазин-1-ил]-6-
хлоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(5-хлоро-3,3-диметил-2,3-дихидробензо–
фуран-7-ил)пиперазин-1-ил]етил]-1Н-индол,

	 6-хлоро-3- [2- [4- (5-хлоро-3,3-диметил-2,3	
дихидро–бензофуран-7-ил)пиперазин-1-ил]етил]-
1Н-индол,

	 6-хлоро-3-[2-[4-(6-хлоро-2,2-диметил-3,4-дихи–
дро-2Н-1-бензопиран-8-ил)пиперазин-1-ил]	 етил]	
-1Н-индол,

	 6-хлоро-3-[2-[4-(2,2-диметил-2,3-дихидробензо–
фуран-7-ил)пиперазин-1-ил]етил]-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)пиперазин-1-ил]-5-
метил-1Н-индол,	или

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)пиперазин-1-ил]-6-
метил-1Н-индол,

	 6-хлоро-3[2-[4-(6-хлоро-1,4-бензодиоксан-5-
ил)пиперазин-1-ил]	етил]-1Н-индол,

	 5-хлоро-3-[2-[4-(2,3-дихидробензофуран-7-ил)пи–
перазин-1-ил]етил]-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(2,3-дихидробензофуран-7-ил)пиперазин-
1-ил]етил]-5-флуоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(бензотиофен-7-ил)пиперазин-1-ил]етил]-
5-хлоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(бензотиопиран-8-ил)пиперазин-1-ил]е–
тил]-5-хлоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(бензотиопиран-8-ил)пиперазин-1-ил]е–
тил]-5-бромо-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(бензотиопиран-8-ил)пиперазин-1-ил]е–
тил]-6-хлоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)-1,2,3,6-тетрахи–
дропиридин-1-ил]етил]-5-хлоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)-1,2,3,6-тетрахи–
дропиридин-1-ил]етил]-5-флуоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)пиперидин-1-
ил]етил]-6-хлоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)пиперидин-1-ил]	
етил]-5-хлоро-1Н-индол,

	 3-[2-[4-(1,4-бензодиоксан-5-ил)пиперидин-1-ил]е–
тил]-5-флуоро-1Н-индол,

	 R4,	R5,	R6,	R7,	R8	и	R9	ce	секој	независно	избрани	
од	водород	и	C1-4-алкил;	и

	 R��	e	избран	од	водород,	C1-4-алкил,	С2-4-алкенил,		
С2-4-алкинил,	 С3-7-циклоалкил,	 арил,	 арил-С1-4-
алкил,	CO-C1-4-алкил	и	формил.

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	471/10	 (��)	 901312
	 A	61K	31/438		 (��)	 Т1
	 A	6�P	9/00	 (��)	 05/��/�00�
	 C	07D	209/00			 (45)	 ��/0�/�006
	 ���/00
	 �07/94		405/��	
	 49�/�0		5�9/00
(��)	 	�00�/�66	
(30)	 19990233573		20/08/1999		JP	
	 20000137692		10/05/2000		JP
(96)	 11/08/2000	EP00951971.1
(97)	 �9/�0/�00�	EP��0466�
(7�)	 BANYU	PHARMACEUTICAL	CO.,	LTD
	 2-3,	Nihombashi	Honcho	2-chome,	Chuo-ku,	
	 Tokyo	103-8416,	JP
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 FUKAMI	Takehiro
	 KANATANI	Akio
	 ISHIHARA	Akane
	 ISHII	Yasuyuki
	 TAKAHASHI	Toshiyuki
	 HAGA	Yuji
	 SAKAMOTO	Toshihiro	
	 ITOH	Takahiro
(54)	 нови спиРАлни соеДиненијА со 

неУРопепТиД Y АнТАгонисТиЧнА 
АкТивносТ

(57)	 1.	 Соединението	 претставено	 со	 основната	
формула	(I):

	 кадешто	 Аr�	 претставува	 арил	 или	 хетероарил	
кој	може	да	биде	заменет,	замената	е	избрана	од	
групата	 која	 се	 состои	 од	 халоген,	 нитро,	 право	
-	или	разгрането	-	ланчен	C1-6	алкил,	хало	(право	
-	 или	 разгрането	 -	 ланчен	 C1-6	 алкил),	 хидрокси	
(право	-	или	разгрането	-	ланчен	C1-6	алкил),	С3-6	
циклоалкил,	право	 -	или	разгрането	 -	ланчен	С2-	

6	 алкенил,	 право	 -	 или	 разгрането	 -	 ланчен	 C1-6	
алкокси,	 хало	 (право	 -	 или	 разгрането	 -	 ланчен	
C1-6	 алкокси),	 право	 -	 или	 разгрането	 -	 ланчен	
C1-6	алкилтио,	карбоксил,	право	-	или	разгрането	
-	 ланчен	 С2-7	 алканоил,	 право	 -	 или	 разгрането	
-	 ланчен	 С2-7	 алкоксикарбонил,	 право	 -	 или	
разгрането	-	ланчен				С2-6				алкилен	опционално	
заменлив	 со	 оксо,	 и	 група	 претставена	 со	
формулата	на	-	Q	-	Аr�;

	 Аr�	 претставува	 арил	 или	 хетероарил	 кој	 може	
да	биде	заменет,	замената	е	избрана	од	групата	
која	 се	 состои	 од	 халоген,	 нитро,	 право	 -	 или	
разгрането

	 -	ланчен	C1-6	алкил,	хало	(право	-	или	разгрането	
-	 ланчен	 C1-6	 алкил),	 хидрокси	 (право	 -	 или	
разгрането	-	ланчен			C1-6	алкил),	хидрокси,	право	
-или	 разгрането	 -	 ланчен	 C1-6	 	 	 алкокси,	 хало	
(право	 -	 или	 разгрането	 -ланчен	 C1-6	 алкокси),	
амино	 група	 која	 е	 едно	 -	 заменлива	 со	 право	 -	
или	 разгрането	 -	 ланчен	C1-8	алкил,	 амино	 група	
која	е	дво	-	заменлива	со	идентичен	или	различен	
право	-	или	разгрането	-	ланчен	C1-6	алкил,	право	
-или	разгрането	-	ланчен	С2-7	алканоил	или	арил;	
n	претставува	0	или	1;	

	 Q	претставува	единечна	врска	или	карбонил;
	 T,	U,	V	и	W	претставува	независен	атом	на	азот	

или	метин	група	која	може	да	има	замена	избрана	
од	групата	која	се	состои	од	халоген,	право	-	или	
разгрането	 -	 ланчен	 C1-6	 алкил,	 хидрокси	 или	
право	 -	 или	 разгрането	 -	 ланчен	 С1-6	 алкокси,	
кадешто	 барем	 два	 од	 нив	 се	 претставници	 на	
споменатата	метин	група;	

	 X	претставува	метин	или	азот;
	 Y	 претставува	 имино	 кој	 може	 да	 биде	 заменет	

со	право	-	или	разгрането	-ланчен	C1-6	алкил,	или	
кислород;	сол	или	негов	естер.

	 Има	уште	42	патентни	барања.

901312



Glasnik, 13/1,  str.2-138, mart 2006 Skopje   

Patenti

5�

901270

(5�)	 C	07H	17/04	 (��)	 901270
	 A	6�K	��/70		 (��)	 Т1
	 A	6�P	�/00	��/00	�5/0�	 (��)	 05/��/�00�
	 C	12P	19/26	19/60	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 �00�/�67	 	
(30)	 20000103540		18/02/2000		EP
(96)	 15/02/2001	EP01915255.2
(97)	 �6/��/�00�	EP��595��
(7�)	 Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH
	 Bruningstrasse	50,	65929	Frankfurt	am	Main,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 VERTESY	Laszlo	
	 EHRLICH	Klaus		
	 KNAUF	Martin	
	 WINK	Joachim
	 BARBONE	Francis	P.		
	 POWERS	Elaine	A.
	 CASHMAN	Elizabeth	A.
(54) плУРАФлАвини и нивниТе ДеРивАТи, 

посТАпкА зА нивно ДобивАње и 
УпоТРебА нА исТиТе

(57)	 1.	Соединение	со	формулата	I:

	

	
	 каде	што:
	 R�	е	шеќерна	група;

	 R�	 е	 -СООН	 или	 -CH�-O-(R7)m,	 каде	 што	 R7	 e	
шеќерна	група;

	 R�	e	одбран	од	групи	кои	содржат	епоксид,	C�-C6-
алкилни	групи	и	С�-С6-алкенилни	групи,	каде	што	
споменатите	алкилни	и	алкенилни	групи	може	да	
бидат	супституирани	со	најмалку	една	ОН	група;	
R5			e	одбран	од	атом	на	вoдород,	С�-С6-алкилни	
групи,	 С�-С6-алкенилни	 групи	 и	 С�-С6-алкинилни	
групи;	

	 R4,	R6,	R8	и	R�0	ce	(секој	од	нив)	независно	одбрани	
од	атоми	на	водород,	С�-С6-алкилни	групи,	С�-С6-
алкенилни	 групи,	 С�-С6-алкинилни	 групи,	 -Х�Н	
групи	каде	што	Н	е	директно	сврзан	за	првиот	атом	
на	Х�,	како	и	-X�R��	групи	каде	што	R��	e	директно	
сврзан	за	првиот	атом	на	Х�	и,	евентуално,	R4	и	R6	
заедно	се	-Х�	група	со	двојна	врска	и,	евентуално,	
R8	и	R�0	заедно	се	-Х�	група	со	двојна	врска,	каде	
што	 секој	 Х�	 е	 независно	 одбран	 од	 атоми	 на	
кислород,	 -NH	групи,	 -N-С�-C6-алкилни	групи,	 -N-
С�-С6-алкенилни	 групи,	 -N-С�-С6-алкинилни	групи	
и	атоми	на	сулфур,	каде	што	секој	R��	e	независно	
одбран	 од	С�-С6-алкилни	 групи,	С�-С6-алкенилни	
групи,	 С�-С6-алкинилни	 групи,	 арилни	 групи	 и	
ацилни	групи;	и

	 m	и	n	се	(секој	од	нив)	независно	од	брани	од	1	и	2;	
во	сите	негови	стереохемиски	форми	и	мешавини	
на	тие	форми	во	било	кој	однос,	како	и	неговите	
физиолошки	прифатливи	соли	и	деривати.

	 Има	уште	26	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	209/42	 (��)	 901364	
	 A	6�K	��/475		 (��)	 Т1
	 A	6�P	9/��	 (��)	 05/��/�00�
(��)	 	�00�/�69	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 20000008793		06/07/2000		FR
(96)	 06/07/2001	EP01954058.2
(97)	 04/0�/�004	EP��96947
(7�)	 LES	LABORATOIRES	SERVIER
	 1,	rue	Carle	Hebert,	92415	Courbevoie	Cedex,	FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 BEILLES	Stephane
	 PFEIFFER	Bruno
	 	GINOT	Yves-Michel		
	 COQUEREL	Gerard	
(54) кРисТАлнА ФоРМА АлФА нА сол нА ТеРЦ-

бУТилАМин нА пеРинДопРил

(57)	 1.	 Кристална	 форма	 α	 на	 соединението	 со	
формулата	(I):

 

 

 

 назначена со тоа што моделот	 на	
прекршување	на	Х-зраците	врз	прашок,	измерен	
врз	 дифрактометар	 (бакарна	 антикатода),	 е	
изразен	 како	 накрсни	 меѓусебни	 растојанија	 d,	
под	агол	Bragg	2	тета,	со	интензитет	и	релативен	
интензитет	 (изразен	 како	 процент	 во	 однос	 на	
најинтензивниот	зрак),	како	што	следи:

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(5�)	 A	62C	3/02	 (��)	 901302
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/�70	 (��)	 07/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �00000�554�		��/06/�000		GB	
	 �00000�56�0		�6/06/�000		GB
	 �00000�56��		�6/06/�000		GB
	 �00000�6�79		04/07/�000		GB
	 20000016281		04/07/2000		GB	
	 20000018606		31/07/2000		GB
(96)	 22/06/2001	EP01938506.1
(97)	 0�/�0/�00�	EP��9��64
(7�)	 DEMOLE, Frederic Jean-pierre
	 2	Old	Brompton	Road,	London	SW7	3DQ,	GB
(74)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
(72)	 DEMOLE	Frederic	Jean-Pierre
(54) пРоТивпожАРен сисТеМ
(57)	 1.	Противпожарниот	 систем	 (10)	 за	 гасење	 на	

пожар	кој	вклучува	цевовод	(11)	за	проширување	во	
простор	и	за	испорака	на	противпожарна	течност	
(18)	во	просторот,	шина	(20)	која	се	проширува	во	
должина	на	цевоводот	(11),	средство	за	пумпање	

(24)	 прилагодено	 да	 се	 движи	 по	 шината	 (20)	 и	
прилагодено	на	течноста	за	пумпање	(18)	која	се	
испорачува	во	коритото	(11),	средство	за	движење	
(28,	 29)	 прилагодено	 да	 го	 движи	 средството	 за	
пумпање	(24)	по	шината	(20),	контролно	средство	
(33)	 за	 контрола	 на	 дви-жењето	 на	 средство	 за	
пумпање	(24),	во	врска	со	шината	(20)	карактери-
стична	 по	 тоа	 што	 му	 е	 обезбедено	 корито	 (12)	
за	 примање	 течност	 (18)	 од	 цевоводот	 (11),	
коритото	 (12)	 е	 обезбедено	 со	 многубројни	
ѕидови	 (15)	 кои	 формираат	 серија	 оддели	 (16)	
во	 коритото	 (12),	барем	еден	од	одделите	 (16)	е	
обезбеден	со	спојувачки	дел	(13)	за	комуникација	
со	одделот	(16)	со	цево-водот	(11),	барем	еден	од	
спојувачките	 делови	 (13)	 е	 обезбеден	 со	 вентил	
(14)	за	контролирање	на	текот	на	течноста	(18)	од	
цевоводот	 (11)	 во	 одде-лот	 (16)	 и	 средството	 за	
пумпање	(24)	е	обезбедно	со	отвор	(26)	кој	може	
да	 се	 движи	 непречено	 од	 одделот	 (16)	 во	 друг	
оддел	(16)	и	така	додека	е	близу	до	одделот	(16)	
кој	е	близу	до	пожарот,	или	може	да	се	движи	во	
работна	 позиција	 на	 влегување	 на	 течност	 (18)	
која	 се	 пренесува	 од	 цевоводот	 (11)	 во	 одделот	
(16)	 близу	 до	 пожарот,	 така	 што	 средството	 за	
пумпање	 (24)	може	да	 ја	пумпа	течноста	 (18)	од	
одделот	(16)	и	да	го	угаси	пожарот.

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�)	 B	05B	7/24		 (��)	 901293
	 B	43K	8/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�00�/�7�	 (��)	 �0/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980010699		19/05/1998		GB
(96)	 12/05/1999	EP99922297.9
(97)	 13/08/2003	EP1077775
(7�)	 BOLTON,	Terence	William
	 148	 Portland	 Road,	 Hove,	 East	 Sussex	 BN3	 5QL,	

GB
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 BOLTON	Terence	William
(54)	 УсовРШен АпАРАТ зА изДАвАње ТеЧ–

носТи
(57)	 1.	Апарат	 за	 издавање	 на	 течности	 кој	 содржи	

цилиндрично	куќиште	(1)	кое	на	едниот	свој	крај	
има	елемент	кој	се	става	во	устата	(3)	и	издолжено	
капаче	(5),	а	на	другиот	свој	крај	има	млазница	(9)	
која	има	бленда	(10)	којашто	е	во	комуникација	со	
експанзиона	комора	 (11)	којашто	е	обвиткана	со	
страни	кои	се	поместуваат	во	насока	оддалечена	
од	блендата,	 средство	 за	поставување	на	извор	

на	течноста	(2),	вклучително	и	издолжено	тело	и	
апсорбирачки	врв	(14)	внатре	во	куќиштето	(1),	при	
што	страничните	површини	на	издолженото	тело	
се	оддалечени	од	внатрешните	ѕидни	површини	
на	 куќиштето	 и	 помеѓу	 нив	 дефинираат	 простор	
за	 проток	 на	 воздух,	 прв	 затворач	 (16)	 којшто	 е	
поставен	 во	 куќиштето	 и	 врз	 којшто	може	 да	 се	
потпира	површината	на	издолженото	тело,	за	да	
го	 постави	 врвот	 на	 изворот	 на	 течноста	 внатре	
во,	 или	 во	 непосредна	 близина	 на	 блендата	 на	
млазницата,	 потоа	 втор	 затворач	 (18)	 којшто	 е	
поставен	 во	 куќиштето	 и	 врз	 којшто	може	 да	 се	
потпира	 задниот	 крај	 на	 издолженото	 тело,	 за	
да	 го	постави	врвот	 (14)	на	изворот	на	течноста	
во	релативно	херметичка	затвореност	во	едниот	
крај	на	издолженото	капаче	(5),	при	што	другиот	
крај	 на	 издолженото	 капаче	 е	 затворено,	 така	
што	 изворот	 на	 течноста	 може	 селективно	 да	
се	 постави	 со	 својот	 врв	 (14)	 внатре	 во,	 или	 во	
непосредна	близина	на	млазницата	на	куќиштето	
(9),	или	пак	со	својот	врв	(14)	којшто	е	ефикасно	
запечатен	 внатре	 во	 издолженото	 капаче,	 кога	
апаратот	не	е	во	употреба.

	 Има	уште	10	патентни	барања
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901300

(5�)	 C	07H	19/16		1/08		 (��)	 901300
	 C	12P		19/40	 (��)	 Т1
(��)	 �00�/�74	 (��)	 ��/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 2000MI01158		25/05/2000		IT
(96)	 30/03/2001	EP01943206.1
(97)	 17/12/2003	EP1283845
(7�)	 CHEMENTECNO	SRL
	 Via	Catalani	5,	20052	MONZA	(MI),	IT
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 BERNA	Marco	
	 SIVIERI	Lino	
	 SANTAMBROGIO	Gianni		
	 VALOTI	Ermanno
(54)	 пРоЦес зА поДгоТовкА нА ФАРМАЦевТски 

пРиФАТливи соли нА (сс,Рс)-с-АДеносил-
л-МеТионин

(57)	 1.	 Процес	 за	 подготовка	 на	 фармацевтски	
прифатливи	 соли	 на	 (СС,	 РС)-САМ	 каде	
солифициран	 (PC)	 -	 (+)	 -	CAM	диастереоизомер	

е	 присутен	 во	 количини	 пониски	 или	 еднакви	 од	
3%	 во	 врска	 со	 солифициран	 (СС)	 -(+)	 -	 CAM	
диастереоизомер,	 кој	 на	 температура	 од	 0-12°C	
содржи:

	 -	чистење	на	(СС,	РС)-С-аденосил-Л-метионин	од	
богато	вриење	што	содржи	најмалку	6	г/л	со:	

	 (а)	-	прилагодување	на	рН	вредноста	до	1,2	-	3,5;	
	 (б)	 -	 продготовка	 на	 воден	 раствор	 од	 (СС,	РС)-

САМ	од	богато	вриење;	
	 (ц)	-	микрофилтрација	на	водениот	раствор;	
	 (д)	 -	 апсорпција	 на	микрофилтрацијата	 на	 ниско	

ниво	 на	 киселина,	 со	 додавање	 на	 0,1-2	 N	
неоргански	кисел	раствор;	

							 (е)	-	обезбојување	на	добиениот	раствор;
	 -	 концентрацијата	 на	 обезбоениот	 раствор	 со	

повратна	осмоза,	од	30	до	70%	во	волумен;
	 -	 дополнување	 со	 стоикометричено	 количество	

од	најмалку	еден	фармацевтско	прифатлив	ацид	
на	 концентрираниот	 раствор,	 за	 да	 се	 обезбеди	
коресподентна	фармацевтски	прифатлива	сол	на	
(СС,	РС)-САМ.

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(5�)	 A	61K	47/48			 (��)	 901301
	 9/14		9/48	 (13)	 Т1
(��)	 �00�/�75	 (��)	 ��/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �99700��64�		05/06/�997		GB
(96)	 27/05/1998	EP98930755.8
(97)	 20/08/2003	EP0998304
(7�)	 JANSSEN	PHARMACEUTICA	N.V.
	 Turnhoutseweg	30,	2340	Beerse,	BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 VANDECRUYS	Roger	Petrus

(54)	 ФАРМАЦевТски сосТАви кои соДРжАТ 
основен лек ЦиклоДексТРин полиМеР и 
киселинА

(57)	 1.	Фармацевтски	 состав	 кој	 содржи	 соединение	
на	основен	лек	кој	е	мошне	слабо	растворлив	во	
вода,	 циклодекстрин,	 физиолошки	 прифатлива	
киселина	 растворлива	 во	 вода	 и	 физиолошки	
прифатлив	органски	полимер	растворлив	во	вода,	
назначен со тоа што	 содржи	 од	 35	 до	 95%	
тежински	киселина	во	однос	на	вкупната	тежина	
на	 циклодекстринот,	 соединението	 на	 лекот,	
органскиот	полимер	и	киселината.

	 Има	уште	19	патентни	барања.

901301
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(5�)	 A	01N	35/04	 (��)	 901274
	 �7/06		�7/�4		 (��)	 Т1
	 37/38		37/46		 (��)	 ��/��/�00�
	 �7/50		4�/�0	 (45)	 ��/0�/�006
	 4�/��		4�/�6	
	 4�/40		4�/4�	
	 4�/54		4�/56	
	 4�/60		4�/65�	
	 43/76		43/82	
	 43/84		43/90	
	 47/04		47/�4	
	 47/38		47/44	
	 55/00		59/0�	59/�0	 	
(��)	 �00�/�77	
(30)	 19990240412		29/01/1999		US
(96)	 28/01/2000	EP00300637.6
(97)	 07/04/2004	EP1023834
(7�)	 BASF	AKTIENGESELLSCHAFT
	 67056	Ludwigshafen,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 REICHERT	Gunter
	 COTTER	Henry	Van	Tuyl			
	 SIEVERDING	Ewald		
	 JERGERINGS	Petrus	Martinus	Franciscus	Emanuel
(54)	 ФУнгиЦиДни сМеШи
(57)	 1.	 Фунгициден	 состав	 кој	 содржи	 фунгицидно	

прифатлив	 носач	 и/или	 површински	 активно	
средство	 заедно	 со,	 како	 и	 синергистички	
ефикасно	количество	на:	

	 а)				бензофенон	со	формулата	I:

	 б)	 	 најмалку	 една	 фунгицидно	 активна	 состојка	
одбрана	од	следниве	групи	(А),	(В),	(С),	(D)	и	(Е):

	 (A)			инхибитор	на	биосинтеза	на	ергостерол;
	 (B)			дериват	на	стробилурин;
	 (C)			инхибитор	на	биосинтеза	на	меланин;
	 (D)	соединение	одбрано	од	групата	која	се	состои	

од	 ацибензолар,	 беномил,	 каптан,	 карбоксин,	
хлороталонил,	 бакар,	 ципродинил,	 динокап,	
дитианон,	 диметоморф,	 додин,	 етиримол,	
фамоксадон,	фенпиклонил,	флуазинам,	манкозеб,	
металаксил,	пурифенокс,	сулфур,	винклозолин	и

	 (Е)			азолопиримидин	со	формулата	II:

	 каде	што:
	 R8	претставува	С1-8алкилна,	С2-8алкенилна,С3-8ци–

клоалкилна	или	С1-8	халоалкилна	група	и
	 R9	претставува	атом	на	водород,	или	С1-8алкилна	

група;	или
	 R8	и	R9	заедно	формираат	С1-6алкилна	група	која	

може	да	биде	супституирана	со	алкиленска	група	
која	 има	 3	 до	 6	 јаглеродни	 атоми	 во	 главниот	
синџир,	 каде	што	една	СН�	 група	може	да	биде	
заменета	со	О,	Ѕ	или	NH,	L�,	L�	и	L�	(секој	од	нив)	
независно	 претставуваат	 атом	 на	 водород	 или	
халоген,	или	С1-4	 алкокси	 група,	од	 кои	најмалку	
една	претставува	атом	на	халоген.

	 Има	уште	10	патентни	барања
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(5�)	 C	07D	307/87	 (��)	 901283
	 	 (��)	 Т1
(21)	 2003/378	 (22)	 13/11/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �999096����		�0/��/�999		EP
(96)	 30/12/1999	EP99962133.7
(97)	 05/11/2003	EP1246813
(7�)	 H.	Lundbeck	A/S
	 Ottiliavej	9,	DK-2500	Valby-Copenhahen,	DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(72)	 PETERSEN	Hans	
	 ROCK	Michael	Harold
(54)	 МеТоДA зА поДгоТовкА нА ЦиТАлопРАМ
(57)	 1.	 Методa	 за	 подготовка	 на	 соединение	 од	

формулата

	 вклучително	 реакција	 на	 изобензофуран-1-еден	
од	формулата

	
	 каде	 R’	 претставува	 халоген	 или	 група	 на	

формулата	 СFз-(СF�)n-ЅО�-,	 во	 кој	 n	 e	 0-7,	 со	
извор	на	цијанид	незадолжително	во	присуство	на	
катализатор;

	 Има	уште	14	патентни	барања.

(5�)	 C	07H	15/203	 (��)	 901284
	 A	6�K	��/70	 (��)	 Т1
	 C	12P	19/44	 (��)	 ��/��/�00�
(��)	 �00�/�79	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980084042P		04/05/1998		US
(96)	 03/05/1999	EP99914722.6
(97)	 03/12/2003	EP1075483
(7�)	 pfizer products Inc.
	 Eastern	Point	Road,	Groton,	Connecticut	06340,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 BRIGHTY	Katherine	Elizabeth		
	 GUHAN	Subramanian	Sam		
	 JEFSON	Martin	Raymond
	 LINDE	Robert	Gerald	II		
	 MCCORMICK	Ellen	Lester
(54) ДеРивАТи нА хигРоМиЦин А
(57)	 1.				Соединение	со	формулата:

	 или	 негова	фармацевтски	 прифатлива	 сол,	 про-
лек	или	солват,	каде	што:	

	 R�	 e	 H,	 a	 R�	 e	 -NR�R4,	 -NR4C(O)R�,	 -OC(O)NR�R4	

или	-OR�;	
	 или	 R�	 и	 R�	 заедно	формираат	 =N-OR�,	 =CR4R�,	

=CR4C(O)R�,	=CR4C(O)OR�,	
	 или	=CR4C(O)NR�R4;
	 секој	 R�	 e	 независно	 одбран	 од	H,	 С�-С�0	 алкил,	

C�-C�0	 алкенил,	 -(CH�)t(C�-C�0)	 циклоалкил),	
(CH�)t(C6-C�0	apил)	и	-(СН�)t(4-	до	10-член	хетеро–
циклик),	каде	што	t	e	цел	број	од	0	до	5,	при	што	
споменатата	алкилна	група	може	да	содржи	1	или	
2	хетеро	средини	одбрани	од	О,	-S(O)j-	каде	што	
ј	е	цел	број	од	0	до	2	и	 -N(R7)-,	под	услов	два	О	
атоми,	два	Ѕ	атоми,	или	О	и	Ѕ	атом	да	не	бидат	
прикачени	 директно	 еден	 за	 друг;	 споменатите	
циклоалкилни,	арилни	и	хетероциклични	R�	групи	
може	 да	 бидат	 споени	 со	 бензенски	 прстен,	 С5-
С8	 заситена	 циклична	 група,	 или	 4-	 до	 10-члена	
хетероциклична	 група;	 средините	 -(СН�)t-	 на	
горенаведените	R�	групи	може	да	содржат	двојна	
или	 тројна	 врска	 јаглерод-јаглерод,	 каде	што	 t	 e	
цел	број	помеѓу	2	и	5;	и	горенаведените	R�	групи,	
освен	 Н	 но	 вклучително	 било	 кој	 евентуално	
споен	прстен	од	 горенаведените,	може	да	бидат	
супституирани	со	1	до	5	R5	групи,	под	услов	R�	да	
не	биде	Н,	метил	или	етил,	каде	што	R�	e	H,	a	R�	e	
-OR�;

	 секој	R4	e	независно	H	или	С�-С�0	алкил;
	 секој	R5	e	независно	одбран	од	C�-C�0	алкил,	С�-С�0	

циклоалкил,	хало,	цијано,	нитро,	трифлуорометил,	
дифлуорометокси,	 трифлуорометокси,	 азидо,	 -
OR4,	-C(O)R4,				C(O)OR�,			-NR7C(O)OR9,		-OC(O)R8,			
-NR7SO�R9,			-SO�NR6R7,			-NR7O(O)R6,	-C(O)NR6R7,	
-NR6R7,	 -Ѕ(О)j(СН�)m(С6-С�0	 арил),	 -Ѕ(О)j(С�-С6	
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алкил),	каде	што	ј	е	цел	бројод	0	до	2,	-(СН�)m(С6-
С�0	 арил),	 -О(СН�)m(С6-С�0	 арил),	 -NR7(СН�)m(С6-
С�0)арил;	 и	 -(CH�)m(4-	 до	 10-член	 хетероциклик),	
каде	што	m	 e	 цел	 број	 од	 0	 до	 4;	 при	што	 спо-
менатата	алкилна	група	може	да	содржи	1	или	2	
хетеро	 средини	 одбрани	 од	О,	 -Ѕ(О)j-,	 каде	што	
ј	е	цел	број	од	0	до	2	и	-N(R7)-,	под	услов	два	О	
атоми,	два	Ѕ	атоми,	или	O	и	Ѕ	атом	да	не	бидат	
директно	 прикачени	 еден	 за	 друг;	 споменатите	
цик-лоалкилни,	 арилни	 и	 хетероциклични	 R5	

групи	 може	 да	 бидат	 споени	 со	 С6-С�0	 арилна	
група,	С5-С8	 заситена	 циклична	 група,	 или	 4-	 до	
10-члена	 хетероциклична	 група;	 и	 споменатите	
алкилни,	циклоалкилни,	арилни	и	хетероциклични	
R5	 групи	 може	 да	 бидат	 супституирани	 со	 1	
до	 5	 супституенти	 кои	 се	 независно	 одбрани	
од	 хало,	 цијано,	 нитро,	 трифлуорометил,	
дифлуорометокси,	 трифлуорометокси,	 ази-
до,	 -NR7SO�R9,	 -SO�NR6R7,	 -C(O)R6,	 -C(O)OR6,		
OC(O)R6,	 -NR7C(O)OR9,	 -NR7C(O)R6,	 -C(O)NR6R7,	
-NR6R7,	 -OR6,	С�-С�0	алкил,	 -(CH�)m(C6-C�0	арил)	 и		
(CH�)m(4-	до	10-член	хетероциклик),	каде	што	m	е	
цел	број	од	0	до	4;	

	 секој	R6	 е	 независно	одбран	од	Н,	C�-C�0	 алкил,	
C�-C�0	 циклоалкил,	 -(СН�)m(С6-С�0	 арил)	 и	 -
(СН�)m(4-	 до	 10-член	 хетероциклик),	 каде	што	m	
е	цел	број	од	0	до	4;	споменатата	алкилна	група	
може	да	содржи	1	или	2	хетеро	средини	одбрани	
од	О,	-Ѕ(О)j-,	каде	што	 ј	е	цел	број	од	0	до	2	и	-
N(R7)-,	под	услов	два	О	атоми,	два	Ѕ	атоми,	или	
О	и	Ѕ	атом	да	не	бидат	директно	прикачени	еден	
за	 друг;	 споменатите	 циклоалкилни,	 арилни	 и	
хетероциклични	R6	 групи	 може	 да	 бидат	 споени	
со	С6-С�0	 арилна	 група,	С5-С8	заситена	циклична	
група,	или	4-	до	10-члена	хетероциклична	група;	
и	горенаведените	R6	супституенти,	освен	Н,	може	
да	 бидат	 супституирани	 со	 1	 до	 5	 супституенти	
кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 хало,	 цијано,	
нитро,	 трифлуорометил,	 дифлуорометокси,	
трифлуорометокси,	 азидо,	 -С(O)R7,	 -C(O)OR7,	
-OC(O)R7,	 -NR7C(O)R8,	 -C(O)NR7R8,	 -NR7R8,	
хидрокси,	С�-C6	алкил	и	С�-С6	алкокси;

	 секој	R7	и	R8	e	независно	Н	или	C�-C6	алкил;	и
	 R9	e	одбран	од	супституентите	кои	се	наведени	во	

дефиницијата	на	R6,	освен	Н.
	 Има	уште	13	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	31/135		47/�0	 (��)	 901288
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2003/380	 (22)	 13/11/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980104024P		13/10/1998		US
(96)	 22/09/1999	EP99943168.7
(97)	 �9/��/�00�	EP�����07
(7�)	 pfizer products Inc.
	 Eastern	Point	Road,	Groton,	
	 Connecticut	06340,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 HARPER	Nancy	Jane		
	 RANADE	Gautam	Ramchandra	
	 WELCH	Willard	McKowan

(54) оРАлен конЦенТРАТ нА сеРТРАлин
(57)	 1.	Фармацевтски	состав	коj	содржи:
	 суштински	безводен,	течен	концентрат	за	орална	

апликација	 кој	 содржи	 количество	 на	 сертралин	
или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол	и	едно	
или	 повеќе	 суштински	 безводни,	 фармацевтски	
прифатливи	 средства	 за	 врзување;	 при	 што	
најмалку	едно	средство	за	врзување	е	течно;	под	
услов	составот	да	не	биде	истовремено	ставен	во	
желатински	капсули	и	нерастворлив	во	вода.

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	239/48		 (��)	 901321
	 A	6�K	��/505	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�5/��	 (��)	 �7/��/�00�
(21)	 	2003/383	 (45)	 31/03/2006
(30)	 19990002214		29/06/1999		HU		
	 20000002156		06/06/2000		HU
(96)	 29/06/2000	EP00944119.7
(97)	 20/08/2003	EP1194415
(7�)	 EGIS	GYOGYSZERGYART	RT.	
	 EGIS	GYOGYSZERGYAR	RT.
	 Kereszturi	ut	30-38,	1106	Budapest,	HU	
	 Kereszturi	ut	30-38,1106	Budapest,	HU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 RATZNE	SIMONEK	Ildiko		
	 BOZSING	Daniel		
	 NEMETH	Gabor		
	 SIMIG	Gyula		
	 POSZAVACZ	Laszlo		
	 JAKOOZI	Ivan
	 	LEVAY	Gyorgy	
	 GACSALYI	Istvan

(54)	 нови ДеРивАТи нА пипеРАзинилАлкил-
ТиопиРиМиДин ФАРМАЦевТски сосТАви 
кои ги соДРжАТ исТиТе и посТАпкАTA  зА 
нивно ДобивАње

(57)	 1.	 Дериват	 на	 пиперазинил-алкилтиопиримидин	
со	формулата:

	 каде	што:
	 R�	 претставува	 атом	 на	 водород,	 група	 на	 C1-4	

алкил,	 С1-4	 алканоил	 или	 ди(С1-4алкил)амино(С1-4	
алкил);	

	 R�	значи	атом	на	водород	или	бензилна	група	која	
е	супституирана	со	1	до	3	супституенти	одбрани	
од	групата	која	се	состои	од	С1-4	алкил,	C1-4	алкокси,	
ди(С1-4алкил)амино,	хидрокси	група	и	хало	атом;	

	 n	има	вредност	од	2,	3	или	4;
	 како	и	неговата	фармацевтски	прифатлива	кисе–

линска	адитивна	сол.
	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(57)	 1.	Соединенија	со	формулата	I:

	 каде	што:
	 R1	е	метил,	
	 R2	 е	 1-4С-алкокси,	 3-7С-циклоалкокси,	 3-7С-

циклоалкилметокси,	 или	 1-2С-алкокси	 којшто	 е	
целосно	 или	 претежно	 супституиран	 со	 флуор,	
R3	 е	 1-4С-алкокси,	 3-7С-циклоалкокси,	 3-7С-
циклоалкилметокси,	 или	 1-2С-алкокси	 којшто	 е	
целосно	или	претежно	супституиран	со	флуор,	

	 R4	е	радикал	на	фенил	којшто	е	супституиран	со	
R5,	каде	што:		

	 R5	 е	 радикал	 на	 тетразол-5-ил	 којшто	 е	
супституиран	со	радикал	R6,	каде	што:	

	 R6	е	водород,	1-7С-алкил,	5-7С-циклоалкил,	3-7С-
циклоалкилметил	или	Аr-1-2C-алкил,	каде	што:

	 Аr	е	радикал	на	фенил	којшто	е	несупституиран	
или	е	супституиран	со	R7,	a	

	 R7	е	1-2С-алкил	или	1-2С-алкокси,	како	и	солите	
на	овие	соединенија.

	 Има	уште	6	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	471/04	 (��)	 901315
	 A	6�K	��/4�5	 (��)	 Т1
	 C	07D	221/00	 (��)	 �7/��/�00�
(21)	 	2003/384	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19971009293		07/03/1997		DE	
	 19970103924		08/03/1997		EP
(96)	 03/03/1998	EP98913621.3
(97)	 27/08/2003	EP0968211
(7�)	 ALTANA	Pharma	AG
	 Byk-Gulden-Str.2,	78467	Konstanz,	DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 SCHMIDT	Beate	
	 HAFNER	Dietrich		
	 FLOCKERZI	Dieter		
	 MARTIN	Thomas		
	 HATZELMANN	Armin	
	 BEUME	Rolf
	 BOSS	Hildegard		
	 KLEY	Hans-Peter		
	 ULRICH	Wolf-Rudiger	
	 	AMSCHLER	Hermann	
	 	GOEBEL	Karl-Josef
	 BAR	Thomas	
	 	HUMMEL	Rolf-Peter
(54)	 ДеРивАТи нА ТеТРАзол

(5�)	 A	61K	31/4985	 (��)	 901318
	 A	6�P	�5/�0	 (��)	 Т1
(21)	 	2003/385	 (22)	 17/11/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990132036P		30/04/1999		US
(96)	 26/04/2000	EP00926367.4
(97)	 15/10/2003	EP1173181
(7�)	 Lilly	Icos	LLC
	 1209	Orange	Street,	Wilmington,	DE	19801,	US
(74)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	“Васил	Ѓоргов”	24/	59,	1000,	Скопје
(72)	 PULLMAN	William	Ernest	
	 WHITAKER	John	Steven
(54)	 сосТАви ШТо соДРжАТ ФосФоДиесТеРАзе 

инхибиТоРи зА ТРеТМАн нА сексУАлни 
ДисФУнкЦии

(57)	 1.	 Фармацевтската	 единица	 на	 производ	 на	
составот			содржи	од	1	до	20	mg	на	составот	и	има	
структурална	формула	:

	 кажана	единица	на	доза				соодветна				за	орална	
администрација	до	максимално	тотална	доза	од	
20	mg	дневно.

	 Има	уште	23	патентни	барања
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(5�)	 C	07C	311/58	 (��)	 901320
	 A	61K	31/18	31/64		 (��)	 Т1
	 C	07C	311/53	335/42		 (��)	 �0/��/�00�
	 C	07D	307/52	 (45)	 31/03/2006
(21)	 	2003/387	
(30)	 19991023086		20/05/1999		DE
(96)	 06/05/2000	EP00938626.9
(97)	 22/10/2003	EP1183236
(7�)	 Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH
	 Bruningstrasse	50,	65929	Frankfurt	am	Main,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 Holger	HEITSCH
	 ENGLERT	Heinrich	Christian	
	 Klaus	WIRTH	
	 Heinz	GOGELEIN
(54)	 ДеРивАТи нА бензосУлФонАМиД сУпс–

ТиТУиРАни со ЦинАМоилАМиноАлкили
(57)	1.					Соединение	со	формулата	I:

	 каде	што:
	 X	е	кислород,	сулфур	или	цијаноимино;
	 Y	e	-(CR(5)�)n-;
	 Z	e	NH	или	кислород;	
	 остатоците	 А(1),	 А(2)	 и	 А(3),	 кои	 се	 независни	

еден	 од	 друг	 и	 може	 да	 бидат	 иден-тични	 или	
различни,	 се	 водород,	 халоген,	 (С�-С4)-алкил,	
(С�-С4)-алкокси,	 метилендиокси,	 формил	 или	
трифлуоромeтил;

	 R(1)	e:	
	 1)	(С�-С4)-алкил;	или
	 2)	-О-(С�-С4)-алкил;	или
	 3)	 -О-(С�-С4)-алкил-Е(1)-(С�-С4)-алкил-D(1),	 каде	

што	D(1)	e	водород	или	-Е(2)-(С1-С4)-алкил-D(2),	
каде	што	D(2)	e	водород	или	-Е(3)-(С1-С4)-алкил,	
каде	што	Е(1),	Е(2)	и	Е(3),	кои	се	независни	еден	
од	друг	и	може	да	бидат	идентични	или	различни,	
се	О,	Ѕ	или	NH;	или

	 4)	 -О-(С1-С4)-алкил	 којшто	 е	 супституиран	 со	
остаток	 на	 заситен	 4-	 до	 7-член	 хетероциклик	
кој	содржи	еден	или	два	атоми	на	кислород	како	
прстенести	хетероатоми;	или

	 5)	-O-(С�-С4)-алкенил;	или
	 6)	 -O-(С�-С4)-алкил-фенил,	 каде	 што	 фенилната	

група	 е	 несупституирана	 или	 е	 супституирана	
со	 еден	 или	 два	 идентични	 или	 различни	
супституенти	од	групата	која	се	состои	од	халоген,	
(С�-С4)-алкил,	(С�-С4)-алкокси	и	трифлуорометил;	
или

	 7)	 -О-фенил,	 којшто	 е	 несупституиран	 или	 е	
супституиран	 со	 еден	 или	 два	 идентични	 или	
различни	супституенти	одбрани	од	групата	која	се	

состои	од	халоген,	(С�-С4)-алкил,	(С�-С4)-алкокси	и	
трифлуорометил;	или

	 8)	халоген;	или							
	 9)	фенил,	којшто	е	несупституиран	или	е	супсти–

туиран	со	еден	или	два	идентични	или	различни	
супституенти	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	
од	ха-логен,	(С�-С4)-алкил,	(C�-C4)-алкокси,	-Ѕ(О)m-
(С�-С4)-алкил,	 фенил,	 амино,	 хидрокси,	 нитро,	
трифлуорометил,	 цијано,	 хидроксикарбонил,	
карбамоил,	 (С�-C4)-алкоксикарбонил	 и	 формил;	
или

	 10)			(С�-С5)-алкенил,	којшто	е	несупституиран	или	
е	супституиран	со	супституент	одбран	од	групата	
која	се	состои	од	фенил,	цијано,	хидроксикарбонил	
и	(С�-С4)-алкоксикарбонил;	или

	 11)	(С�-С5)-алкинил,	којшто	е	несупституиран	или	
е	супституиран	со	супституент	одбран	од	групата	
која	се	состои	од	фенил	и	(С�-С4)-алкокси;	или

	 12)	 моноцикличен	 или	 бицикличен	 хетероарил	
кој	 има	 еден	 или	 два	 идентични	 или	 различни	
прстенести	хетероатоми	одбрани	од	 групата	која	
се	состои	од	кислород,	сулфур	и	азот;	или

	 13)	 -Ѕ(О)m-фенил,	 којшто	 е	 несупституиран	 или	
е	 супституиран	 со	 еден	 или	 два	 идентични	 или	
различни	супституенти	одбрани	од	групата	која	се	
состои	од	халоген,	(С�-С4)-алкил,	(С�-С4)-алкокси	и	
трифлуорометил;	или

	 14)	-Ѕ(O)m-(С�-С4)-алkил;
	 R(2)	 е	 водород,	 (С�-С6)-алкил	 или	 (С�-С7)-цикло–

алкил,	но	не	е	водород	ako	Z	е	кислород;
	 остатоците	R(3)	и	R(4),	кои	се	независни	еден	од	

друг	 и	 може	 да	 бидат	 идентични	 или	 различни,	
се	 фенил	 којшто	 е	 несупституиран	 или	 е	
супституиран	 со	 еден	 или	 два	 идентични	 или	
различни	супституенти	одбрани	од	групата	која	се	
состои	од	халоген,	(С�-С4)-алкил,	(С�-С4)-алкокси	и	
трифлуорометил,	или	водород	или	(С�-С4)-алкил;	
остатоците	 R(5),	 кои	 се	 сите	 независни	 еден	 од	
друг	и	може	да	бидат	идентични	или	различни,	се	
водород	или	(С�-С�)-алкил;

	 m	e	0,	1	или	2;	
	 n	e	1,	2,	3	или	4;
	 во	 сите	 негови	 стереоизомерни	 форми	 и	 нивни	

мешавини	 во	 било	 кој	 однос,	 како	 и	 неговите	
физиолошки	 прифатливи	 соли,	 со	 исклучок	 на	
соединенијата	со	формулата	I	во	кои,	истовремено,	
X	е	кислород,	Z	е	NH,	R(1)	е	халоген,	(С�-С4)-алкил	
или	 -О-(С�-С4)-алкил,	 a	 R(2)	 e	 (С�-С6)-алкил	 или	
(С5-С7)-циклоалкил.

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(5�)	 C	07C	309/66	 (��)	 901299
	 A	6�K	��/�9�		 (��)	 Т1
	 A	61P	3/00	5/48	 (��)	 ��/��/�00�
(21)	 	2003/389	 (45)	 31/03/2006
(30)	 19990004413		03/12/1999		SE
(96)	 29/11/2000	EP00983616.4
(97)	 01/10/2003	EP1237854
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 HALLGREN	Agneta		
	 ROOS	Kristina
(54)	 пУлвеРизиРАнА ФоРМА нА (S)-2-еТокси-3-

4-(2-4-МеТАнсУлФонилоксиФенил еТокси) 
Фенил] пРопАнонскА киселинА

(57)	 1.	Намалена	големина	на	формата	на	честичките,	
и	тоа	или	на	(Ѕ)-2-етокси-3-[4-(2-{4-метансулфони
локсифенил}етокси)фенил]пропанонска	киселина,	
како	што	е	прикажано	во	формулата	I	подолу:

	 или	на	нејзина	фармацевтски	прифатлива	сол	или	
солват,	односно	било	кое	од	на-ведените	што	е	во	
форма	на	умерено	ситен	прашок	чиишто	честици	
поминуваат	 низ	 сито	 со	 номинална	 големина	
на	отворот	од	355	μm,	а	при	тоа	најмногу	40,0%	
тежински	 поминуваат	 низ	 сито	 со	 номинална	
големина	на	отворот	од	250	μm.

	 Има	уште	11	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	487/04	 (��)	 901277
	 A	6�K	��/4�		��/505	 (��)	 Т1
	 C	07D	239/00		249/00		 (��)	 ��/��/�00�	

487/04	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�00�/�90	
(30)	 19970002773		22/07/1997		SE	
	 19970002775		22/07/1997		SE
(96)	 15/07/1998	EP98934107.8
(97)	 0�/�0/�00�	EP09966��
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 GUILE	Simon	
	 INGALL	Anthony			
	 SPRINGTHORPE	Brian		
	 WILLIS	Paul
(54)	 ДеРивАТи нА ТРиАзоло[4,5-D]пиРиМиДин 

кАко АнТиТРоМбински сРеДсТвА
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):

	 каде	што:
	 R�	e	C1-6	алкилна,	С2-6	алкенилна,	С2-6	алкинилна,	

С3-8-циклоалкилна	 или	 фенилна	 група,	 при	 што	

секоја	група	може	да	биде	супституирана	со	еден	
или	повеќе	супституенти	одбрани	од	халоген,	OR8,	
NR9R�0,	SR��	или	С1-6	алкил	(кој	и	самиот	може	да	
биде	супституиран	со	еден	или	повеќе	атоми	на	
халоген);

	 R�	e	C1-8	алкил	кој	може	да	биде	супституиран	со	
еден	или	повеќе	супституенти	одбрани	од	халоген,	
OR8,	NR9R�0,	SR��,	С3-8-циклоалкил,	арил	(кој	може	
да	биде	супституиран	со	една	или	повеќе	алкилни	
групи	и/или	атоми	на	халоген),	или	C1-6-алкил;	или	
R�	e	 С3-8-циклоалкилна	 група	 која	 може	 да	 биде	
супституирана	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
одбрани	од	халоген,	OR8,	NR9R�0,	SR��,	С1-6-алкил	
или	фенил	(кој	може	да	биде	споен	со	5-	или	6-
член	 заситен	 прстен	 кој	 содржи	 еден	 или	 два	
атоми	на	кислород,	при	што	споменатиот	5-	или	6-
член	заситен	прстен	нема	додатни	супституенти),	
при	 што	 последниве	 две	 групи	 може	 да	 бидат	
супституирани	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
одбрани	 од	 халоген,	 NO�,	 C(O)R8,	 OR8,	 SR��,	
NR��R��,	фенил	или	С1-6-алкил,	при	што	последниве	
две	 групи	може	да	бидат	супституирани	со	OR8,	
NR9R�0,	 или	 еден	 или	 повеќе	 атоми	 на	 халоген;	
едниот	од	R�	и	R4	e	хидрокси,	а	другиот	е	водород,	
хидрокси	или	NR9R�0;

	 R	e	група	(CR5R6)mOR7,	каде	што	m	e	0	или	1,	R5	
и	R6	ce	независно	водород,	C1-6	алкил	или	фенил,	
при	 што	 последниве	 две	 групи	 може	 да	 бидат	
супституирани	 со	 халоген,	 a	 R7	 e	 водород,	 С1-6	
алкил	или	 (CR5R6)nR�4,	 каде	што	R5	 и	R6	 се	 како	
што	е	дефинирано	погоре,	n	e	1	до	3,	a	R�4	e	OR�5,	
NR�6R�7	 или	 CONR�6R�7;	 или	 R	 	 	 e	 C1-4	 алкилна	
или	C2-4	алкенилна	 група,	при	што	секоја	од	нив	
е	 супституирана	 со	 со	 една	 или	 повеќе	 групи	
одбрани	 од	 =Ѕ,	 =NR�0	 или	 OR��	 и	 евентуално	
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супституирани	со	една	или	повеќе	групи	одбрани	
од	халоген,	C1-4	алкил,	фенил,	SR��,	NO�	или	NR��R��	
(каде	што	R��,	R��	и	R��	се	независно	водород,	C1-4	
алкил	или	фенил;	R�0	e	OR�4	или	NR�5R�6,	каде	што	
R�4	е	водород,	C1-4	алкил	или	фенил,	e	R�5	и	R�6	
се	независно	водород,	C1-4	алкил,	арил,	C1-6	ацил,	
арил-сулфонил	или	арилкарбонил);

	 R8	 е	 водород,	 C1-6	 алкил	 кој	 може	 да	 биде	
супституиран	 со	 халоген,	 или	 R8	 е	 фенил,	 кој	
може	да	 биде	 супституиран	 со	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	 одбрани	 од	 халоген,	 NO�,	 C(O)R6,	
OR6,	SR9,	NR�0R��;

	 R9,	R�0	и	R��	се	независно	водород	или	C1-6	алкил;
	 R��	и	R��	 се	независно	водород,	C1-6	алкил,	ацил,	

алкил	сулфонил	кој	може	да	биде	супституиран	со	
халоген,	 или	фенил	 сулфонил	 кој	 може	да	 биде	
супституиран	со	C�-C4	алкил;	и

	 R�5,	R�6	и	R�7	се	независно	водород	или	C1-6	алкил;	
	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	

солват.	
	 Има	уште	7	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	475/00	 (��)	 901276
	 A	6�K	��/5�9	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�7/06	 (��)	 ��/��/�00�
(��)	 	�00�/�9�	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 20000004128		23/02/2000		GB
(96)	 20/02/2001	EP01906493.0
(97)	 �4/09/�00�	EP��595��
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 Bonnert	Roger	
	 Gardiner	Stewart	
	 Hunt	Fraser		
	 Walters	Iain
(54)	 пипеРиДински соеДиненијА зА ТРеТи–

РАње псоРијАзА
(57)	 1.	 Соединение	 со	 формулата	 (I)	 или	 негова	

фармацевтски	прифатлива	сол	или	coлвaт:

	
	 каде	што:
	 A	 е	група	со	формулата	(а)	или	(б):

	

	
	 R�	 претставува	 C�-C7	 карбоциклична,	 C�-C8	

алкилна,	 C�-C6	 алкенилна	 или	 C�-C6	 алкинилна	
група,	 при	 што	 последниве	 четири	 групи	 може	
да	 бидат	 супституирани	 со	 една	 или	 повеќе	
супституентски	групи	кои	се	независно	одбрани	од	
атоми	на	халоген,	потоа	-OR4,	-NR5R6,	-CONR5R6,	
-COOR7,	 -NR8COR9,	 -SR�0,	 -SO�R�0,	 -SO�NR5R6,	 -
NR8SO�R�0,	 арилна	 или	 хетероарилна	 група,	 при	
што	и	двете	може	да	бидат	супституирани	со	еден	
или	повеќе	супституенти	кои	се	независно	одбрани	
од	 атоми	 на	 халоген,	 потоа	 цијано,	 нитро,	 -OR4,	
-NR5R6,	 -CONR5R6,	 -COOR7,	 -NR8COR�0,	 -SR�0,	 -
SO�R�0,	 -SO�NR5R6,	 -NR8SO�R�0,	 C�-C6	 алкилна	
или	трифлуорометилна	група;	едниот	од	R�	и	R�	е	
водород,	а	другиот	е	C�-C4	алкил	супституиран	со	
една	или	повеќе	хидрокси	групи;

	 R4	 претставува	 водород,	 С�-С6	 алкилна	 или	
фенилна	 група,	 при	 што	 последниве	 две	 групи	
може	да	бидат	супституирани	со	една	или	повеќе	
супституентски	групи	кои	се	независно	одбрани	од	
атоми	на	халоген,	потоа	фенил,	-OR��	и	NR��R��;

	 R5	и	R6	независно	претставуваат	атом	на	водород	
или	 C�-C6	 алкилна	 или	 фенилна	 група,	 при	 што	
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последниве	две	групи	може	да	бидат	супституирани	
со	една	или	повеќе	 супституентски	 групи	 кои	 се	
независно	 одбрани	 од	 атоми	 на	 халоген,	 потоа	
фенил,	-OR�4	и	-NR�5R�6,	-CONR�5R�6,	-NR�5COR�6,	
-SO�NR�5R�6,	NR�5SO�R�6;	или

	 R5	и	R6,	заедно	со	азотниот	атом	за	кој	се	прикачени,	
формираат	4-	до	7-член,	заситен	хетероцикличен	
прстен	 кој	 може	 да	 содржи	 додатен	 хетероатом	
одбран	од	атоми	на	кислород	и	азот,	којшто	прстен	
може	да	биде	супсти-туиран	со	една	или	повеќе	
супституентски	 групи	 кои	 се	 независно	 одбрани	
од	фенил,	 -OR�4,	 -COOR�4,	 -NR�5R�6,	 -CONR�5R�6,	
-NR�5COR�6,

	 -SO�NR�5R�6,	 NR�5SO�R�6	 или	 C�-C6	 алкил,	 која	 и	
самата	може	да	биде	супституирана	со	еден	или	
повеќе	супституенти	кои	се	независно	одбрани	од	
атоми	на	халоген	и	групите	-NR�5R�6	и	-OR�7;

	 R�0	претставува	C�-C6	алкилна	или	фенилна	група,	
при	што	секоја	од	нив	може	да	биде	супституирана	

со	една	или	повеќе	 супституентски	 групи	 кои	 се	
независно	 одбрани	 од	 атоми	 на	 халоген,	 потоа	
фенил,	-OR�7	и	-NR�5R�6;

	 X	е	O,	S	или	NR8;
	 Y	е	CR18R�9;
	 Z	е	CR�0,	каде	што	R�0	претставува	C�-C6	алкилна	

или	фенилна	група,	при	што	секоја	од	нив	може	
да	 биде	 супституирана	 со	 една	 или	 повеќе	
супституентски	групи	кои	се	независно	одбрани	од	
атоми	на	халоген,	потоа	фенил,	-OR��	и	-NR��R��,	
или	ацилна	група	одбрана	од	CO2R21	или

	 CONR��R��;	и
	 секој	R7,	R8,	R9,	R��,	R��,	R��,	R�4,	R�5,	R�6,	R�7,	R18,	

R�9,	R��,	R��	и	R��	независно	претс-тавува	атом	на	
водород,	C�-C6	алкилна	или	фенилна	група.

	 Има	уште	21	патентно	барање.

(5�)	 C	07C	309/63		 (��)	 901292
	 A	6�K	��/00	 (��)	 Т1
	 C	07C	271/28	309/29		 (��)	 ��/��/�00�
	 311/08	323/18		 (45)	 ��/0�/�006
	 5�/���	69/6��	
(��)	 	�00�/�9�	
(30)	 19980001990		04/06/1998	SE
	 19980001991		04/06/1998	SE	
	 19980001992		04/06/1998	SE
(96)	 31/05/1999	EP99930060.1
(97)	 01/10/2003	EP1084102
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 LINDSTEDT	ALSTERMARK	Eva-Lotte		
	 ANDERSSON	Kjell
	 BOIJE	Maria			
	 GOTTFRIES	Johan			
	 INGHARDT	Tord	
	 LI	Lanna	
(54)	 нови ДеРивАТи и АнАлози нА 3-АРил 

пРопионскА киселинА
(57)	 1.		Соединение	со	општата	формула:

	 и	 негови	 стерео	 и	 оптички	 изомери	 и	 рацемати,	
како	 и	 негови	 фармацевтски	 прифатливи	 соли,	

солвати	 и	 кристални	 форми,	 во	 кои	 формулата	
A	е	поставена	во	орто,	мета	или	пара	положба	и	
претставува:

	 каде	што:	
	 R		е:
	 -	водород;
	 -	-ORа,	каде	што	R	а	претставува	водород,	алкил,	

арил	или	алкиларил;	-NRaRb,	каде	што	Rа	и	Rb	се	
исти	или	различни,	a	Rа	е	како	што	е	дефинирано	
погоре,	 a	 Rb	 претставува	 водород,	 алкил,	 арил,	
алкиларил,	 цијано,	 -OH,	 -Оалкил,	 -Оарил,	 -
Оалкиларил,	 -CORC	 или	 -SO�Rd,	 каде	 што	 Rc	
претставува	водород,	алкил,	арил	или	алкиларил,	
a	Rd	претставува	алкил,	арил	или	алкиларил;	

	 R�	е:
	 -	алкил,	арил,	алкенил,	алкинил,	цијано;
	 -	 -OR	 е,	 каде	 што	 Re	 e	 алкил,	 ацил,	 арил	 или	

алкиларил;
	 -	-O-[CH�]m-ORf,	каде	што	Rf	претставува	водород,	

алкил,	ацил,	арил,	или	алкиларил,	a	m	претставува	
цел	број	1-8;

	 -	 -OCONRаRc,	 каде	 што	 Ra	 и	 Rc	 се	 како	 што	 е	
дефинирано	погоре;

	 -	 -SRd,	 каде	 што	 Rd	 е	 како	 што	 е	 дефинирано	
погоре;

	 -	 -SO�NRaRf,	 каде	 што	 Rf	 и	 Ra	 се	 како	 што	 е	
дефинирано	погоре;

	 -	-SO�ORa,	каде	што	Ra	е	како	што	е	дефинирано	
погоре;

	 -	-COORd,	каде	што	Rd	е	како	што	е	дефинирано	
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погоре;
	 R�	 е	 водород,	 халоген,	 алкил,	 арил	 или	 алки–

ларил;
	 R�	 и	 R4	 се	 исти	 или	 различни	 и	 секој	 од	 нив	

претставува	 водород,	 алкил,	 арил,	 или	 алки–
ларил;	

	 n	е	цел	број	1-6;	
	 D	е	поставен	во	орто,	мета	или	пара	положба	и	

претставува:
	 -				-OSO2Rd,	каде	што	Rd	е	како	што	е	дефинирано	

погоре;
	 -	 -OCONRfRa,	 каде	 што	 Rf	 и	 Rа	 се	 како	 што	 е	

дефинирано	погоре;
	 -	 -NRcCOORd,	 каде	 што	 Rc	 и	 Rd	 се	 како	 што	 е	

дефинирано	погоре;
	 -	 -NRcCORa,	 каде	 што	 Rc	 и	 Ra	 се	 како	 што	 е	

дефинирано	погоре;
	 -	-NRcRd,	каде	што	Rc	и	Rd	се	како	што	е	дефинирано	

погоре;
	 -	 -NRcSO�Rd,	 каде	 што	 Rc	 и	 Rd	 се	 како	 што	 е	

дефинирано	погоре;
	 -	 -NRcCONRaRk,	каде	што	Ra,	Rc	и	Rk	ce	исти	или	

различни	 и	 секој	 од	 нив	 претставува	 водород,	
алкил,	арил,	или	алкиларил;

	 -	-NRcCSNRaRk,	каде	што	Ra,	Rc	и	Rk	ce	исти	или	
различни	 и	 секој	 од	 нив	 претставува	 водород,	
алкил,	арил,	или	алкиларил;

	 -	 -SO�Rd,	 каде	што	Rd	е	 како	што	е	дефинирано	
погоре;

	 -	 -SORd,	 каде	што	 Rd	 е	 како	што	 е	 дефинирано	
погоре;

	 -	 -SRc,	 каде	 што	 Rc	 е	 како	 што	 е	 дефинирано	
погоре;

	 -	 -SO�NRaRf,	 каде	 што	 Rf	 и	 Ra	 ce	 како	 што	 е	
дефинирано	погоре;

	 -	-SO�ORa,	каде	што	Rа	е	како	што	е	дефинирано	
погоре;

	 -	-CN;
	 -	 CONRcRa,	 каде	 што	 Rc	 и	 Ra	 ce	 како	 што	 е	

дефинирано	погоре;	
	 D’	е	поставен	во	орто,	мета	или	пара	положба	и	

претставува:
	 -	водород,	алкил,	ацил,	арил,	алкиларил,	халоген,	

-CN,	-NO�,	-NRfRb,	каде	што	Rf	и	Rb	ce	како	што	е	
дефинирано	погоре;

	 -	 -ORf,	 каде	 што	 Rf	 е	 како	 што	 е	 дефинирано	
погоре;

	 -	 -OSO�Rd,	каде	што	Rd	е	како	што	е	дефинирано	
погоре;	

	 D”	е	поставен	во	орто,	мета	или	пара	положба	и	
претставува:

	 -	водород,	алкил,	ацил,	арил,	алкиларил,	халоген,	
-CN,	-NO�,	-NRfRb,	каде	што	Rf	и	Rb	ce	како	што	е	
дефинирано	погоре;

	 -	 -ORf,	 каде	 што	 Rf	 е	 како	 што	 е	 дефинирано	
погоре;

	 -	-OSO�Rd,	каде	што	Rd	е	како	што	е	дефинирано	
погоре;

	 при	што:
	 -	 терминот	 “арил”	 значи	 супституирана	 или	

несупституирана	 фенилна,	 фурилна,	 тиенилна	
или	пиридилна	група,	или	споен	прстенест	систем	
од	било	која	од	овие	групи;

	 -	 терминот	 “алкил”	 значи	 група	 на	 праволиниски	
или	разгранет,	 супституиран	или	несупституиран	
алкил	со	1	до	6	 јаглеродни	атоми	или	прстенест	
алкил	 со	 3	 до	 6	 јаглеродни	 атоми	 и	 при	 што	
терминот	 “супституиран”	 значи	 алкилна	 или	
арилна	 група	 како	 што	 е	 дефинирано	 погоре,	
којашто	 е	 супституирана	 со	 една	 или	 повеќе	
алкилни,	алкокси,	халогени,	амино,	тиолни,	нитро,	
хидрокси,	ацилни,	арилни	или	цијано	групи.

	 Има	уште	40	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	417/06	 (��)	 901286
	 A	6�K	��/506	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�5/00	 (��)	 �4/��/�00�
	 C	07D	403/06	 (45)	 ��/0�/�006
	 4��/06	4�7/�4
(��)	 �00�/�94
(30)	 19990811207		24/12/1999		EP
(96)	 20/12/2000	EP00991229.6
(97)	 ��/��/�00�	EP��40�64
(7�)	 Applied	Research	Systems	ARS	Holding	N.V.
	 Pietermaai	15,	P.O.	Box	4905,	Curacao	AN,	AN
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПјЕ		
	 бул.	 “Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(72)	 HALAZY	Serge			
	 CHURCH	Dennis			
	 CAMPS	Montserrat			
	 GAILLARD	Pascale			
	 GOTTELAND	Jean-Pierre
(54) ДеРивАТи нА бензАзол и нивнА УпоТРебА 

кАко МоДУлАТоРи нА JNK
(57)	 1.	Деривати	на	бензазолот	според	формулата	I

	

	 како	и	нејзините	таутомери,	нејзините	гоеметриски	
изомери,	 нејзините	 оптички	 активни	 форми	
како	 енанциомери,	 диастереомери	 и	 нејзините	
рацематни	 форми,	 како	 и	 фармацевтски	
прифатливи	соли	од	нив,	каде	што

	 X	 е	O,	 S	 или	NR0,	 со	R0	 којшто	 е	H	 или	 несуп–
ституиран	или	супституиран	C�-C6	алкил;

	 G	е	несупституирана	или	супституирана	пирими–
динилна	група;

	 R�	 е	 селектиран	 од	 групата	 којашто	 содржи	
или	 се	 состои	 од	 водород,	 несупституиран	 или	
супституиран	C�-C6	-алкокси,	несупституиран	или	
супституиран	 C�-С6-тиоалкокси,	 несупституиран	
или	 супституиран	 C�-C6-	 алкил,	 несупституиран	
или	супституиран	С�-С6-алкенил,	несупституиран	
или	 супституиран	 С�-С6-алкинил,	 примарни,	
секундарни	 или	 терцијарни	 амино	 групи,	
аминоацил,	аминокарбонил,	несупституиран	или	
супституиран	C�-C6	алкоксикарбонил,	несупституи–
ран	или	супституиран	арил,	несупституиран	или	
супституиран	 хетероарил,	 карбоксил,	 циано,	
халоген,	 хидрокси,	 нитро,	 сулфокси,	 сулфонил,	
сулфонамид,	несупституирани	или	супституирани	
хидразиди;

	 R�	 е	 селектиран	 од	 групата	 која	 што	 содржи	
или	 се	 состои	 од	 водород,	 несупституиран	 или	
супституиран	 C�-C6-алкил,	 несупституиран	 или	

супституиран	С�-С6-алкенил,	несупституиран	или	
супституиран	С�-С6-	алкинил,	несупституиран	или	
супституиран	 C�-C6-алкил-арил,	 несупституиран	
или	 супституиран	 арил	 или	 хетероарил,	
несупституиран	 или	 супституиран	 С�-С6-алкил-
хетероарил,-С(О)-OR�,-C(O)-R�,-C(O)-NR3R�’,-
(SO�)R�,	 co	 R�	 и	 R�’	 кои	 што	 се	 независно	
селектирани	 од	 групата	 којашто	 ги	 содржи	 или	
е	 составена	 од	 водород,	 несупституиран	 или	
супституиран	 C�-C6	 алкил,	 несупституиран	 или	
супституиран	 C�-C6	 алкенил,	 несупституиран	
или	супституиран	C�-C6	алкинил,	несупституиран	
или	 супституиран	 арил,	 несупституиран	 или	
супституиран	 хетероарил,	 несупституиран	 или	
супституиран	 C�-C6	 -алкил	 арил,	 несупституиран	
или	супституиран	C�-C6-алкил	хетероарил;

	 каде	 што	 терминот	 “супституиран”	 значи	 дека	
наведените	групи	можат	да	бидат	супституирани	
со	од	1	до	5	супституенти	селектирани	од	групата	
составена	 од	 C�-C6	 -алкил,	 C�-C6-алкиларил,	
C�-C6-алкил	 хетероарил,	 С�-С6-алкенил,	 C�-C6-
алкинил,	 примарни,	 секундарни	 или	 терцијарни	
амино	групи	или	амониумски	делови	во	четвртини,	
ацил,	 ацилокси,	 ациламино,	 аминокарбонил,	
алкоксикарбонил,	 арил,	 хетероарил,	 карбоксил,	
циано,	 халоген,	 хидрокси,	 меркапто,	 нитро,	
сулфокси,	 сулфонил,	 алкокси,	 тиоалкокси,	
трихалометил,	каде	што	наведената	супституција	
би	 можела	 исто	 така	 да	 содржи	 ситуации	 каде	
што	 соседните	 супституенти	 имаат	 поминато	
затворање	 на	 прстенот	 формирајќи	 лактами,	
лактони,	 циклични	 анхидриди,	 ацетали,	
тиоацетали,	аминали;

	 под	услово,		ако	X	е	S,	R�	и	R�	се	H,	G	не	смее	да	
биде	ниеден	од	следните	пиримидини:

	 со	понатамошен	услов	ако	X	е	NH,	и	R�	и	R�	 се	
H,	 G	 не	 смее	 да	 биде	 ниту	 еден	 од	 следните	
пиримидини:

	

	 пиримидини	co	конечниот	услов,	ако	X	е	N-СН�,	R�	

и	R�	се	H,	G	не	смее	да	биде	ниеден	од	следните

	
	 Има	уште	26	патентни	барања
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(5�)	 A	61K	33/00	 (��)	 901280
	 A	6�P	�5/00	 (��)	 Т1
(21)	 	2003/398	 (22)	 28/11/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19991010986		11/03/1999		DE
(96)	 08/03/2000	EP00910789.7
(97)	 03/09/2003	EP1158992
(7�)	 AGA AB (publ)
	 181	81	Lindingo,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 PETZELT	Christian		
	 KOX	Wolfgang	J.

(54)	 УпоТРебА нА ксенон зА ДобивАње нА 
ФАРМАЦевТски пРепАРАТ зА ТРеТиРАње 
нА невРоинТоксикАЦии

(57)	 1.	Употреба	 на	 ксенон	 или	 мешавини	 на	 гас	 на	
ксенон	 за	 добивање	 на	фармацевтски	 препарат	
за	третирање	на	невроинтоксикации.

	 Има	уште	14	патентни	барања
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(5�)	 B	65H		23/04		 (��)	 901285
	 23/182	26/02	 (13)	 Т1
(21)	 	2003/399	 (22)	 28/11/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19981024798		03/06/1998		DE
(96)	 29/04/1999	EP99107471.7
(97)	 �6/��/�00�	EP096�4��
(7�)	 INDAG	 Gesellschaft	 fur	 Industriebedarf	 mbH	 &	

Co.	 Betriebs	 KG	 Rudolf-Wild	 Strasse	 4-6,	 69214	
Eppelheim/Heidelberg,	DE

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

Скопје
(54)	 УРеД и посТАпкА зА ДосТАвУвАње нА 

Фолиен МАТеРијАл
(57)	 1.	Уред	за	достава	на	фолија	за	доставување	на	

фолија	 за	 производство	 на	 кесички	 од	 фолија,	
со	 една	 моторно	 погонска	 ролна	 (1,	 2,	 4)	 за	
доставување	 на	 фолиен	 материјал	 (15,	 16,	 18)	
со	 еден	 уред	 за	 достава,	 со	 еден	 повлекувачки	
уред	(67а,	67b,	68,	70)	за	повлекување	на	фолиен	
материјал	 со	 еден	 повлекувачки	 уред	 и	 со	 еден	
сензор	 за	 потрошувачка	 (80,	 81,	 82)	 поставен	
помеѓу	 ролната	 (1,	 2,	 4)	 и	 повлекувачкиот	 уред	
(67а,	67b,	68,	70)	со	кој	зависно	од	потрошувачката	
на	фолиениот	материјал	се	насочува	работата	на	

ролната	(1,2,	4),	при	што	сензорот	за	потрошувачка	
(80,	81,	82)	опфаќа	следново:

	 -	Најмалку	еден	фиксиран	насочувачки	валец	(19,	
20,	24),

	 -	Најмалку	еден	 сензорен	валец	 (21,	 22,	 26),	 кој	
е	 така	 поставен	 што	 одговарајќи	 на	 разликата	
помеѓу	уредот	за	достава	и	уредот	за	испорака	на	
фолиениот	материјал	(15,	16,	18)	го	менува	своето	
растојание	 до	 најмалку	 еден	 насочувачки	 валец	
(19,	20,	24)	и	обезбедува	константна	оптегнатост	
на	 фолиениот	 материјал	 пред	 повлекувачкиот	
уред,	и

	 -	Eден	сензорен	уред	кој	што	ја	опфаќа	промената	
на	растојанието	и	во	случај	кога	не	го	достигнува	
однапред	 поставеното	 првично	 растојание	 ја	
зголемува	брзината	на	работата	на	погонот	(3,	6,	8)	
на	ролната	(1,	2,	4),	a	во	случај	кога	го	надминува	
однапред	поставеното	второ	растојание	тогаш	ја	
намалува	 брзината	 на	 погонот,	 со	 еден	 првичен	
сигурносен	сензор	(43,	44,	60)	кој	покажува	еден	
сигнал	 за	 грешка,	 кога	 најмалку	 еден	 сензорен	
валец	(21,	22,	26)	не	го	постигнува	минималното	
растојание	 од	 најмалку	 еден	 насочувачки	 валец	
(19,	 20,	 24)	 и	 со	 еден	 втор	 сигурносен	 сензор	
(49,	50,	66)	 кој	покажува	еден	сигнал	за	 грешка,	
кога	најмалку	еден	сензорен	валјак	(21,	22,	26)	го	
надминува	максималното	растојание	од	најмалку	
еден	насочувачки	валец	(19,	20,	24).

	 Уште	22	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	271/113	 (��)	 901255
	 A	6�K	��/4�45	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�/�0	 (��)	 0�/��/�00�
	 C	07D	413/12	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�00�/40�	
(30)	 19991042354		04/09/1999		DE
(96)	 22/08/2000	EP00962346.3
(97)	 �9/�0/�00�	EP���4�0�
(7�)	 Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH
	 Bruningstrasse	50,	65929	Frankfurt	am	Main,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 PETRY	Stefan	
	 SCHOENAFINGER	Karl	
	 MUELLER	Guenter	and		
	 BARINGHAUS	Karl-Heinz
(54)	 сУпсТиТУиРАни 3-Фенил-5-Алкокси-1,3,4-

оксДиАзол-2-они и нивнА УпоТРебА кАко 
инхибиТоРи нА липАзА

(57)	 1.	 Супституиран	 3-фенил-5-алкокси-1,3,4	 окса–
диазол-2-он	со	формулата	1:

	 каде	што:
	 R�	 е	 C�-C6-алкил	 или	 С�-С9-циклоалкил,	 каде	

што	 и	 двете	 групи	 се	 несупституирани	 или	 се	
моно-	 или	 полисупституирани	 со	 O-C�-C4-алкил,	
S-C�-C4-алкил,	 N(С�-С4-алкил)2	 и/или	 фенил	
којшто,	од	своја	страна,	може	да	биде	моно-	или	
полисупституиран	со	халоген,	C�-C4-алкил,	O-C�-
C4-алкил,	нитро,	CF�;	и

	 R�	 и	R�,	 независно	еден	од	друг,	 се	водород;	С6-
С�0-арил;	С�-С8-циклоалкил;	С6-C�0-арилоксиметил	
кој	може	да	биде	супституиран	со	C�-C4-алкил;	О-
С�-С8-циклоалкил,	 О-С6-С�0-арил	 или	 О-бензил,	
несупституиран	или	моно-	или	полисупституиран	
со	 халоген,	 CF�	 или	 C�-С4-алкил;	 O-C�-C6-алкил	
којшто	 е	 моно-или	 полисупституиран	 со	 флуор,	
С6-С�0-арил	или	амино,	каде	што	амино,	од	своја	
страна,	може	 да	 биде	моно-	 или	 полисупституи-
ран	 со	 C�-C4-алкил;	 или	 се	 ЅО�-NН-С�-С6-алкил,	
несупституиран	 или	 супституиран	 со	 N(С�-С6-
алкил)�;	или	се	ЅО�-NН-(2,2,6,6-тетраметилпипери-
дин-4-ил);	 или	 се	 ЅО�-NН-С�-С8-циклоалкил,	
несупституиран	 или	 моно-или	 полисупституиран	
со	 С�-С4-алкил;	 или	 се	 ЅО�-N(С�-С6-алкил)�	 или	
СОХ,	каде	што	X	е	O-C�-C6-алкил,	NH-C�-C6-алкил,	
NН-С�-С8-циклоалкил	или	N(С�-С6-алкил)�,	а	N(С�-
С6-алкил)�	може,	исто	така,	да	биде	пиролидино,	
пиперидино,	 морфолино,	 тиоморфолино	 или	
пиперазино	 кои	 може	 да	 бидат	 несупституирани	
или	 супституирани	 со	 С�-С4-алкил,	 бензил,	 С6-
С�0-арил,	 СО-С�-С4-алкил,	 CO-C6-C�0-арил,	 СО-
О-С�-С4-алкил,	 ЅО�-С�-С4-алкил	 или	 ЅО�-С6-С�0-
арил,	под	услов	R�	и	R�	да	не	бидат	истовремено	
водород,	како	и	неговите	физиолошки	прифатливи	
соли	и	оптички	изомери.

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	207/16	 (��)	 901305
	 A	6�K	��/40	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/40�	 (��)	 0�/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980087064P		28/05/1998		US
(96)	 28/05/1999	EP99926019.3
(97)	 17/12/2003	EP1082302
(7�)	 BIOGEN,	INC.
	 14	 Cambridge	 Center,	 Cambridge,	 Massachusetts	

02142,	US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 LEE	Wen-Cherng	
	 GILL	Alan
(54)	 инхибиТоР нА VLA-4: OMEpUpA-V

(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):

	
	
	 или	негов	фармацевтски	прифатлив	пролек,	сол,	

или	изомер,	назначено со тоа што	споменатиот	
пролек	е	естерски	пролек.

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(5�)	 C	07C	253/30			 (��)	 901254
	 �55/50	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/40�	 (��)	 0�/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970014376		17/11/1997		FR
(96)	 09/11/1998	EP98954537.1
(97)	 �0/09/�00�	EP�0��557
(7�) SANOFI - AVENTIS
	 174,	Avenue	de	France,	75013	Paris,	FR
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 BIARD,	Michel			
	 CASTRO,	Bertrand
(54)	 посТАпкА зА поДгоТовкА нА бРоМоМеТил-

биФенил ДеРивАТи
(57)	 1.	 Постапката	 за	 подготовка	 на	 4’	 -	 бромоме–

тилбифенил	деривати	од	основната	формула:

	
	 кадешто:	R	претставува:
	 •	цијано	група
	 •	група:
	 	 	 -	CO�R�	или	-	СОNR�R�	

	 во	која	R�,	R�	и	R�,	кои	можат	да	бидат	идентични	
или	 различни,	 претставува	 водородна	 или	
линеарна	 или	 разгранета	 C�-С6	алкил	 група	 која	

изборно	може	да	биде	заменета	со	халоген	атом,	
хидроксил,	амино,	C�-С4	алкокси	група	или	со	1	до	
3	фенил	групи	изборно	заменливи	со	1	до	3	групи	
избрани	од	халогени	атоми	и	 хидроксил,	азотни,	
C�-С4	алкилни	и	C�-С4	алкокси	групи,

	 •		тетразолил	група	од	основната	формула:

	 во	која	
	 R4,	во	позиција	1	или	2	на	тетразолилната	група,	

претставува	 водородна	 или	 заштитна	 група,	 која	
се карактеризира со тоа што	 бромовиот	
агенс	 избран	 од	 бром,	 N-бромоацетамид,	 N-
бромофталимид,	N-бромомалеимид,	N-бромосул-
фонамид,	N-бромосукциминид,	1,3	-	дибромо	-5,5	
диметилдантоин	и	хидробромска	киселина/алкали	
метал	 броматов	 систем	 се	 реактивира,	 во	 дво-
фазен	 медиум	 под	 фото-озрачувачки	 ефект,	 со	
бифенил	дериват	од	основната	формула:

	 кадешто	R	има	исто	значење	како	горенаведеното,	
кое	го	дава	посакуваното	соединение.

	 Има	уште	28	патентни	барања.
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(5�)	 C	07F	7/00	 (��)	 901304
	 A	6�K	��/00		6/00	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/404	 (��)	 0�/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990009194		16/07/1999		FR
(96)	 11/07/2000	EP00949690.2
(97)	 0�/�0/�00�	EP��0�996
(7�)	 SANOFI-AVENTIS
	 174,	Avenue	de	France,	75013	Paris,	FR
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 FINIDORI	Claudine
(54)	 соеДиненијА пРоизлезени оД ТиТАн 

нивнА поДгоТовкА и УпоТРебА
(57)	 1.	Соединението	 	 	 	 	произлезено	 	 	 	 	од	 	 	 	 	титан					

кое					ја					задоволува	доленеведената	формула	
(I):	

	 	 	 	 [TiFxLy]z-	

	 кадешто	 L	 претставува	 соединение	 на	
доленеведената	формула	(II):

	
	 кадешто	m	е	1	и	n	e	0,1	или	2;
	 a	 x	 претставува	 2,	 4	 или	 5,	 у	 претставува	 1	 или	

2	додека	z	претставува	0,	1	или	2;	во	форма	на	
енантиомери,	на	диастереоизомери,	како	и	нивна	
мешавина,	вклучувајќи	и	расемична	киселина,	на	
слободни	бази	или	на	фармацевтски	прифатливи	
соли.

	 Има	уште	15	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	209/88	 (��)	 901329
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/405	 (��)	 04/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19971057983		24/12/1997		DE
(96)	 24/12/1998	EP98961506.7
(97)	 31/03/2004	EP1051398
(7�)	 BAYER	YAKUHIN,	LTD.
	 5-36,	Miyahara	3-chome,	Yodogawa-ku,	Osaka-shi,	

Osaka	532-8577,	JP
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 GRUNENBERG	Alfons		
	 WAHL	Karl-Heinz	
	 VOGES	Klaus-Peter

(54)	 сТАбилнА ТеРМоДинАМиЧнА ФоРМА 
нА (R)-3-[[(4-ФлУоРоФенил) сУлФонил] 
АМино] -1,2,3,4-ТеТРАхиДРо-9H-кАРбАзол-
9-пРопионскА киселинА (РАМАТРобАн)

(57)	 1.	Термодинамички	 стабилна	 Модификација	
I	 на	 раматробан	 {(R)-3-[[(4-флуорофенил)	
сулфонил]амино] -1 ,2 ,3 ,4-тетрахидро-9Н-
карбазол-9-пропанонска	 киселина},	 назна-чена	
со	тоа,	што	точката	на	топење	на	супстанцијата	е	
151°С	(DSC,	2	К	min-1).

	 Има	уште	9	патентни	барања.



Glasnik, 13/1,  str.2-138, mart 2006 Skopje

Patenti

74

901379

(5�)	 A	61K	31/4418	 (��)	 901379
	 47/40	47/48	 (13) Т1
(��)	 	�00�/406	 (��)	 04/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970016529		24/12/1997		FR
(96)	 14/12/1998	EP98963579.2
(97)	 22/10/2003	EP1041984
(7�)	 SANOFI - AVENTIS
	 174,	Avenue	de	France,	75013	Paris,	FR
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 	BREUL	THIERRY
	 ALEMAN	Claude		
	 BASTARD	Philippe		
	 BONNEL	Marielle
(54)	 ФАРМАЦевТски сосТАв зА оРАлнА 

АДМинисТРАЦијА

(57)	 1.	 Водниот	 раствор	 базиран	 на	 1-[2-(2-наф–
тил)етил]-4-(3-трифлуорометилфенил)1,2.3,6-
тетрахидропиридин	 хидрохлорид	 (хидрохлорид	
на	 SR	 57746), се карактеризира со тоа што 
содржи:

	 -	не	-	нулта	количина	на	β	-	CD	помала	или	еднаква	
на	50mg/ml

	 -	 количина	 на	 SR	 57746	 хидрохлорид	 (BO	 mg/
ml)	 помала	 или	 еднаква	 на	 една	 десетина	 од	
количината	на	β	-	CD	изразена	во	mg/ml;

	 фармацевтски	 прифатлива	 киселина	 или	 пуфер	
за	да	се	добие	рН	помала	или	еднаква	на	3.

	 дадено	 со	 цел,	 за	 количина	 на	 β	 -	CD	BO	oncer	
од	 30	 до	 50	 mg/ml,	 количината	 на	 SR	 57746	
хидрохлорид	да	одговара	на	равенката:

	 количина	од	SR	57746
	 количина	на	β	-	CD	(mg/ml)
	 хидрохлорид	(mg/ml)	≥	[——————————	—3]	

	 	 	 	 													�0
	 Има	уште	18	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	453/02		 (��)	 901290
	 A	6�K	��/4�9	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�5/00	 (��)	 05/��/�00�
	 C	07D	453/06	487/08	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�00�/407	 	
(30)	 20000000540		18/02/2000		SE
(96)	 15/02/2001	EP01904770.3
(97)	 15/10/2003	EP1259508
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 PHILLIPS	Eifion	
	 	SCHMIESING	Richard
(54)	 нови биАРилкАРбоксАМиДи
(57)	 1.					Соединение	со	формулата	(I):

	 каде	што:		A	е:

	 D	е	кислород	или	сулфур;
	 Е	е	единечна	врска,	кислород,	сулфур	или	NR�0;
	 R	е	водород	или	метил;

	 Ar�			е	5-	или	6-член,	ароматски	или	хетероароматски	
прстен	 кој	 содржи	 O,	 1,	 2	 или	 3	 атоми	 на	 азот,	
кислород	 или	 сулфур,	 каде	 што	 има	 најмногу	 1	
атом	на	кисло-род	или	сулфур;

	 Ar�			е	5-	или	6-член,	ароматски	или	хетероароматски	
прстен	 кој	 содржи	 O,	 1,	 2	 или	 3	 атоми	 на	 азот,	
кислород	 или	 сулфур,	 каде	 што	 има	 најмногу	 2	
атоми	 на	 кис-лород	 или	 сулфур;	 или	 8-,	 9-	 или	
10-член,	 споен	 ароматски	 или	 хетероароматски	
прстен	 кој	 содржи	 O,	 1,	 2	 или	 3	 атоми	 на	 азот,	
кислород	 или	 сулфур,	 каде	 што	 има	 најмногу	 2	
атоми	на	кислород	или	сулфур;

	 при	што	кога	Ar�	е	несупституиран	фенил,	Ar�	не	е	
пиразолил;

	 при	 што	 ароматските	 прстени	 Ar�	 и	 Ar�	 се	
супституирани	 со	 O,	 1,	 2	 или	 3	 супституенти		
одбрани	 	 од	 халоген,	 	 С1-4алкил,	 	 С2-4алкенил,		
С2-4алкинил,	 	 CN,	 	 NO�,	 	 NR�R�,	 CH�NR�R�,	 OR�,	
CH�OR�,	CO�R4	и	CF�;	но	ако	Ar�	е	фенил,	a	Ar�	е	
хинолинил,	тогаш

	 Ar�	е	супституиран	со	O,	1,	2	или	3	супституенти	
одбрани	од	С1-4алкил,	С2-4алкенил,

	 С2-4алкинил,	 CN,	 NO�,	 NR�R�,	 CH�NR�R2,	 OR3,	
CH�OR�	и	CO�R4;

	 R�,	R�	MR�									се			независно			С1-4алкил,			арил,			
хетероарил,			C(O)R5,			C(O)NHR6,	C(O)R7,	SO�R8;	
или	R�	и	R�	заедно	може	да	бидат	 (CH2)jG(CH�)k,	
каде	што	G	е	кислород,	сулфур,	NR9,	или	единечна	
врска;

	 J	е	2,	3	или	4;
	 K	е	O,	1	или	2;
	 R4,	R5,	R6,	R7,	R8,	R9	и	R�0								се	независно	С1-4алкил,	

арил,	 или	 хетероарил;	 или	 негов	 енантиомер	 и	
фармацевтски	прифатливи	соли;	
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	 Ar�			е	5-	или	6-член,	ароматски	или	хетероароматски	
прстен	 кој	 содржи	 O,	 1,	 2	 или	 3	 атоми	 на	 азот,	
кислород	 или	 сулфур,	 каде	 што	 има	 најмногу	 1	
атом	на	кисло-род	или	сулфур;

	 Ar�			е	5-	или	6-член,	ароматски	или	хетероароматски	
прстен	 кој	 содржи	 O,	 1,	 2	 или	 3	 атоми	 на	 азот,	
кислород	 или	 сулфур,	 каде	 што	 има	 најмногу	 2	
атоми	 на	 кис-лород	 или	 сулфур;	 или	 8-,	 9-	 или	
10-член,	 споен	 ароматски	 или	 хетероароматски	
прстен	 кој	 содржи	 O,	 1,	 2	 или	 3	 атоми	 на	 азот,	
кислород	 или	 сулфур,	 каде	 што	 има	 најмногу	 2	
атоми	на	кислород	или	сулфур;

	 при	што	кога	Ar�	е	несупституиран	фенил,	Ar�	не	е	
пиразолил;

	 при	 што	 ароматските	 прстени	 Ar�	 и	 Ar�	 се	
супституирани	 со	 O,	 1,	 2	 или	 3	 супституенти		
одбрани	 	 од	 халоген,	 	 С1-4алкил,	 	 С2-4алкенил,		
С2-4алкинил,	 	 CN,	 	 NO�,	 	 NR�R�,	 CH�NR�R�,	 OR�,	
CH�OR�,	CO�R4	и	CF�;	но	ако	Ar�	е	фенил,	a	Ar�	е	
хинолинил,	тогаш

	 Ar�	е	супституиран	со	O,	1,	2	или	3	супституенти	
одбрани	од	С1-4алкил,	С2-4алкенил,

	 С2-4алкинил,	 CN,	 NO�,	 NR�R�,	 CH�NR�R2,	 OR3,	
CH�OR�	и	CO�R4;

	 R�,	R�	MR�									се			независно			С1-4алкил,			арил,			
хетероарил,			C(O)R5,			C(O)NHR6,	C(O)R7,	SO�R8;	
или	R�	и	R�	заедно	може	да	бидат	(CH2)jG(CH�)k,	
каде	што	G	е	кислород,	сулфур,	NR9,	или	единечна	
врска;

	 J	е	2,	3	или	4;
	 K	е	O,	1	или	2;
	 R4,	R5,	R6,	R7,	R8,	R9	и	R10	 	 	 	 	 	 	 	 се	независно	

С1-4алкил,	 арил,	 или	 хетероарил;	 или	 негов	
енантиомер	 и	 фармацевтски	 прифатливи	 соли;	
под	услов:

	 (1)				ако	D	претставува	кислород,	E	претставува	
единечна	врска,	a	A	претставува:

	 а	еден	од	Ar1	и	Ar2	претставува	прстен	на	пиразол,	
тогаш	 сите	можни	 супституенти	 врз	 прстенот	 на	
пиразол	ќе	бидат	водород;	и

	 (2)	 ако	Ar1	 претставува	 прстен	 на	 пиридин,	Ar2	
претставува	прстен	на	арил,	a	A	претставува:

	

	 тогаш	 сите	можни	 супституенти	 врз	 прстенот	 на	
пиридин	ќе	бидат	водород;	и	(3)				формулата	I	да	
не	претставува:

	
	 Има	уште	39	патентни	барања.
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(5�)	 A	61K	38/09	 (��)	 901311
	 ��/��5	 (��)	 Т1
(21)	 	2003/408	 (22)	 09/12/2003
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980082743P		23/04/1998		US
(96)	 29/03/1999	EP99919152.1
(97)	 29/10/2003	EP1082129
(7�)	 Zentaris	GmbH
	 60314	Frankfurt/Main,	DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 ENGEL	Jurgen	
	 RIETHMULLER-WINZEN	Hilde	
	 REISSMANN	Thomas
(54)	 МеТоДА зА ТРеТиРАње зАболУвАњА кои 

се оДнесУвААТ нА плоДносТА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 антагонист	 на	 LHRH	 за	
производство	 на	 лек	 за	 третирање	 на	 неплод-
ност	 со	 интраутеринско	 оплодување,	 при	 што	
подобрувањето	се	состои	од:

	 а)	 	 потиснување	 (кое	 е	 зависно	 од	 дозата)	 на	
ендогенски	 гонадотропини,	 особено	 на	 LH,	 со	
антагонист	 на	 LHRH,	 со	 што	 се	 овозможува	
одржување	на	нивото	на	физиолошки	естроген;

	 б)	егзогено	стимулирање	на	растењето	на	ќесата	
на	јајце	клетката;

	 в)	 индукција	 на	 овулацијата	 со	 HCG,	 природен	
LHRH,	агонисти	на	LHRH	или	рекомбинантен	LH;

	 г)		интраутеринско	оплодување	со	инјектирање	на	
сперма.

	 Има	уште	5	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	9/16	9/50	 (��)	 901291
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/409	 (��)	 09/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19960001497		23/12/1996		DK
(96)	 18/12/1997	EP97954822.9
(97)	 22/10/2003	EP0948319
(7�)	 Bavarian	Nordic	A/S
	 Boegeskovvej	9		3490	Kvistgaard,	DK
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 PIECHACZYK	Marc		
	 PELEGRIN	Mireia		
	 MARIN	Mariana		
	 SALLER	Robert	
	 SALMONS	Brian

(54)	 инкАпсУлиРАни клеТки кои пРоизве–
ДУвААТ АнТиТелА

(57)	 1.	Капсула	 во	 која	 се	 ставени	 клетки	 кои	
произведуваат	 антитела,	 за	 употреба	 во	 трети–
рањето	 на	 заболувања	 или	 пореметувања	
кои	 даваат	 одговор	 на	 антителата	 што	 се	
произведени	 од	 страна	 на	 споменатите	 клетки,	
при	 што	 споменатата	 капсула	 содржи	 јадро	 кое	
ги	содржи	споменатите	клетки	и	има	порозен	ѕид	
на	 капсулата	 којшто	 го	 обвиткува	 споменатото	
јадро	и	којшто	е	пропустлив	за	антителата	што	се	
произведуваат	од	страна	на	споменатите	 клетки	
и	 при	 што	 споменатата	 капсула	 е	 формирана	
од	 полисахарид	 или	 дериват	 на	 полисахарид	
кој	 содржи	 сулфатна	 група,	 или	 од	 синтетички	
полимер	кој	содржи	сулфонат,	како	и	поликатјон.

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	487/14	 (��)	 901307
	 A	6�K	��/5��		 (��)	 Т1
	 A	6�P	�/00		�5/00		9/00		 (��)	 09/��/�00�
	 C	07D	235/00		249/00		 (45)	 ��/0�/�006
	 47�/04		47�/06	
	 473/18		473/22	 	
(��)	 	�00�/4�0	 	
(30)	 19990001694		27/07/1999		ES
(96)	 24/07/2000	EP00949400.6
(97)	 08/10/2003	EP1198464
(7�)	 ALMIRALL	PRODESFARMA,	S.A.
	 General	Mitre	151,	08022	Barcelona,	ES
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 GRACIA	FERRER	Jordi
	 FEIXAS	GRAS	Joan
	 PRIETO	SOTO	Jose	Manuel
	 VEGA	NOVEROLA	Armando	
	 VIDAL	JUAN	Bernat
(54)	 ДеРивАТи нА 8-Фенил-6,9-ДихиДРо-

[1,2,4]ТРиАзоло[3,4-I]пУРин-5-он
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):

	 каде	што:
	 R�,	R�	и	R�	(секој	од	нив)	независно	претставуваат:	

водород;	 алкилна	 група	 коja	 е	 несупституирана	
или	 е	 супституирана	 со	 хидрокси,	 алкокси,	
алкилтио,	амино,	моно-	или	диалкиламино,	хидр-
оксикарбонилна,алкоксикарбонилна,	 ациламино,	
карбамоилна	 или	 алкилкарбамоилна	 група;	 или	
група	со	формулата:

	 	 	 	 -(CH�)n-R6

	 каде	што	n	е	цел	број	од	O	до	4,	a	R6	претставува:	
циклоалкилна	 група;	 фенилна	 група	 која	 може	
да	 биде	 несупституирана	 или	 супституирана	 со	
еден	или	повеќе	атоми	на	халоген	или	алкилни,	
хидрокси,	 алкилендиокси,	 алкокси,	 амино,	
моно-или	 диалкиламино,	 нитро,	 цијано	 или	
трифлуорометилни	групи;	или	3-	до	7-член	прстен	
кој	 содржи	 од	 1	 до	 4	 хетероатоми	 одбрани	 од	
азот,	кислород	и	сулфур,	при	што	прстенот	може	
да	 биде	 несупституиран	 или	 супституиран	 со	
еден	или	повеќе	атоми	на	халоген	или	хидрокси,	
фенилни,	алкоксикарбонилни,	амино,	моноалкил-
амино,	 диалкиламино	 или	 хидроксикарбонилни	
групи,	 или	 една	 или	 повеќе	 алкилни	 групи	 кои	
може,	од	своја	страна,	да	бидат	несупституирани	
или	супституирани	со	еден	или	повеќе	атоми	на	
халоген	или	хидрокси,	алкокси,	хидроксиалкокси,	
фенилни,	 алкоксикарбонилни,	 амино,	 моно-	 или	
ди-алкиламино	 или	 хидроксикарбонилни	 групи;	
или	 R4	 и	 R5,	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 за	 кој	 се	

прикачени,	 формираат	 3-	 до	 7-член	 прстен	 кој	
содржи	вкупно	од	1	до	4	хетероатоми	одбрани	од	
азот,	кислород	и	сулфур,	при	што	прстенот	може	
да	 биде	 несупституиран	 или	 супституиран	 со	
еден	или	повеќе	атоми	на	халоген	или	хидрокси,	
оксоалкилни,	карбамоилни,	хидроксикарбонилни,	
алкоксикарбонилни,	 трифлуороацетилни,	 амино,	
моно-	 или	 диалкиламино	 групи	 или	 алкиленска	
група,	 или	 една	 или	 повеќе	 алкилни,	 алкенилни	
или	алкинилни	 групи	 кои	може,	од	 своја	 страна,	
да	бидат	несупституирани	или	супституирани	со	
еден	или	повеќе	атоми	на	халоген	или	хидрокси,	
алкокси,	 хидроксиалкокси,	 амино	 или	моно-	 или	
диалкиламино	групи,	или

	 R4	и	R5	независно	претставуваат	водород,	амидино	
група	 или	 алкилна,	 алкенилна	 или	 алкинилна	
група,	 кои	 може	 да	 бидат	 несупституирани	 или	
супституирани	 со	 еден	 или	 повеќе	 атоми	 на	
халоген	или	хидрокси,	алкокси,	алкилтио,	амино,	
моно-	или	диалкиламино	групи,	или

	 R4	претставува	водород	или	алкилна	 група,	a	R5	
претставува	група	со	формулата:

	 	 	 	 -(CH�)n-R7

	 каде	што	n	е	цел	број	од	O	до	4,	a	R7	претставува:	
циклоалкилна	 група	 која	 може	 да	 биде	
несупституирана	или	супституирана	со	еден	или	
повеќе	атоми	на	халоген	или	алкилни,	хидрокси,	
алкилендиокси,	 алкокси,	 амино,	 моно-	 или	 ди-
алкиламино,	 алкиламидо,	 нитро,	 цијано	 или	
трифлуорометилни	 групи;	 фенилна	 група	 која	
може	да	биде	несупституирана	или	супституирана	
со	 еден	 или	 повеќе	 атоми	 на	 халоген	 или	
алкилни,	 хидрокси,	 алкилендиокси,	 алкокси,	
амино,	 моно-	 или	 диалкиламино,	 нитро,	 цијано	
или	 трифлуорометилни	 групи,	 или	 3-	 до	 7-член	
прстен	кој	содржи	од	1	до	4	хетероатоми	одбрани	
од	азот,	кислород	или	сулфур,	при	што	прстенот	
може	да	биде	несупституиран	или	 супституиран	
со	 еден	 или	 повеќе	 атоми	 на	 халоген	 или	
хидрокси,	алкокси,	фенилни,	алкоксикарбонилни,	
амино,	 моноалкиламино,	 диалкиламино	 или	
хидроксикарбонилни	групи,	или	една	или	повеќе	
алкилни	 групи	 може	 да	 бидат	 несупституирани	
или	супституирани	со	еден	или	повеќе	атоми	на	
халоген	или	хидрокси,	алкокси,	хидроксиалкокси,	
фенилни,	 алкоксикарбонилни,	 амино,	 моно-	 или	
диалкиламино	или	хидроксикарбонилни	групи;

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.
	 Има	уште	22	патентни	барања.
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(5�)	 G	01D	4/02		 (��)	 901260
	 G	01F	15/00	15/06		 (��)	 Т1
	 G	06M	3/06	 (��)	 �6/��/�00�
(��)	 	�00�/4��	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19991044788		18/09/1999		DE
(96)	 21/07/2000	EP00952941.3
(97)	 12/11/2003	EP1218699
(7�)	 Hinzmann	&	Koenig	OHG
	 Milchstrasse	6a,	20148	Hamburg,	DE
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 KOENIG	Peter	Wilhelm			
	 HINZMANN	Martin
(54)	 снАбДУвАЧки УРеД зА МеРење ТеЧни и 

гАсни МеДиУМи

(57)	 1.	 Снабдувачкиот	 инструмент	 за	 мерење	 течен	
или	 гасен	 медиум	 или	 електрична	 струја,	 со	
уред	 за	 прикажување	 (екран)	 (4,	 6)	 којшто	 го	
прикажува	 количеството	 медиум	 кое	 поминува	
низ	 снабдувачкиот	 мерен	 инструмент,	 што	 се	
прикажува	преку	кумулативно	мерно	отчитување	
на	 целото	 количество	 кое	 поминала	 со	 што	
станува	можно	добивањето	на	верификациониот	
код,	 се карактеризира со тоа што	 уредот	
за	 прикажување	 на	 верификациониот	 код	 (3)	 е	
механички	поврзан	со	подвижните	средства	(1)	за	
уредот	за	прикажување	на	потрошената	количина	
(4),	 и	 со	 тоа	 што	 транслационата	 врска	 помеѓу	
подвижните	средства	(1)	и	уредот	за	отчитување	
на	 верификациониот	 код	 (3)	 е	 независно	
селективна.

	 Има	уште	11	патентни	барања.



Glasnik, 13/1,  str.2-138, mart 2006 Skopje   

Patenti

79

(5�)	 A	62B	1/22	 (��)	 901306
	 E	04G	��/��	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/4�4	 (��)	 �7/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980016137		24/07/1998		GB
(96)	 21/07/1999	EP99934920.2
(97)	 0�/�0/�00�	EP��05�9�
(73)	 BLACK	John	Alexander	
	 BLACK	Robert	David
	 59	Murdock	Road		Bicester,	Oxon	OX26	4PP,	GB	
	 59	Murdock	Road		Bicester,	Oxon	OX26	4PP,	GB
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
	 Ул.	‘‘Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 BLACK	John	Alexander	
	 BLACK	Robert	David
(54)	 сигУРноснА еДиниЦА
(57)	 1.	Сигурносна		 	единица		 	 (11)	 	 	во		 	форма		 	на			

мрежа	 	 	 или	 	 	 сито	 	 	 за	 поставување	 врз	 отвор	
за	 да	 задржува	 и	 спречува	 предмети	 да	 паѓаат	

во	 отворот	 назначена со тоа што мрежата	
или	 ситото	 во	 форма	 на	 решетка	 (12)	 опфаќа:	
прв	 ред	 (13)	 од	 паралелни	 цврсти	 членови;	
втор	 ред	 (14)	 од	 паралелни	 цврсти	 членови;	 и	
прицврстувачки	уред	(X1,	Х2,	ХЗ,	 ..;	У1,	У2,	У3..)	
каде	секој	член	од	првиот	ред	(13)	е	прицврстен	
со	мноштвото	 членови	 од	 вториот	 ред	 (14)	 така	
што	 првиот	 и	 вториот	 ред	 (13,14)	 можат	 цврсто	
да	се	врзуваат	еден	помеѓу	друг	прво,	затворено,	
конфигурација	(цртеж	2)	каде	растојанието	помеѓу	
ширината	 (W’)	 од	 решетката	 (12)	 и	 должината	
(L’)	 на	 решетката	 (12)	 се	 стреми	 кон	 максимум;	
и	второ,	отворено,	конфигурација	(цртеж	1)	каде	
разликата	помеѓу	ширината	(W)	од	решетката	(12)	
и	должината	(L)	на	решетката	(12)	се	стреми	кон	
минимум;	решетката	(12)	адаптирана	за	најмалку	
хоризонтално	 поставување	 на	 отворената	
конфигурација	 (цртеж	1)	во	зона	во	која	или	низ	
која	паднатите	предмети	настојуваат	да	поминат	
или	 во	 близина	 на	 периферијата	 од	 решетката	
(12)	кој	за	да	се	задржат	паднатите	предмети	во	
контакт	со	решетката	(12)	лежат	во	периферниот	
дел.

	 Има	уште	3	патентни	барања.

901306
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(5�)	 A	61K	38/17		38/24		 (��)	 901308
	 A	6�P	�7/00	 (��)	 Т1
(��)	 	�00�/4��	 (��)	 �7/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980202706		12/08/1998		EP
(96)	 20/05/1999	EP99924056.7
(97)	 17/09/2003	EP1082131
(7�)	 Erasmus	Universiteit	Rotterdam
	 Dr.	Molewaterplein	50,	3015	GE	Rotterdam,	NL
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје

(72)	 KHAN	Nisar	Ahmed			
	 BENNER	Robbert			
	 SAVELKOUL	Hubertus	Franciscus	Josef
(54)	 иМУноРегУлАТоР
(57)	 1.	Користење	на	имунорегултор	добиен	од	урина,	

кој	може	да	ја	регулира	активноста	на	Th1	и/или	
Th2	-	клетките	за	произведување	на	фармацевтски	
состав	за	лекување	на	имунолошко	посредувано	
пореметување.

	 Има	уште	54	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	401/02		 (��)	 901294
	 A	6�K	��/496	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�5/04		 (22)	 18/12/2003
	 C	07D	405/14		 (45)	 ��/0�/�006
	 409/�4	 	
(��)	 	�00�/4��
(30)	 19990004673		20/12/1999		SE
(96)	 15/12/2000	EP00989096.3
(97)	 ��/��/�00�	EP��4�40�
(7�)	 AstraZeneca	AB	
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 BROWN	William
	 WALPOLE	Christopher		
	 PLOBECK	Niklas
(54)	 нови соеДиненијА
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	I:

	
	
	
	 каде	што:	
	 R�	е	одбран	од:	
	 I)	 фенил;	

	 II)					пиридинил:

	
	 III)					тиофенил:

	 IV)				фуранил:

	 V)					имидазолил:

	 и
	 VI)				триазолил:

	
	 каде	што	секој	фенилен	и	хетероароматски	прстен	

може	да	 бидат	 евентуално	 и	 независно	 додатно	
супституирани	со	1,	2	или	3	супституенти	одбрани	
од	праволиниски	или	разгранет	С�-С6	алкил,	NO�,	
CF�,	C�-C6	алкокси,	хлоро,	флуоро,	бромо	и	јодо;

	 како	и	неговите	фармацевтски	прифатливи	соли	и	
изомери.

	 Има	уште	16	патентни	барања.						
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(5�)	 A	61K	9/26	��/4�	 (��)	 901295
	 ��/44	9/54	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�/04	 (22)	 18/12/2003
(��)	 	�00�/4��	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970004870		22/12/1997		SE
(96)	 17/12/1998	EP98964632.8
(97)	 ��/�0/�00�	EP�04�977
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 LUNDBERG	Per	Johan		
	 SJOBLOM	Brita
(54)	 оРАлнА ФАРМАЦевТскА ДозиРнА ФоРМА 

којА се ослобоДУвА во виД нА иМпУлси
(57)	 1.	 Фармацевтска	 дозирна	 форма	 чија	 облога	 е	

отпорна	 на	 гастроинтестинални	 течности	 и	 која	
овозможува	 неконтинуирано	 ослободување	 на	
инхибитор	 на	 Н+,К+-АТРаѕе,	 назначена со тоа 
што ослободувањето	 на	 инхибиторот	 на	 Н+,К+-
АТРаѕе	е	во	форма	на	најмалку	два	последовни	
импулси	 со	 меѓусебна	 временска	 оддалеченост	
од	 0,5	 до	 12	 часа	 и	 најмалку	 една	фракција	 на	
дозирната	 форма	 има	 одложено	 ослободување	
под	 дејство	 на	 импулс,	 а	 друга	 фракција	 има	
моментално	 ослободување,	 а	 инхибиторот	
на	 Н+,К+-АТРаѕе	 е	 соединение	 со	 формулата	
I,	 алкална	 сол	 на	 соединението	 I,	 единечен	
енантиомер	на	соединението	 I,	или	алкална	сол	
на	единечниот	енантиомер	на	соединението	I:

	
	 каде	што:	
	 Het�	e:

	

	

	 Het�	e:

	

	 Х	=

	

	 каде	што:
	 N	во	бензимидазолната	средина	значи	дека	еден	

од	 јаглеродните	 атоми	 во	 прстенот,	 којшто	 е	
супституиран	со	R6-R9,	може	да	биде	заменет	за	
азотен	атом	без	никакви	супституенти;

	 R�,	 R�	 и	 R�	 ce	 исти	 или	 различни	 и	 се	 одбрани	
од	 водород,	 алкил,	 алкокси	 кој	 може	 да	 биде	
супституиран	со	флуор,	алкилтио,	алкоксиалкокси,	
диалкиламино,	пиперидино,	морфолино,	халоген,	
фенил	и	фенилалкокси;

	 R4
	и	 R5	 се	 исти	 или	 различни	 и	 се	 одбрани	 од	

водород,	алкил	и	арилалкил;
	 R6	 e	 водород,	 халоген,	 трифлуорометил,	 алкил	

или	алкокси;
	 R6-R9	 ce	 исти	 или	 различни	 и	 се	 одбрани	 од	

водород,	 алкил,	 алкокси,	 халоген,	 халоалкокси,	
алкилкарбонил,	 алкоксикарбонил,	 оксазолинил	
и	 трифлуороалкил,	 или	 соседни	 групи	 R6-R9	
формираат	 прстенести	 структури	 кои	 може	 да	
бидат	додатно	супституирани;

	 R�0	 e	 водород	 или	 формира	 алкиленски	 синџир	
заедно	со	R�	и	R��	и	R��	ce	исти	или	различни	и	се	
одбрани	од	водород,	халоген	или	алкил.

	 Има	уште	26	патентни	барања.
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    901263

(5�)	 C	07D	207/323	 (��)	 901264
	 A	6�K	��/40	 (��) Т1
(��)	 	�00�/4�6	 (��)	 �4/��/�00�
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 1997RM00811		24/12/1997		IT
(96)	 16/12/1998	EP98962664.3
(97)	 03/12/2003	EP1082304
(7�)	 Sigma-Tau Industrie	 Farmaceutiche	 Riunite	 S.p.A.		

Medosan	industrie	Biochimiche
	 Viale	Shakespeare,	47,	00040	Roma	,	IT	and		Riunite	

S.r.I.,	 Via	 di	 Cancelliera	 12,	 00040	 Cecchina	 di	
Albano,	IT

(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 ANZALONE	Sergio
(54)	 новА кРисТАлизиРАнА полиМоРФиЧнА 

ФоРМА нА 1-МеТил-5-п-ТолУоилпиРол-2-
АЦеТАМиДоАЦеТик АЦиД гУАиАЦил есТеР 
(МеД 15)

(57)	 1.	 	1-метил-5-п-толуоилпирол-2-ацетамидоацетик	
ацид	гуаиацил	естер	форма	2,	со	формулата:

	

Се	 карактеризира	 со	 следни	 физичко	 хемиски	
карактеристики:

	 Точка	на	топење:	133-136°	C;
	 ДСЦ
	 Максимум	136,2°	C																		136,7°	C	

Почеток	 132,5°	C																	133,7°	C
	 Делта	X	 97,3	Ј/г																			98,3	Ј/г
	 ИР	 спектар	 (ги	 покажува	 карактеристичните	

сигнали	кај	следните	бранови	на
	 броеви	изразени	во	см-1)
	 3302,98							1550,27							1113,95							699,06
	 3092,37							1501,85							1037,43							620,38
	 2948,24							1480,85							1022,34							576,81				см-1

	 2842,00							1458,18							976,95
	 1785,85							1377,94							885,21
	 1762,26							1310,86							833,34
	 1646,73							1262,66							788,30
	 1626,80							1202,46							769,16
	 1607,82							1179,67							749,21
	 1564,93							1162,83							729,28
	 Има	уште	1	патентно	барање.

(5�)	 C	07C	215/48	 (��)	 901263
	 A	6�K	��/��5	 (��)	 Т1
	 C	07C	215/52		 (22)	 24/12/2003
	 ��7/60	��5/�0	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�00�/4�7	
(30)	 1997RM00568		22/09/1997		IT
(96)	 22/09/1998	EP98946706.3
(97)	 �9/��/�00�	EP�0�7667
(7�)	 Sigma-Tau Industrie	Farmaceutiche	Riunite	S.p.A.
	 Viale	Shakespeare,	47		,00040	Roma	,	IT
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 FANTO	Nicola			
	 MORETTI	Gian	Piero			
	 FORESTA	Piero	
(54) 2-АМино-6-МеТил-7-АЦеТил-ТеТРАлин 

и ФАРМАЦевТски соеДиненијА зА 
пРевенЦијА и ТеРАпевТски ТРеТМАн нА 
инФлАМАТоРни и/или АвТоиМУни пАТо–
логии

(57)	 1.		2-аминотетралин	со	формула	(I)

	
	 или	 негови	 фармаколошки	 прифатливи	 соли	 со	

формула	(II)

	 Каде:
	 R	е	метал;
	 R1	е	ацетил;
	 R2	е	хидроген;
	 И	 х-	 е	 моновалентен	 анион	 на	 фармаколошки	

прифатлива	киселина.
	 Има	уште	5	патентни	барања
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(5�)	 A	01N	1/02	 (��)	 901265
	 A	61L	2/00	 (13)	 Т1
(21)	 	2003/428	 (22)	 24/12/2003	

	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970840765		16/04/1997		US
(96)	 15/04/1998	EP98917604.5
(97)	 07/0�/�004	EP0975��4
(7�)	 Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite 

S.p.A.
	 Viale	Shakespeare,	47,	00040	Roma	,	IT
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 DOTTORI	Secondo
(54)	 поДобРено ЧУвАње и оДРжУвАње кРвни 

пРоизвоДи
(57)	 1.	Метода	 на	 подобрување	 на	 одржувањето	

мембрана	 и	 задушувањето	 на	 хемолизи	 при	
чување	 на	 концентрат	 на	 крвни	 плочни	 (ПЦ),	

која	ги	содржи	предметните	ПЦ	во	поддржувачки	
раствор	 од	 карнитински	 производ	 селектиран	
од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 Л-карнитин	 (ЛЦ),	
алканоил	Л-карнитини	или	нивни	фармаколошки	
прифатливи	сол	и	нивни	мешавини,	во	количество	
доволно	 да	 ги	 подобри	 предметните	ПЦ	 и	 дa	 ja	
одржи	мембраната	на	крвните	плочки,	со	тоа	дa	
ja	 задуши	 хемолизата,	 споредено	 со	 идентичен	
поддржувачки	 раствор	 кој	 не	 го	 поседува	
предметниот	 Л-карнитин,	 алканоил	 Л-карнитин	
или	 нивните	 фармаколошки	 прифатливи	 сол	 и	
нивни	смеши.

	 Има	уште	9	патентни	барања

(5�)	 C	07C	211/35		 (��)	 901310
	 A	6�K	��/��5	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�5/00	 (��)	 �6/��/�00�
	 �7/00	9/00	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�00�/4�0
(30)	 19990007396		11/06/1999		FR
(96)	 08/06/2000	EP00940462.5
(97)	 ��/�0/�00�	EP��9����
(7�)	 SANOFI - AVENTIS
	 174,	Avenue	de	France,	75013	Paris,	FR
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 BIOGEGRAIN	Robert
	 BOURRIE	Bernard
	 BOURRIE	Martine	
	 CASELLAS	Pierre	
	 HERBERT	Jean	Marc
	 LAIR	Pierre
	 NISATO	Dino
	 PAUL	Raymond	
	 VERNIERES	Jean	Claude
(54)	 ДеРивАТи нА бензен посТАпкА зА поДго–

ТовкА и ФАРМАЦевТски сосТАви кои ги 
соДРжАТ исТиТе

(57)	 1.	Соединенијата	со	формула:

	 кадешто:
	 -А	претставува	група	избрана	од	следните:
	 -С≡С-;	-СН=СН-;	-СН�-СН�-
	 -n	e	еднакво	на	1	или	2;
	 -X	претставува	атом	на	водород,	хлор	или	флуор	

или	метил	или	метокси	група;
	 -	Y	претставува	атом	на	водород	или	атом	на	хлор	

или	флуор;
	 -	 R�	 претставува	 циклохексил	 група	 моносупс–

титуирана,	 дисупституирана,	 трисупституирана	
или	 тетрасупституирана	 со	 метил	 група;	 фенил	
група	 моносупституирана	 или	 дисупституирана	
со	атом	на	хлор	или	флуор	или	со	метокси	група;	
циклохептил,	 тертбутил,	 дициклопропилметил,	
бицикло[3.2.1]октанил,	 4-тетрахидропиранил,	 4-
тетрохидротиопиранил	или	1-ил2-адамантил	или	
адамантан-2-ол	група;	или	R�	претставува	фенил	
група,	при	што	се	подразбира	дека,	во	овој	случај,	
X	и	Y	се	различни	од	водород;

	 -	R�		претставува	атом	на	водород	или	(С�-С4)алкил	
група	по	избор	супституирана	со	трифлуорометил	
група;

	 -	 R�	 претставува	 (С5-С7)циклоалкил;	 и	 дополни–
телни	соли	на	овие	соединенија	со	фармацевтски	
прифатливи	 киселини	 како	 и	 растворувачи	 и	
хидрати	произлезени	од	нив.

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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    901313

(5�)	 C	07D	231/14	 (��)	 901259
	 A	6�K	��/4�5	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�5/00	 (��)	 �9/��/�00�
	 C	07C	251/80	69/738	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�00�/4��
(30)	 19990001201		01/02/1999		FR	
	 19990010166		02/08/1999		FR
(96)	 28/01/2000	EP00901661.9
(97)	 ��/�0/�00�	EP��5096�
(7�)	 SANOFI - AVENTIS
	 174,	Avenue	de	France,	FR
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 CAMUS	Philippe		
	 MARTINEZ	Serge
	 RINALDI	Murielle		
	 BARTH	Francis
(54)	 ДеРивАТи нА пиРАзолкАРбоксилнА 

киселинА, нивнА поДгоТовкА и ФАРМА–
ЦевТски сосТАви кои ги соДРжАТ 
исТиТе

(57)	 1.	 N-Пиперидино-5-(4-бромофенил)-1	 -(2,4-дих–
лорофенил)-4-етилпиразол-3-карбоксамид,	 на	
формулата:

	
	 нивните	 фармацевтско	 прифатливи	 соли	 и	

растворите	од	нив.
	 Има	уште	12	патентни	барања

(5�)	 A	01N	43/40	�7/5�	 (��)	 901313
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2004/1	 (22)	 08/01/2004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(96)	 15/12/1998	EP01129796.7
(97)	 ��/0�/�004	EP��0���7
(7�)	 BASF	Aktiengеsellschaft
	 67056	Ludwigshafen,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 Schelberger	Klaus
	 Scherer	Maria
	 Eicken	Karl	Dr.		
	 Hampel	Manfred	Dr.		
	 Ammermann	Eberhard	Dr.		
	 Lorenz	Gisela	Dr.	
	 Strathmann	Siegfried	Dr.
(54)	 ФУнгиЦиДни сМеШи нА бАзА нА пиРиДин 

кАРбоксАМиДни соеДиненијА
(57)	 1.	Фунгицидни	 смеши	 што	 како	 активни	

компоненти	содржат
	 2.	а)	амидно	соединение	од	формулата	I
	 	 	 A-CO-NR�R�	 I
	 каде	што
	 A	 	 стои	 за	 арилна	 група	 или	 ароматичен	 или	

неароматичен,	5-	или	6-	членовиден	хетероциклус,	
што	има	1	до	3	хетероатоми	кои	се	избрани	помеѓу	
O,	N	и	S;

	 каде	 што	 арилната	 група	 или	 хетероциклусот	
во	даден	случај	може	да	упатуваат	на	1,2	или	3	
супституенти,	 кои	 се	 избрани	 независно	 еден	
од	 друг	 од	 алкил,халоген,СНР�,СР�,	 алкокси,	

халогеналкокси,	 алкилтио,	 алкилсулфинил	 и	
алкилсулфонил;	

	 R�	стои	за	водороден	атом;
	 R�	стои	за	фенилна	или	циклоалкилна	група,	што	

во	даден	случај	упатува	на	1,2	или	3	супституенти	
кои	се			избрани	независно	еден	од	друг	од	алкил,	
алкенил,	 алкинил,	 алкокси,	 алкенилокси,	 алки–
нилокси,	 циклоалкил,	 циклоалкенил,	 циклоал–
килокси,	 циклоалкенилокси,	 фенил	 и	 халоген,	
каде	 што	 алифатичните	 и	 циклоалифатичните	
радикали	може	да	бидат	парцијално	или	целосно	
халогенизирани	 и/или	 циклоалифатичните	
радикали	може	да	 бидат	 супституирани	 со	 1	 до	
2	 алкилни	 групи	 и	 каде	 што	 фенилната	 група	
може	 да	 има	 1	 до	 5	 халогени	 атоми	 и/или	 1	
до	 3	 супституенти	 што	 се	 избрани	 независно	
еден	 од	 друг	 од	 алкил,	 халогеналкил,	 алкокси,	
халогеналкокси,	 алкилтио	 и	 халогеналкилтио	
и	 каде	 што	 амидската	 фенилна	 група	 во	 даден	
случај	 е	 кондензирана	 со	 заситен	 5-членовиден	
прстен,	 што	 во	 даден	 случај	 е	 супституиран	 со	
една	или	повеќе	алкилни	групи	и/или	може	да	има	
еден	хетероатом	избран	помеѓу	O	и	S

	 и
	 б)	соединенија	од	формулата	III

	 каде	што	супституентите	X�	до	X5	 и	R�9	до	R��	 го	
имаат	следното	значење:

	 X�	до	X5	независно	еден	од	друг	може	да	значат	
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водород,	халоген,	С�-С4-алкил,	С�-С4-халогеналкил,	
С�-С4-алкокси,	 С1-С4-	 халогеналкокси,	 С�-С4-
алкилтио,	С1-С4-тиоалкокси,	С1-С4-сулфонилалкил,	
нитро,	 амино,	 N-C�-C4-карбоксиламино,	 N-С�-С4-
алкиламино;

	 R�9	може	да	значи	С�-С4-алкил,	С�-С4-алкенил,	С�-
С4-алкинил,	 С�-С4-алкил-С4-С7-циклоалкил,	 каде	
што	овие	радикали	може	да	бидат	супституенти	
избрани	од	халоген,	цијано	и

	 С�-С4-алкокси;
	 R�0	може	да	значи	радикал	на	фенил	или	5-	или	

6-членовиден	 заситен	 или	 незаситен	 радикал	
на	 хетероциклил	 со	 најмалку	 еден	 хетероатом	

избран	од	групата	N,	O	и	S	каде	што	цикличните	
радикали	 може	 да	 бидат	 1	 до	 3	 супституенти	
избрани	од	халогенската	група,	од	групата	на	С�-
С4-алкил,	 С�-С4-алкокси,	 С�-С4-халогеналкил,	 C�-
C4-халогеналкокси,	 С�-С4-алкокси-С�-С4-алкенил,	
C1-C4-алкокси-С�-С4-алкинил;

	 R��	и	R��	независно	еден	од	друг	значат	водород,	
С�-С4-алкил,	 C�-C4-алкокси,	 С1-С4-алкилтио,	 N-
С�-С4-алкиламино,	 C�-C4-халогеналкил	 или	 С�-
С4-халогеналкокси	 во	 количина	 што	 делува	
синергистички.

	 Има	уште	9	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	473/16	 (��)	 901330
	 A	6�K	��/5�	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/6	 (��)	 09/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980032381		26/02/1998		US
(96)	 18/02/1999	EP99936074.6
(97)	 �6/06/�004	EP�056745
(7�)	 Aventis	Pharmaceuticals	Inc.
	 Route	 202-206,	 P.O.	 Box	 6800,	 Bridgewater,	 NJ	

08807-0800,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 DUMONT	Jennifer	A.		
	 BITONTI	Alan	J.			
	 BORCHERDING	David	R.			
	 PEET	Norton	P.		
	 MUNSON	H.	Randall
(54)	 6,9-ДисУпсТиТУиРАни 2-[ТРАнс-(4-АМино–

Циклохексил) АМино] пУРини
(57)	 1.	Соединение	со	формулата

	 каде	што	R	е	одбран	од	R�,	R�NH-,	или	H�N-R�-,	
каде	што	R�	е	одбран	од	C1-C8	алкил	и

	 каде	 што	 Z	 е	 одбран	 од	 фенил,	 хетероциклик	
одбран	 од	 пиперидинил,	 пиридинил,	 изокса–
золил,	 тетрахидрофуранил,	 пиролидинил,	
морфолинил,	 пиперазинил,	 бензимидазолил,	
тиазолил,	тиофенил,	фуранил,	индолил,	1,3-бен–
зодиоксолил,	 тетрахидропиранил,	 имидазолил,	
тетрахидротиофенил,	 пиранил,	 диоксанил,	
пиролил,	 пиримидинил,	 пиразинил,	 триазинил,	
оксазолил,	 пуринил,	 хинолинил	 и	 изохиноли-
нил,како	 и	 циклоалкил,	 секој	 R4	 е	 независно	
водород	или	C�-C4	алкил,	a	n	e	цел	број	од	1	до	8;

		 каде	 што	 секој	 C�-C8	 алкил	 и	 Z	 може	 да	 биде	
супституиран	со	1	до	3	супституенти	кои	може	да	
бидат	исти	или	различни	и	кои	се	одбрани	од	Hal,	
OH	и	C�-C4	алкил;

	 R�	e	C�-C8	алкилен;	и
	 R�	е	одбран	од	циклопентил	и	изопропил,	како	и	

неговите	фармацевтски	прифатливи	соли,	оптички	
изомери	и	хидрати.

	 Има	уште	29	патентни	барања.

901330
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    901324

(5�)	 C	07K	5/078	 (��)	 901324
	 C	07D	237/04	 (13)	 Т1
(��)	 	�004/7	 (��)	 09/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990000227		12/01/1999		FR
(96)	 11/01/2000	EP00900552.1
(97)	 07/04/�004	EP��444�6
(7�)	 Aventis	Pharma	S.A.
	 20,	avenue	Raymond	Aron,	92160	Antony,	FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 CROCQ	Veronique
	 ROUSSEL	Patrick
(54)	 МеТоДА зА ДобивАње биЦиклиЧни 

соеДиненијА и УпоТРебА нА нАвеДенАТА 
МеТоДА зА поДгоТвУвАње соеДинение 
кое е инхибиТоР нА ензиМ зА конвеРзијА  
нА инТеРлеУкин-1 (беТА) (“ICE”)

(57)	 1.	 Постапка	 за	 добивање	 на	 соединенија	 со	
формулата	(I):	

	 каде	што	R	претставува	атом	на	водород,	радикал	
на	 алкил,	 арил	 или	 аралкил	 кој	 содржи	 до	 18	
атоми	на	јаглерод,	а	групата	на	амин	може	да	биде	
слободна	или	заштитена,	при	што	се	почнува	од	
соединение	со	формулата	(IA):

	 каде	 што	 R	 го	 има	 истото	 значење	 како	 што	 е	
наведено	претходно,	а	 групата	на	амин	може	да	
биде	 слободна	 или	 заштитена,	 назначена со 
тоа што циклизацијата	на	(IA)	се	врши	во	базна	
средина	и	во	присуство:

	 -		на	дериват	на	фосфонска	киселина	со	формулата	
(Р1):

	 	 	 P	(=Z)	(X�)	(X�)	(X�)
	 каде	 што	 Z	 е	 атом	 на	 сулфур	 или	 кислород,	 X�	

претставува	 атом	 на	 халоген,	 X�	 и	 X�,	 кои	 може	
да	бидат	идентични	или	различни,	претставуваат	
атом	 на	 халоген,	 ра-дикал	 на	 алкилокси	 кој	
содржи	од	1	до	6	атоми	на	 јаглерод,	радикал	на	
арилокси	кој	содржи	од	6	до	12	атоми	на	јаглерод,	
или	радикал	на	арилалкилокси	кој	содржи	од	7	до	
15	атоми	на	јаглерод,

	 -	или	на	тример	со	формулата	(Р2):

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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(5�)	 C	07C	217/12		 (��)	 901332
	 A	6�K	��/��	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�5/��	 (��)	 09/0�/�004
(21)	 	2004/8	 (45)	 31/03/2006
(96)	 10/05/2000	EP00929730.0
(97)	 ��/�0/�00�	EP��77�67
(7�)	 EGIS	GYOGYSZERGYAR	RT.
	 Kereszturi	ut	30-38,	1106	Budapest,	HU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 LUKACS	Gyula	
	 SIMIG	Gyula	
	 MEZEI	Tibor		
	 BUDAI	Zoltan	
	 Porcs-Makkay	Marta			
	 KRASZNAI	Gyorgy	
	 NAGY	Kalman			
	 VERECZKEYNE		DONATH	Gyorgyi		
	 SZABO	Tibor			
	 NEMETH	Norbert	
	 SZULAGYI	Janos
(54)	 високо ЧисТ (1R,2S,4R)-(-)2-[2’-(N,N- ДиМе–

ТилАМино)-еТокси)]-2- [Фенил]-    1,7,7-TRI-
[МеТил] - биЦикло[2,2,1] хепТАн и негови 
ФАРМАЦевТски пРиФАТливи киселински 
АДиТивни соли посТАпкА зА ДобивАње 
нА овие соеДинениА и МеДикАМенТи кои 
ги соДРжАТ исТиТе

(57)	 1.	 (1R,2Ѕ,4R)-(-)-2-[(2’-{N,N-диметиламино}	 ето–
кси)]-2-[фенил]-1,7,7-три-[метил]	бицикло–[2.–2.1]	
хептан	од	формулата

	 и	 негови	 фармацевтски	 прифатливи	 киселински	
адитивни	 соли,	 назначени со тоа што	 не	
содржат	повеќе	од	0.2%	од	(1R,ЗЅ,4R)-3-[(2’-{N,N-
диметиламино}--етил)]-1,7,7-три-[метил]-бицикло	
[2.2.1]хептан-2--	OH	од	формулата

	 или	 од	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	
киселинска	адитивна	сол.

	 Има	уште	15	патентни	барања.

901332
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    901338

(5�)	 H	04Q	7/24	 (��)	 901338
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/9	 (��)	 ��/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(96)	 10/03/1999	EP99909418.8
(97)	 29/10/2003	EP1062822
(7�)	 PRIVACOM	B.V.
	 Honingerdijk	87B,	3063	AK	Rotterdam,	NL
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
	 Ул.	‘‘Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 VERKRUIJSSEN	Bartel	Johannes
(54) МеТоДА нА повРАТен повик
(57)	 1.	Методaтa	на	повратен	повик	во	комуникацискиот	

систем	 опфаќа	 еден	 или	 повеќе	 изменувачи	
(30,40)	 и	 определен	 број	 терминали	 (10,	 20,	 22)	
(како	 телефонски	 апарати,	 факс	 апарати	 итн.),	
секој	 од	 нив	 со	 можност	 за	 комуникација	 низ	
најмалку	еден	од	изменувачите	со	најмалку	еден	
од	останатите	терминали,	назначен со тоа што	
барем	 дел	 од	 терминалите	 опфаќаат	 баферско	
коло	(18)	за	зачувување	на	бројот	на	терминалот	

што	ќе	биде	повикан,	како	и	електронско	коло	(19)	
за	контрола	на	методata	на	повратен	повик	според	
којa	методa	се	одвиваат	следните	чекори:

	 -				од	страна	на	корисникот:
	 а)	зачувување	на	бројот	на	повиканиот	терминал	

во	баферското	коло	(18),
	 -				од	страна	на	електронското	коло	(19):
	 б)	 воспоставување	 врска	 барем	 делумно	 по	

безжичен	 пат	 (12)	 со	 претходно	 определен	
изменувач

	 в)	пренос	на	сигнали	кон	изменувачот	покажувајќи	
дека	терминалот	треба	да	биде	повикан,

	 г)	прекинување	на	врската	и	чекање	изменувачот	
повторно	да	повика

	 д)	откако	врската	ќе	биде	повторно	воспоставена,	
навраќање	на	зачуваниот	број	од	баферот	и	негово	
пренесување	до	изменувачот

	 ѓ)		чекање	да	изменувачот	воспостави	врска	помеѓу	
повиканиот	терминал	и	повикувачкиот	терминал	и	
пренесување	 на	 контролата	 врз	 терминалот	 од	
страна	на	корисникот.

	 Има	уште	2	патентни	барања.
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(5�)	 C	07K	14/605	 (��)	 901351
	 A	61K	38/26	 (13)	 Т1
	 A	61P	3/08	 (22)	 12/01/2004
	 C	07K	14/575	 (45)	 31/03/2006
(��)	 	�004/�0	
(96)	 17/05/2000	EP00930796.8
(97)	 22/10/2003	EP1180121
(7�)	 CONJUCHEM,	INC.	
	 3rd.	floor,	Suite	3950,	225	President	Kennedy	Avenue	

West,	Montreal,	Quebec	H2X	3Y8,	CA
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 BRIDON	Dominique	P.	
	 L’ARCHEVEQUE	Benoit			
	 EZRIN	Alan	M.	
	 HOLMES	Darren	L.			
	 LEBLANC	Anouk
	 ST.	PIERRE	Serge

(54)	 инсУлиноТРопни пепТиДи со Долго–
ТРАјно ДејсТво

(57)	 1.	Модифициран	инсулинотропен	пептид	или	негов	
дериват	или	фрагмент,	кој	содржи:	инсулинотропен	
пептид	или	негов	дериват	 или	фрагмент	 кој	 има	
инсулинотропско	дејство;	и	малеимидна	група	која	
е	споена	со	инсулинотропниот	пептид	или	неговиот	
дериват	 или	 фрагмент,	 при	 што	 малеимидната	
група	е	способна	да	реагира	со	тиолните	групи	врз	
крвните	 компоненти	 за	 да	 се	формира	 стабилна	
ковалентна	врска.

	 Има	уште	23	патентни	барања.

901351
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(5�)	 G	07C	9/00	 (��)	 901336
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/��	 (��)	 ��/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(96)	 13/03/2001	EP01917471.3
(97)	 �0/��/�00�	EP��66�60
(7�)	 Italdata Ingegneria Dell’Idea S.p.A.
	 Viale	degli	Eroi	di	Cefalonia,	123,	00128	Roma,	IT
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ	АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 BOCCACCI	Roberto
(54) поРТАбл АпАРАТ зА нАУЧнА иДенТиФи–

кАЦијА нА инДивиДУА
(57)	 1.	Портабал	апарат	за	научна	идентификација	на	

индивидуа,	кој	се	состои	од	контејнер	(1)	во	форма	
на	 малечок	 куфер,	 компјутер	 компатибилен	 со	

оперативен	 систем	 кој	 е	 предвиден	 за	 употреба	
за	 научна	 идентификација	 и	 кој	 е	 поврзан	 со	
монитор	(2),	командна	табла	(3)	и	принтер	надвор	
од	контејнерот,	предметниот	компјутер	е	опремен	
со	 срества	 за	 далечинска	 врска	 со	 центарот	 за	
процесуирање	 одговорен	 за	 идентификација,	
читач	 на	 отпечатоци	 од	 прст	 (4)	 поврзан	 со	
компјутерот	 и	 дигитална	 камера	 (5)	 поврзана	
со	 компјутерот,	 кои	 се	 карактеризираат	 со	 тоа	
што	читачот	на	отпечатоци	од	прст	(4)	е	вметнат	
во	 влошка	 (40)	 која	 се	 употребува	 од	 лице	 (15)	
на	 контејнерот	 при	 употреба	 и	 за	 враќање	 во	
внатрешност	на	контејнерот	кога	не	е	во	употреба,	
и	во	тоа	што	дигиталната	камера	(5)	е	поставена	
во	куќиштето	предвидено	во	аголот	на	контејнерот	
(1),	 дигиталната	 камера	 (5)	 и	 куќиштето	 се	
предвидени	во	призматична	двојна	форма	(52).

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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(5�)	 B	29C	47/00	 (��)	 901370
	 B	�9K	�0�/04		 (��)	 Т1
	 ��/00		509/00		 (��)	 �4/0�/�004
	 C	08L	23/06	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�004/��	 	
(96)	 08/05/1998	EP98303625.2
(97)	 0�/0�/�004	EP0945�44
(7�)	 LUNG	 MENG	 ENVIRONMENTAL	 FRIENDLY	

pApER pRODUCTS HONG-KONG (HOLDINGS) 
LIMITED

	 Room	 1101-2,	Workingfield	 Comm.	 Bldg.,	 408-412	
Jaffe	Road,	Hong	Kong,	HK

(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 Liang	Shih-Huei
(54)	 посТАпкА зА пРоизвоДсТво нА еколоШки 

безопАсни хАРТии кАко и сооДвеТни 
хАРТии

(57)	 1.	 Постапка	 за	 производство	 на	 синтетичка	
хартија,	која	опфаќа:

	 (I)	 мешање,	 истиснување,	 мелење	 и	
полимеризирање	 на	 комбинација	 од	 која	 70%	
до	 80%	 од	 тежината	 се	 неоргански	 минерални	
прашаци,	29%	до	18%	од	тежината	е	полиетилен	и	
1	%	до	2%	од	тежината	се	адитиви	за	формирање	
гранули;

	 (II)	 внесување	на	 гранулите	во	 средини	добиени	
од	 хартиен	 филм	 кои	 содржат	 најмалку	 еден	
истиснувач	 и	формирачки	 калап	 кој	 има	 влез	 со	
О-форма, назначени со тоа што	формирачкиот	
калап	 има	 барем	 еден	 ракав	 на	 него	 така	 што	
секој	 ракав	 дефинира	 внатрешен	 премин	 на	
формирачкиот	 калап	 и	 одржува	 врска	 со	 влезот	
на	формирачкиот	калап;

	 (III)	 топење	 на	 гранулите	 во	 истиснувачот,	
пренесување	на	стопените	гранули	до	ракавот	на	
формирачкиот	калап,	и	калапирање	на	стопените	
гранули	 во	 вдлабната	 филмувана	 цевка	 која	
суштински	одговара	на	влезот	во	О-форма;

	 (IV)	ладење	на	цевката;	и
	 (V)	 надувување	 и	 извлекување	 на	 крај	 од	

филмуваната	 цевка	 така	 да	филмуваната	 цевка	
едновремено	 се	 истегнува	 во	 две	 димензии	 за	
да	 ја	 формира	 хартијата,	 назначено со тоа 
што	 соодносот	 на	 силата	 на	 напрегање	 на	
горенаведената	хартија	во	насока	на	машината	со	
силата	 на	 напрегање	 на	 горенаведената	 хартија	
во	 трансверзална	 насока	 е	 во	 опсег	 од	 1.13:1	
до	 1:0.91	 и	 соодносот	 на	 силата	 на	 кинење	 на	
горенаведената	 хартија	 во	 насока	 на	 машината	
со	 силата	 на	 кинење	 на	 горенаведената	 хартија	
во	 трансверзална	 насока	 е	 во	 опсег	 од	 1.0:1	 до	
1:1.20.

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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    901371

(5�)	 A	01N	25/04	 (��)	 901337
	 �5/04		4�/90	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/�4	 (��)	 �6/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(96)	 22/09/1999	EP99949806.6
(97)	 ��/0�/�004	EP���096�
(73)	 BASF	Aktiengеsellschaft
	 67056	Ludwigshafen,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 AVEN	Michael
(54)	 конЦенТРАТ нА невоДенА сУспензијА

(57)	 1.	Концентрат	на	неводена,	 стабилна	суспензија	
(КС),	кој	содржи:

	 а)	 50	 до	 400	 g/L	 од	 едно	 или	 повеќе	 активни	
средства	за	заштита	на	посеви;	6)					50	до	700	g/L	
од	еден	или	повеќе	адјуванси;

	 в)	 75	 до	 500	 g/L	 од	 еден	 или	 повеќе	 органски	
растворувачи;	 најмалку	 едно	 средство	 за	
дисперзија	одбрано	од	групите	(г)	и	(д):

	 г)	 најмногу	 150	 g/L	 од	 едно	 или	 повеќе	 нејонски	
средства	за	дисперзија;

	 д)	 5	 до	 150	 g/L	 од	 едно	 или	 повеќе	 анјонски	
средства	за	дисперзија;	и	

	 ѓ)	10	до	100	g/L	од	едно	или	повеќе	средства	за	
згуснување.

	 Има	уште	13	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	31/55		9/54	 (��)	 901371
	 A	61P	25/28	 (13)	 Т1
(��)	 	�004/�5	 (��)	 �6/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(96)	 20/12/1999	EP99965527.7
(97)	 ��/�0/�00�	EP��40�05
(7�)	 JANSSEN	PHARMACEUTICA	N.V.
	 Turnhoutseweg	30,	2340	Beerse,	BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 MCGEE	John	Paul		
	 GILIS	Paul	Marie	V.		
	 DE	WEER	Marc	M.	G.	
	 DE	CONDE	Valentin	F.
	 DE	BRUIJN	Herman	J.		
	 VAN	DYCKE	Frederic	A.

(54) гАлАнТАМински сосТАв со конТРолиРАно 
ослобоДУвАње

(57)	 1.	 Формулацијата	 со	 контролирано	 ослобо–
дувањекоја	 содржи	 галантамин	 како	 активна	
состојка,	 назначена со тоа, што содржи	
честици	 кои	 содржат	 галантамин	 или	 негова	
фармацевски	 прифатлива	 киселински	 адитивна	
сол,	 фармацевски	 прифатливо	 средство	 за	
врзување	растворливо	во	вода	и	евентуално	други	
фармацевски	прифатливи	средства	за	врзување,	
при	 што	 споменатите	 честици	 се	 обложени	 со	
мембранска	облога	која	овозможува	контрола	врз	
стапката	на	ослободување.

	 Има	уште	28	патентни	барања.
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901374

(5�)	 C	07D	471/04	 (��)	 901374
	 A	6�K	��/4�7	 (��)	 Т1
	 A	6�P	��/04	 (��)	 �0/0�/�004
	 C	07D	221/00	 (45)	 ��/0�/�006	

	
(��)	 	�004/�6
(96)	 20/03/1998	EP01203507.7
(97)	 �4/0�/�004	EP��795��
(7�)	 LG	Life	Sciences	Ltd.
	 20,	Yoido-dong,	Yongdungpo-ku,	Seoul	150-010,	KR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 Kim	Ae	Ri	
	 Lee	Jin	Hwa

	 Park	Ki	Sook
	 Choi	Jong	Ryoo
	 Lee	Tae	Hee
	 Chang	Jay	Hyok
	 Nam		Do	Hyun	
	 Choi		Hoon
(54)	 сол нА ДеРивАТ нА нАФТиРиДин кАРбок–

силнА киселинА
(57)	 1.	Метансулфонат	 на	 7-(3-Аминометил-4-мето–

ксииминопиролидин-1-ил)-1-циклопропил-6-
флуоро-4-оксо-1,4-дихидро-1,8-нафтиридин-3-
карбоксилна	 киселина.nН�О,	 назначено со тоа 
што n	е	во	опсег	од	1	до	4	ако	n	не	е	1.5.

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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    901309

(5�)	 C	07D	487/04	 (��)	 901309
	 A	6�K	��/55�	 (��)	 Т1
	 C	07K	5/02	 (��)	 ��/0�/�004
(21)	 	2004/18	 (45)	 31/03/2006
(96)	 21/12/2000	EP00990087.9
(97)	 09/06/2004	EP1246824
(7�)	 Aventis	Pharma	S.A.
	 20,	avenue	Raymond	Aron,	92160	Antony,	FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 BHATNAGAR	Neerja	
	 MAUGER	Jacques
(54)	 ДеРивАТи нА ДиАзепин кАРбоксАМиД, 

посТАпкА зА поДгоТвУвАње, УпоТРебА 
кАко лекови, ФАРМАЦевТски сосТАви и 
нивнА УпоТРебА

(57)	 1.	Производи	со	формулата	(I):

	 каде	што:
	 R�	претставува	 радикал	 -C(O)-R5,	 -SO�-R5	 или	 -

C(O)-NR6R5,	каде	што	
	 R6	претставува	атом	на	водород	или	радикал	на	

праволиниски	 или	 разгранет	 алкил	 кој	 содржи	
најмногу	 4	 атоми	 на	 јаглерод,	 a	 R5	 претставува	
радикал	на	праволиниски	или	разгранет	алкил	кој	
содржи	најмногу	6	атоми	на	јаглерод,	циклоалкил	
кој	содржи	најмногу	6	атоми	на	 јаглерод,	фенил,	
нафтил	 или	 хетероцикличен	 моноцикличен	
радикал	 со	 5	 или	 6	 заситени	 или	 незаситени	
молекулски	 ланци,	 кој	 содржи	 еден	 или	 повеќе	
идентични	 или	 различни	 хетероатоми	 одбрани	
од	О,	N	или	Ѕ,	при	што	алкилниот,	фенилниот	и	
хетероцикличниот	 радикал	 се	 како	што	 е	 дефи-
нирано	 погоре	 за	 R�	 и	 истите	 може	 да	 бидат	
супституирани	 со	 еден	 или	 повеќе	 радикали	
одбрани	 од	 атоми	 на	 халоген	 и	 праволиниските	
или	разгранетите	радикали	на	алкил	или	алкокси	
кои	содржат	најмногу	4	атоми	на	јаглерод,	потоа	
хидроксил,	ацил	кој	содржи	најмногу	7	атоми	на	
јаглерод,	потоа	трифлуорометил,	цијано,	тиенил,	
фенил,	фенокси	и	изоксазолил;	

	 R�	и	R7	се	такви,	што:	
	 или	R7	претставува	атом	на	водород,	a	R�	e	таков	

што	групата

	 во	 производите	 со	 формулата	 (I)	 претставува	
остаток	од	аминска	киселина	за	кој	се	смета	дека	е	
природен	или	неприроден,	со	следната	структура

	 со	 исклучок	 на	 аспартинска	 киселина,	 или	 R�	 и	
R7	формираат	прстен	заедно	со	атомите	на	азот	
и	 јаглерод	 за	 кои	 се	 прикачени,	 на	 таков	 начин,	
што	 групата	 која	 е	 добиена	 во	 производите	 со	
формулата	(I):

	 претставува	 остаток	 од	 аминска	 киселина	 за	 кој	
се	 смета	 дека	 е	 природен	 или	 неприроден,	 со	
следната	структура:

	 R�	претставува	радикал	-CH=N�	или	радикал	-CH�-
L-R4,	каде	што	L	претставува	единечна	врска	или	
двовалентен	радикал	одбран	од	-О-,	-О-С(О),	-NH-	
и	-Ѕ-(СН�)n-,	каде	што	n	претставува	цел	број	од	0	
до	6,	a	R4	претста-вува	радикал	на	праволиниски	
или	разгранет	алкил	кој	содржи	најмногу	6	атоми	на	
јаглерод	или	карбоцикличен	или	хетероцикличен	
моноцикли-чен	 или	 бицикличен	 радикал	 кој	
содржи	од	5	до	10	молекулски	ланци	кои	може	да	
бидат	заситени	или	незаситени	и	кои	содржат	еден	
или	повеќе	идентични	или	различни	хетероатоми	
одбрани	од	О,	N,	NH	или	Ѕ	и	кои	може	да	содржат	
еден	 молекулски	 ланец	 -С(О),	 потоа	 алкилниот,	
карбо-	 	цикличниот	и	хетероцикличниот	радикал	
се	како	што	е	дефинирано	погоре	за	R4	и	истите	
може	да	бидат	супституирани	со	еден	или	повеќе	
радикали	одбрани	од	атоми	на	халоген;	радикали	
на	 хидроксил;	 слободен	 карбокси	 кој	 може	 да	
биде	 салифициран	 или	 естерифициран;	 -С(О)-
NН�,	 -С(О)-NН(алкил),	 -С(О)-N(алкил)(алкил),	 -
NН-С(О)-(алкил),	 -N(алкил)-С(О)-(алкил);	 тиенил;	
фенил;	алкилфенил;	алкил	и	алкокси	кои	и	самите	
може	да	бидат	супституирани	со	еден	или	повеќе	
радикали	кои	се	одбрани	од	радикали	на	ацил,	кој	
содржи	најмногу	7	атоми	на	јаглерод,	цијано,	-NН�,	
-NН(алкил),	-N(алкил)	(алкил)	и	фенил,	при	што	се	
подразбира	дека	горенаведените	радикали,	потоа	
радикалите	на	алкил	и	алкокси,	се	праволиниски	
или	 разгранети	 и	 содржат	 најмногу	 4	 атоми	 на	
јаглерод,	 	 знакот	 “*”означува	 дека	 атомите	 на	
јаглерод	 може	 да	 имаат	 конфигурација	 Ѕ	 или	
R,	 наведените	 производи	 со	 формулата	 (I)	 се	
во	 сите	 можни	 рацемски	 форми	 на	 изомери,	
енантиомери	и	диастереоизомери,	како	и	солите	
за	додавање	во	минерални	и	органски	киселини,	
или	во	минерални	и	органски	бази	на	производите	
со	формулата	(I).

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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901342

(5�)	 C	07D	305/14	 (��)	 901342
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/�9	 (��)	 ��/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(96)	 31/01/2001	EP01921710.8
(97)	 �4/0�/�00�	EP��55745
(7�)	 IVAX	Research,	INC.	
	 4400	Biscayne	Boulevard,	Miami,	FL	33137,	US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 LIU	Jian
(54) синТезА нА воДно РАсТвоРливи 9-

ДихиДРо-пАклиТАксел ДеРивАТи оД 9-
ДихиДРо-13-АЦеТил-бАкАТин III

(57)	 1.	Соединение	кое	има	формула:

	

	 каде	што	R4	е	група	којашто	има	формула:

	 во	 која	R�	 и	R�	 ce	независно	избрани	од	 групата	
која	 се	 состои	 од	 водород,	 алкил,	 аминоалкил	 и	
алканоил.

	 R�	e	водород	или	алканоил;	и
	 R5	е	избран	од	групата	која	се	состои	од	водород,	

алкил,	 фенил,	 супституиран	 фенил,	 алкокси,	
супституиран	алкокси.

	 Има	уште	6	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	9/16		��/�75	 (��)	 901343
	 31/44		38/55	 (13)	 Т1
(��)	 �004/��	 (��)	 �6/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970004400		28/11/1997		SE
(96)	 19/11/1998	EP98957268.0
(97)	 �7/��/�00�	EP�0���70
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 KARLSSON	Christer		
	 LUNDBERG	Per	Johan		
	 ROSINSKI,	Adam	
	 SODERBOM	Malin

(54)	 поРозни ЧесТиЧки нА хиДРоксиАпАТиТ 
кАко носАЧи нА лековиТи сУпсТАнЦии

(57)	 1.	 Систем	 за	 испорака	 на	 сув,	 цврст	 лек,	 кој	
содржи:

	 I)	 најмалку	 една	 масна,	 маслена	 или	 леплива	
супстанција	 и	 најмалку	 една	 фармацевтски	
активна	супстанција,	или	

	 II)	 најмалку	 една	 масна,	 маслена	 или	 леплива	
фармацевтски	 активна	 супстанцијa	 назначена 
со тоа што	 формулацијата	 е	 во	 форма	 на	
мноштво	порозни	неоргански	честички	составени	
од	ќерамички	хидроксиапатит	и	се	со	пречник	од	5	
до	150	μm,	при	што	наведената	формулација	има	
карактеристика	 на	 брзо	 ослободување	 и	 истата	
содржи	од	15	теж.%	до	40	теж.%	од	компонентата	
(I)	или	(II).

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	401/06		 (��)	 901355
	 A	6�K	��/44	 (��)	 Т1
	 C	07D	407/14	 (��)	 �9/0�/�004
(��)	 	�004/�6	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980201020		01/04/1998		EP
(96)	 24/03/1999	EP99913302.8
(97)	 05/11/2003	EP1068194
(7�)	 JANSSEN	PHARMACEUTICA	N.V.
	 Turnhoutseweg	30,	2340	Beerse,	BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 FREYNE	Eddy	Jean	Edgard	
	 DIELS	Gaston	Stanislas	Marcella			
	 MATESANZ-BALLESTEROS	Janssen-Cilag	S.A.	
	 DIAZ-MARTINEZ	Adolfo	Janssen-Cilag	S.A.
(54)	 ДеРивАТи нА пиРиДин кАко инхибиТоРи 

нА pDE IV
(57)	 1.	Соединение	со	формулата:

	 каде	што:
	 L	е	водород;
	 -A-B-	е	двовалентен	радикал	со	формулата:
	 -CR4=CR5-	 (а-1)
	 или
	 -CHR4-CHR5-	 (а-2)
	 D	е	O	или	NR6;
	 Q	е	радикал	со	формулата:

	 R�	е	водород	или	С1-4алкил;
	 R�	е	водород;	хало;	С1-6алкил;	трифлуорометил;	С3-

6циклоалкил;	 карбоксил;	 С1-4алкилоксикарбонил;	
С3-6циклоалкиламинокарбонил;	арил;	Het�;	или	С1-

6алкил	супституиран	со	цијано,	амино,	хидрокси,	
С1-4алкилкарбониламино,	арил	или	Het�;	или

	 R�	е	радикал	со	формулата:
	 -O-R9	 (c-1)
	 или
	 -NH-R�0	 (с-2)
	 R�	 е	 водород,	 хало,	 хидрокси,	С1-6алкил	 или	С1-6	

алкилокси;
	 R4	и	R5	се	(секој	од	нив)	одбрани	од	водород	или	

С1-4алкил;
	 R6	е	водород,	С1-4алкил	или	цијано;
	 R7	 и	R8	 се	 (секој	од	нив)	независно	водород;	С1-

6алкил;	 дифлуорометил;	 трифлуорометил;	 С3-

6циклоалкил;	заситен	5-,	6-	и	7-член	хетероциклик	
кој	 содржи	 еден	 или	 два	 хетероатоми	 кои	 се	

(секој	 од	 нив)	 независно	 одбрани	 од	 кислород,	
сулфур	 или	 азот;	 инданил;	 6,7-дихидро-5Н-
циклопентапиридил;	 бицикло[2.2.1]-2-хептенил;	
бицикло[2.2.1]хептанил;	 С1-6алкилсулфонил;	
арилсулфонил;	 или	 С1-10алкил	 супституиран	
со	 еден	 или	 два	 супсти-туенти	 кои	 се	 (секој	
од	 нив)	 независно	 одбрани	 од	 арил,	 пиридил,	
тиенил,	 фуранил,	 инданил,	 6,7-дихидро-5Н-
циклопентапиридил,	С3-7циклоалкил	и	 заситен	5,	
6-	или	7-член	хетероциклик	кој	содржи	еден	или	
два	хетероатоми	кои	се	(секој	од	нив)	независно	
одбрани	од	кислород,	сулфур	или	азот;

	 R9	е	водород;	С1-6алкил	супституиран	со	хидрокси,	
карбоксил,	С1-4алкилоксикарбонил,	 амино,	 моно-	
или	ди(С1-4алкил)амино,	Het�	или	арил;

	 R�0	 е	 водород;	 C1-6алкил;	 С1-4алкилкарбонил;								
С1-6алкил	 	 супституиран	со	 хидрокси,	 карбоксил,	
С1-4алкилоксикарбонил,	 	 амино,	 	 моно-	 или	 ди	
(С1-4	алкил)		амино,	Het�	или	арил;	арил	е	фенил	
или	 фенил	 супституиран	 со	 еден,	 два	 или	 три	
супституенти	 кои	 се	 (секој	 од	 нив)	 независно	
одбрани	 од	 хало,	 хидрокси,	 С1-4алкил,	 С1-4	
алкилокси,	 С3-6циклоалкил,	 трифлуорометил,	
амино,	нитро,	карбоксил,	C1-4	алкилоксикарбонил	
и	С1-4алкилкарбониламино;

	 Het�	 e	 пиридил;	 пиридил	 	 супституиран	 	 со	 С1-

4алкил;	 фуранил;	 фуранил	 супституиран	 со	
С1-4алкил;	 тиенил;	 тиенил	 супституиран	 со	
С1-4алкилкарбониламино;	 хидроксипиридил,	
хидроксипиридил	 супституиран	 со	С1-4алкил	 или	
С1-4алкокси	 С1-4алкил;	 	 имидазолил;	 имидазолил	
супституиран	 со	 C1-4aлкил;	 тиазолил;	 тиазолил	
супституиран	со	С1-4алкил;	оксазолил;	оксазолил	
супституиран	 со	 С1-4алкил;	 изохинолинил;	
изохинолинил	 супституиран	 со	 С1-4алкил;	 хино–
линонил;	хинолинонил	супституиран	со	С1-4алкил;	
морфолинил;	пиперидил;	пиперидил	супституиран	
со	С1-4алкил,	С1-4алкилоксикарбонил	 или	 арилС1-

4алкил;	пиперазинил;	пиперазинил	супституи-ран	
со	С1-4алкил,	С1-4алкилоксикарбонил	или	арил	С1-4	
алкил;		и	негова	N-оксидна	форма,	фармацевтски	
прифатлива	киселинска	или	базна	адитивна	сол	и	
стереохемиски	изомерна	форма.

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(5�)	 A	61F	2/06	 (��)	 901333
	 D	05B	23/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�004/�7	 (��)	 �9/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �99900�5447		�7/�0/�999		GB
(96)	 27/10/2000	EP00971605.1
(97)	 14/01/2004	EP1229860
(7�)	 ANSON	MEDICAL	LIMITED	
	 67	Milton	Park,	Abingdon,	Oxon	OX14	4RX,	GB
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 PHILLIPS	Peter		
	 BEATON	Gail
(54)	 посТАпкА зА пРоизвоДсТво нА МеДиЦин–

ски иМплАнТ

(57)	 1.	Постапката	 за	 шиење	 шевови	 кон	 ѕидот	 на	
цевкаст	медицински	имплант,	се	состои	од	чекори	
на	монтирање	на	имплантот	 (4)	кон	држачот	 (1),	
ротација	и	транслација	на	држачот	на	имплантот	
околу	 неговата	 надолжна	 оска	 во	 функција	
на	 позиционирање	 на	 иглата	 (5)	 во	 било	 која	
посакувана	положба	над	површината	на	имплантот,	
протнување	 на	 првиот	 конец	 од	 првата	 страна	
на	 ѕидот	 од	 имплантот	 низ	 ѕидот	 на	 имплантот,	
формирање	на	почетниот	 јазол	од	првиот	 конец	
на	 втората	 страна	 од	 ѕидот	 на	 имплатантот,	
протнување	 на	 конецот	 низ	 споменатиот	 јазол,	
и	 повлекување	 на	 споменатиот	 јазол	 за	 да	 се	
затвори	шевот,	каде	што	чекорот	на	протнување	
на	конецот	низ	споменатиот	чвор	се	изведува	со	
помош	на	помошен	дел	за	протнување	на	конец	
низ	споменатиот	јазол,	споменатиот	помошен	дел	
се	движи	напред	назад	долж	надолжната	оска	од	
имплантот.

	 Има	уште	10	патентни	барања.

(5�)	 A	01N	25/02	 (��)	 901328
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2004/28	 (22)	 30/01/2004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980008819		20/01/1998		US	
	 19980008952		20/01/1998		US
(96)	 19/01/1999	EP99300333.4
(97)	 04/08/2004	EP0933025
(7�)	 BASF	AKTIENGESELLSCHAFT
	 67056	Ludwigshafen,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 AVEN	Michael		
	 COTTER	Henry	van	Tuyl
(54)	 еМУлзиФиЦиРАЧки конЦенТРАТ кој 

соДРжи еДен или повеЌе песТиЦиДи
(57)	 1.	Емулзифицирачки	концентрат	(EK)	кој	содржи:	

10	 до	 500	 g/l	 од	 најмалку	 еден	 фунгицид,	 каде	
што	наведениот	фунгицид	е	споен	пиримидин	со	
формулата	I:

	 во	која:
	 R�	 и	 R�	 (секој	 од	 нив)	 независно	 претставува	

водород	или	евентуално	супституирана		 	алкил–

на,	 алкенилна,	 алкинилна,	 алкадиенилна,	 хало–
алкилна,	 арилна,	 хетероарилна,	 циклоалкилна,	
бициклоалкилна	или	хетероциклилна	група,	или

	 R�	 и	 R�,	 заедно	 со	 соседниот	 атом	 на	 азот	
претставуваат	 евентуално	 супституиран	 хетеро–
цикличен	прстен,

	 R�	претставува	атом	на	халоген	или	алкилна	или	
алкокси	група,

	 n	претставува	цел	број	од	0	до	5,	a
	 HaI	 претставува	 атом	 на	 халоген;	 200	 до	 800	 g/

l	 растворувач	 кој	 се	 состои	 од	 еден	 или	 повеќе	
метилестери	 на	 растителни	 масла,	 10	 до	 400	
g/l	 корастворувач	 одбран	 од	 групата	 која	 се	
состои	 од	 N-метилпиролидон,	 γ-бутиролактон,	
циклохексанон	 и	 бензилалкохол,	 50	 до	 300	 g/l	
систем	на	емулзифицирачко,	површински	активно	
средство,	кој	се	состои	суштински	од:

	 -	 10	 до	 150	 g/l	 едно	 или	 повеќе	 анјонски,	
површински	активни	средства	и

	 -	10	до	150	g/l	едно	или	две	нејонски	површински	
активни	средства.

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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    901323

(5�)	 G	06T	11/20	 (��)	 901361
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/�9	 (��)	 �0/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980073845		07/05/1998		US
(96)	 07/05/1999	EP99921752.4
(97)	 18/02/2004	EP1078333
(7�)	 3-DIMENSIONAL pHARMACEUTICALS, INC.
	 Three	Lower	Makefield	Corporate	Center,	
	 1020	Stony	Hill	Road,	Suite	300,	Yardley,	
	 PA	19067,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 AGRAFIOTIS	Dimitris	K.		
	 LOBANOV	Victor	S.		
	 SALEMME	Francis	R.
(54)	 сисТеМ  МеТоДА  и коМпјУТеРскА  пРогРА–

МА кАко пРоизвоД зА пРеТсТАвУвАње нА 
пРиближни поДАТоЦи во повеЌеДиМен–
зионАлен пРосТоР

(57)	 1.	 Метода	 за	 претставување	 на	 врските	 помеѓу	
предметите	како	нивни	меѓусебни	растојанија	на	
екранска	карта,	каде	што	се	опфатени	еден	или	
повеќе	парови	на	објекти	 со	врски	во	форма	на	
парови,	 каде	што	вредностите	на	врските	имаат	
ограничени	области,	при	што	методата	ги	опфаќа	
следните	етапи:

	 (1)	поставување	на	објектите	на	картата;
	 (2)	 избирање	 на	 еден	 пар	 објекти,	 каде	 што	

избраниот	 пар	 објекти	 (618)	 помеѓу	 себе	 ја	 има	
наведената	споена	врска	(620);

	 (3)	 прегледување	 на	 растојанието	 помеѓу	 парот	
објекти	на	картата,	што	се	заснова	врз	споменатата	
споена	 врска	 и	 споменатото	 растојание	 само	
кога	споменатото	растојание	се	наоѓа	надвор	од	
границите	на	вредностите	на	рпоменатата	споена	
врска;

	 (4)	повторување	на	етапите	(2)	и	(3)	за	додатните	
парови	објекти;	и

	 (5)	создавање	на	картографски	координати	(626)	
за	објектите.

	 Има	уште	11	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	31/397	��/��7	 (��)	 901323
	 A	6�P	�/04	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/��	 (��)	 �0/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 20000012646		04/10/2000		FR
(96)	 01/10/2001	EP01974413.5
(97)	 26/05/2004	EP1328269
(7�)	 Aventis	Pharma	S.A.
	 20,	avenue	Raymond	Aron,	92160	Antony,	FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 PIOT-GROSJEAN	Odile
	 PICAUT	Philippe	
	 PETITET	Francois

(54)	 соеДинУвАње нА АнТАгонисТ нА РеЦеп–
ТоРоТ  CB1 и сибУТРАМин зА ТРеТиРАње 
нА ДебелинА

(57)	 1.	 Соединување	 на	 антагонист	 СВ1	 и	 на	
сибутрамин,	 негов	 хидрат	 или	 негова	
фармацевтски	прифатлива	сол.

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�)	 A	61K	38/17	 (��)	 901352
	 A	6�P	��/00	��/04	 (��)	 Т1
	 C	12N	5/00	 (��)	 0�/0�/�004
(��)	 �004/��	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980037118		09/03/1998		US
(96)	 24/02/1999	EP99908416.3
(97)	 �7/��/�00�	EP�06�940
(7�)	 GENETICS	INSTITUTE,	LLC.
	 87	Cambridge	Park	Drive,	Cambridge,	
	 MA	02140,	US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 WOOD	Clive	R	
	 FITZ	Lori	Jo

(54)	 УпоТРебА нА ФолисТАТин зА пРоиз–
воДсТво нА МеДикАМенТ зА ТРеТМАн кАј 
МУскУлАРни нАРУШУвАњА

(57)	 1.	Употребата	на	ефективен	износ	на	фолистатин	
или	 на	 негов	 функционален	 фрагмент	 за	
подготовка	 на	 терапевтски	 состав	 за	 третирање	
при	нарушување	кај	мускулите.

	 Има	уште	2	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	45/06	 (��)	 901325
	 A	6�P	��/�0	 (��)	 Т1
(��)	 �004/��	 (��)	 04/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 20001011081		09/03/2000		DE
(96)	 28/02/2001	EP01919354.9
(97)	 18/02/2004	EP1267932
(7�)	 Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH
	 Bruningstrasse	50,	65929	Frankfurt	am	Main,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 BOHN	Manfred	
	 KRAEMER	Karl	Theodor
(54)	 коМбинАЦии нА АнТи-инФекТивни Ак–

Тивни сУпсТАнЦии и нивнА пРиМенА 
во ТеМАТскоТо лекУвАње нА гAбиЧ-	
ни болесТи нА нокТиТе нА пРсТиТе нА 
РАЦеТе и нозеТе

(57)	 1.	 Подготовка	 што	 содржи	 една	 нерастворлива	
во	 вода	 супстанција	 за	 формирање	 	 филм	 и	
комбинација	на	активни	 супстанции	од	најмалку			
еден	 антимикотик	 	 	 	 од	 групата	 на	 утраконазол,	
тербифанин	и	флуконазол	 	 и/или	 	 	физиолошки				
компатибилни	 соли	 на	 итраконазол,	 тербинфин	
и	 флуконазол	 и	 најмалку	 еден	 антимикотик	 од	
гупата	на	циклопирокс,	6-(2,4,4-триметилпентил)-
1-хидрокси-4-метил-2(1Н)-пиридон,	 аморолфин	
и	 бутенафин	 и/или	 физиолошки	 компатибилни	
соли	 на	 циклопирокс,	 6-(2,4,4-триметилпентил)-
1-хидрокси-4-метил-2(1Н)-пиридон,	аморолфин	и	
бутенафин	или	смеша	од	повеќе	од	горенаведените	
антимикотици	или	нивни	соли.

	 Има	уште	8	патентни	барања.



Glasnik, 13/1,  str.2-138, mart 2006 Skopje   

Patenti

�0�

    901345

(5�)	 C	07D	401/14		 (��)	 901348
	 C	07C	229/20		 (��)	 Т1
	 C	07D	401/04	 (��)	 05/0�/�004
(��)	 	�004/�5	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970000536		09/05/1997		DK	
	 19970046011P		09/05/1997		US
(96)	 07/05/1998	ЕP98919090.5
(97)	 04/02/2004	EP0983264
(7�)	 H.	LUNDBECK	A/S
	 9,	Ottiliavej,		DK-2500	Valby-Copenhagen,	DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(72)	 BECH	Sommer	Michael
(54)	 МеТоДА зА пРоизвоДсТво нА сеРТинДол

(57)	 1.	 Процес	 за	 подготовка	 на	 N-(4-флуорофенил)-
N-(-карбокси-4-хлорофенил)-глицин	во	кој	солите	
на	 алкален	 метал	 од	 2,5-дихлоробензоидна	
киселина	 и	 N-(4-флурофенил)	 се	 употребени	 во	
растворена,	алкалинска	средина	во	присуство	на	
бакарен	катализатор	според	шемата	на	реакција:

	
	 кадешто	M�	и	М�	се	јони	на	алкален	метал.
	 Има	уште	15	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	9/20	��/66	 (��)	 901345
	 47/38	9/48	 (13) Т1
(��)	 	�004/�6	 (��)	 06/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970003733		19/09/1997		FI
(96)	 18/09/1998	EP98945336.0
(97)	 0�/��/�00�	EP�0�70�7
(7�)	 Schering	Oy
	 Pansiontie	47,	20210	Turku,	FI
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(72)	 LEHTOLA	Veli-Matti
	 RANTALA	Eeva-Maria	Susanne	
	 RANTALA	Pertti	Tapani

(54)	 ФАРМАЦевТскА поДгоТовкА којА соДРжи 
клоДРонАТ кАко АкТивнА сосТојкА и 
силиЦиФиРАнА МикРокРисТАлинскА 
ЦелУлозА кАко ексЦипенТ

(57)	 1.	 Фармацевтска	 подготовка	 која	 содржи	 како	
активен	 агент	 фармаколошки	 прифатлива	 сол	
на	 дихлорометилинска	 бифосфонична	 киселина,	
карактеризирано	во	тоа	што	е	тврда	орална	доза	
од	 вклучена	 силицифирана	 микрокристалинска	
целулоза,	 добиена	 со	 копроцедура	 на	
микрокристалинска	 целулоза	 од	 околу	 0.1	 до	
околу	20%	силикон	диоксид,	базиран	на	износот	
на	микрокристалинска	целулоза.

	 Има	уште	8	патентни	барања.	
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(5�)	 B	65D	39/00	 (��)	 901369
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/�7	 (��)	 06/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990000097		25/01/1999		AT
(96)	 04/01/2000	EP00890002.9
(97)	 �7/��/�00�	EP�0����6
(7�)	 “p1” Handels Gmbh
	 Boldrinigasse	1,	2500	Baden,	AT
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 PIRIWE	Gerhard

(54)	 зАТвоРАЧ изРАбоТен оД пенУШесТА 
ТеРМоплАсТиЧнА МАТеРијА

(57)	 1.	Затворачот	 од	 пенушеста	 термопластична	
синтетичка	 материја	 којшто	 е	 наменет	 за	
затворање	 на	 течни	 животни	 намирници,	
намирници	 за	 уживање	 и	 освежување	 или	
пијалаци	 кои	 се	 полнат	 во	 шишиња	 што	
демонстрираат	 непорозна	 надворешна	 облога	 и	
финопорозна	 внатрешна	 маса,	 а	 коишто	 вкупно	
земено	се	еластично	флексибилни	е	назначен со 
тоа што	на	синтетичката	материја	наменета	за	
типична	животна	намирница	и	е	додаден	погоден,	
неоргански	 пигмент	 којшто	 менува	 боја	 кога	 е	
изложен	на	дејство	на	топлината.

	 Има	уште	8	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	513/04		 (��)	 901353
	 A	6�K	��/5�9		 (��)	 Т1
	 A	6�P	�7/06		�9/00	 (��)	 09/0�/�004
	 C	07D	239/00		277/00	 (45)	 ��/0�/�006
21)	 	2004/38	
(30)	 19990003544		01/10/1999		SE
(96)	 26/09/2000	EP00960891.0
(97)	 �4/0�/�004	EP�����95
(7�)	 AstraZeneca	UK	Limited
	 15	Stanhope	Gate,	London	W1Y	6LN,	GB
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 WILLIS	Paul	Andrew
	 BONNERT	Roger	Victor	
	 HUNT	Simon	Fraser	
	 WALTERS	Iain	Alistair	Stewart
(54)	 нови ТиАзоло (4,5-D)пиРиМиДински 

соеДиненијА
(57)	 1.	 Соединение	 со	 формулата	 (I)	 или	 негова	

фармацевтски	прифатлива	сол	или	coлвaт:

	

	 каде	што:
	 R�	 претставува	 С�-С7	 карбоциклична,	 С�-С8	

алкилна,	 С�-С6	 алкенилна	 или	 С�-С6	 алкинилна	
група,	при	што	секоја	од	овие	групи	може	да	биде	
супституирана	со	една	или	повеќе	супституентски	
групи	 кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 атоми	 на	
халоген,	 -OR4,	 NR5R6,	 -CONR5R6,	 -COOR7,			
NR8COR9,	 -SR�0,	 -SO�R�0,	 -SO�NR5R6,	 NR8SO�R9,	
фенилен,	нафтилен	или	5-	или	6	член	ароматски	
прстен	кој	содржи	еден	или	повеќе	хетеро	атоми	
одбра-ни	 од	 N,	 Ѕ	 и	 О,	 при	 што	 фенилниот,	
нафтилниот	и	ароматскиот	прстен	може	да	бидат	
супституирани	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 атоми	 на	 халоген,	
цијано,	нитро,	-OR4,	-NR5R6,	-CONR5R6,	-COOR7,	-
NR8COR9,	-SR�0,	-SO�R�0,	-SO2NR5R6,	-NR8SO�R9,	
C�-C6	алкилна	или	трифлуорометилна	група;

	 R�	 и	 R�	 (секој	 од	 нив)	 независно	 претставуваат	
атом	 на	 водород,	 или	 С�-С7	 карбоциклична,	 С�-
С8	алкилна,	С�-С6	алкенилна	или	С�-С6	алкинилна	
група,	 при	 што	 последниве	 четири	 групи	 може	
да	 бидат	 супституирани	 со	 една	 или	 повеќе	
супституентски	 групи	 кои	 се	 независно	 одбрани	
од:	

	 а)	 атоми	 на	 халоген,	 -OR4,	 -NR5R6,	 -CONR5R6,	
-COOR7,	 -NR8COR9,	 -SR�0,	 -S0�R�0,	 -SO�NR5R6,	 -
NR8SO�R9;	

	 б)	 3-	 до	8-член	прстен	 кој	може	да	 содржи	еден	
или	повеќе	атоми	одбрани	од	О,	Ѕ,	NR8,	а	и	самиот	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 С�-С�	 алкил	 или	
халоген;	

	 в)	арилна	или	хетероарилна	група,	при	што	секоја	
од	нив	може	да	биде	супституирана	со	еден	или	
повеќе	супституенти	кои	се	независно	одбрани	од	
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атоми	 на	 халоген,	 цијано,	 нитро,	 -OR4,	 -NR5R6,	 -
CONR5R6,	-NR8COR9,	-SO�NR5R6,	NR8SO�R9,	С�-С6	
алкилна	и	трифлуорометилна	група;	

	 R4	 претставува	 водород,	 С�-С6	 алкилна	 или	
фенилна	 група,	 при	 што	 последниве	 две	 може	
да	 бидат	 супституирани	 со	 една	 или	 повеќе	
супституентски	групи	кои	се	одбрани	од	атоми	на	
халоген,	фенил,	-OR��	и	-NR��R��;

	 R5	и	R6	независно	претставуваат	атом	на	водород	
или	 C�-C6	 алкилна	 или	фенилна	 група,	 при	што	
последниве	 две	 може	 да	 бидат	 супституирани	
со	една	или	повеќе	 супституентски	 групи	 кои	 се	
независно	одбрани	од	атоми	на	халоген,	фенил,	
-OR�4	 и	 -NR�5R�6,	 -CONR�5R�6,	 -NR�5COR�6,	 -
SONR�5R�6,	NR�5SO�R�6;	или

	 R5	 и	 R6,	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 за	 кој	 се	
прикачени,	 формираат	 4-	 до	 7-член,	 заситен,	
хетероцикличен	 прстенест	 систем	 кој	 може	 да	

содржи	 додатен	 хетероатом	 одбран	 од	 атом	
на	 кислород	 и	 азот,	 којшто	 прстенест	 систем	
може	да	 биде	 супституиран	 со	 една	 или	 повеќе	
супституентски	 групи	 кои	 се	 независно	 одбрани	
од	фенил,	-OR14,	-COOR�4,	-NR�5R�6,	-CONR�5R�6,	
-NR�5COR�6,	 -SONR�5R�6,	 NR�5SO�R�6	 или	 С�-С6	
алкил,	кои	и	самите	може	да	бидат	супституирани	
со	еден	или	повеќе	супституенти	кои	се	независно	
одбрани	од	атоми	на	 халоген	и	 -NR�5R�6	 и	 -OR�7	

групи;
	 R�0	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 С�-С6	

алкилна	или	фенилна	група,	при	што	последниве	
две	 може	 да	 бидат	 супституирани	 со	 една	 или	
повеќе	 супституентски	 групи	 кои	 се	 независно	
одбрани	 од	 атоми	 на	 халоген,	 фенил,	 -OR�7	 и	 -
NR�5R�6;	и	секој	R7,	R8,	R9,	R��,	R��,	R��,	R�4,	R�5,	R�6,	
R�7	 независно	 претставува	 атом	на	 водород	или	
С�-С6	алкилна	или	фенилна	група.

	 Има	уште	21	патентно	барања.

(5�)	 A	61K	31/415	 (��)	 901362
	 A	6�P	9/�0	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/�9	 (��)	 09/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19991051701		27/10/1999		DE
(96)	 14/10/2000	EP00972764.5
(97)	 14/01/2004	EP1227811
(7�)	 Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH
	 Bruningstrasse	50,	65929	Frankfurt	am	Main,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 WEICHERT	Andreas	
	 ALBUS	Udo		
	 JANSEN	Hans-Willi
(54)	 УпоТРебА нА кАРбиноли сУбсТиТУиРАни 

со 2-иМиДАзолил, зА пРоизвоДсТво 
нА лек зА ТРеТиРАње или пРоФилАксА 
нА сосТојби нА зАболУвАње кои се 
РезУлТАТ нА исхеМиски сосТојби

(57)	 1.	Употреба	на	соединение	I:

	
	 каде	што:
	 R�	е	праволиниски	или	разгранет	C�-C8-алкил	или	

фенил-(СН�)m-;

	 m	е	нула,	1	или	2;
	 каде	што	фенилното	јадро	е	несупституирано	или	

носи	еден	до	 три	 супституенти	од	 групите	F,	CI,	
СН�	или	СН�О,

	 R�	 и	 R�	 се	 праволиниски	 или	 разгранет	 C�-
C6-алкил	 или	 фенил,	 каде	 што	 фенилното	
јадро	 е	 несупституирано	 или	 носи	 еден	 до	 три	
супституенти	од	групите	F,	CI,	СН�	или	СН�О;

	 или
	 R�	 и	 R�	 може	 заедно	 да	 формираат	 (С5-С6)	

прстен,	којшто	е	несупституиран	или	за	којшто	се	
прикачени	 фенилните	 прстени,	 како	 и	 неговите	
фармацевтски	прифатливи	соли	за	производство	
на	 лек	 за	 третирање	 или	 профилакса	 на	
заболувања	 предизвикани	 од	 исхемиски	 сос–
тојби.

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	263/14	 (��)	 901350
	 �07/��	4��/06	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/4�	 (��)	 ��/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990160695P		21/10/1999		US
(96)	 19/10/2000	EP00970988.2
(97)	 ��/0�/�004	EP���4�77
(7�)	 AGOURON	PHARMACEUTICALS,	INC.
	 10350	North	Torrey	Pines	Road,	La	Jolla,	CA	92037-

1020,	US
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПјЕ		
	 бул.	 “Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(72)	 BUSSE	Juliette	Kharsa	
	 ZOOK	Scott	Edward		
	 BORER	Bennett	Chaplin
(54)	 посТАпкА зА поДгоТовкА нА оксАзолини 

оД ТеТРАхиДРоФУРАни
(57)	 1.	Метода	за	подготовка	на	оксазолин

	

	 од	тетрахидрофуран

	 којашто	содржи	третирање	на	тетрахидрофуранот,	
каде	што	Ra	e	 -COR(1)	и	Rb	 e	 водород,	 -COR(3),	
-SO�R(2)	 или	 соодветна	 хидроксилна	 заштитна	
група	 со	 оксофилен	 електрофилен	 реагенс	
на	 начин	 којшто	 е	 ефективен	 за	 да	 се	 добие	
оксазолинот,	 каде	 што	 Rb	 e	 водород,	 -COR(3),	 -
SO�R(2)	 или	 соодветна	 хидроксилна	 заштитна	
група	и	RC	е	водород,	-COR(3)	или	-SO�R(2);	каде	
што	 R(1),	 R(2)	 и	 R(3)	 независно	 претставуваат	
субституирана	 или	 несупституирана	 алкилна,	
арилна,	 циклоалкилна,	 хетероциклоалкилна	 или	
хетероарилна	група.

	 Има	уште	29	патентни	барања.

(5�)	 A	01N	47/36	 (��)	 901365
	 	 (��) Т1
(��)	 	�004/4�	 (��)	 ��/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 20001043122		31/08/2000		DE
(96)	 30/08/2001	EP01962984.9
(97)	 28/04/2004	EP1317181
(7�)	 BASF	AKTIENGESELLSCHAFT
	 67056	Ludwigshafen,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 JAGER	Karl-Friedrich		
	 ZAGAR	Cyrill
(54)	 посТАпкА зА поДгоТвУвАње нА ЦвРсТА 

хеРбиЦиДнА ФоРМУлАЦијА
(57)	 1.		Постапка	за	подготвување	цврста	хербицидна	

формулација	што	содржи
	 а)	 еден	 хербицид	 од	 групата	 на	 сулфонил	

уринарни	материи	или	нивни	соли	што	можат	да	
се	употребуваат	во	земјоделството,

	 б)	во	даден	случај	-	друг	или	повеќе	хербициди,
	 в)	во	даден	случај	-	еден	сафенер,
	 г)	 една	 или	 повеќе	 помошни	 супстанции	 за	

припремање	 на	 формулацијата,	 назначено со 
тоa што	 сулфонил	 уринарната	 материја	 се	
суспендира	а)	 во	даден	 случај	 со	 еден	друг	 или	
повеќе	хербициди	

	 б)	и	во	даден	случај	со	еден	сафенер	
	 в)	и	со	еден	или	повеќе	помошни	супстанции	
	 г)	во	вода	во	суспензија	којашто	со	додавање	на	

киселина	или	база	се	доведува	на	рН-вредност	од	
6,5	до	8	и	се	суши	до	стврдување.

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�)	 C	07C	213/04	�09/66		 (��)	 901376
	 C	07D	265/30	265/32		 (��)	 Т1
	 �0�/�4	�0�/��		 (��)	 �6/0�/�004
	 C	07F	7/18	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�004/4�
(30)	 19980114092P		29/12/1998		US
(96)	 23/12/1999	EP99967557.2
(97)	 25/02/2004	EP1140788
(7�)	 PHARMACIA	&	UPJOHN	COMPANY
	 301	Henrietta	Street,	Kalamazoo,	
	 Michigan	49001,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 HENEGAR	Kevin	E.			
	 MANCINI	Sarah	Elizabeth		
	 MAISTO	Keith	Douglas
(54)	 МеТоДА зА поДгоТвУвАње нА АРил еТеРи

(57)	 1.					Алкохол	со	формулата	IIIa:

	 каде	што:
	 n	и	n1	се	независно	1,	2	или	3;	
	 секоја	од	групите	R	и	R�,	кои	може	да	бидат	исти	

или	 различни,	 е	 водород;	 халоген;	 хало-C�-C6	
алкил;	 хидрокси;	 C�-C6	 алкокси;	 C�-C6	алкил	 кој	
може	да	биде	супституиран;	арил-C�-C6	алкил	кој	
може	 да	 биде	 супституиран;	 арил-C�-C6	 алкокси	
кој	може	да	биде	супституиран;	-NO�;	NR5R6	каде	
што	R5

	и	R6	ce	независно	водород	или	C�-C6	алкил;	
или	две	соседни	R	групи	или	две	соседни	R�	групи	
заедно	формираат	-О-СН�-О-	радикал;	и

	 Р	е	погодна	силилна	заштитна	група.
	 Има	уште	14	патентни	барања.

(5�)	 A	01K	63/00	 (��)	 901358
	 B	��B	��/00	 (��)	 Т1
	 F	16B	11/00	 (��)	 �4/0�/�004
(��)	 	�004/5�	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 01103782.7		16/02/2001		EP
(96)	 16/02/2001	EP01103782.7
(97)	 16/06/2004	EP1232689
(7�)	 JUWEL	AQUARIUM	GmbH	&	CO.	KG
	 KARL-GOX-STRASSE	 1,	 D-27356	 ROTENBURG/

WUMME,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 Kohlmoos	Gerd
(54)	 МеТоДА зА пРоизвоДсТво нА конТејнеРи 

оД сУШТински плоЧесТи елеМенТи и 
пРоизвоД Добиен оД исТиТе

(57)	 1.	Метода	за	добивање	на	контејнери	од	суштински	
плочести	елементи	што	меѓусебно	се	поврзуваат	
со	помош	на	затнувачки	и	поврзувачки	(лепливи)	
средства,	 што	 се	 користат	 за	 конструирање	
на	 контејнерот,	 опфаќајќи	 странични	 и	 челни	
елементи	и	еден	долен	елемент,	каде	што

	 а)	 треба	 барем	 само	 еден	 дел	 од	 страничните	
елементи	 и/или	 челните	 елементи	 и	 на	 само	
барем	 еден	 дел	 од	 рабните	 делови	 на	 нивните	
површини	 што	 се	 суштински	 за	 внатрешноста	
на	контејнерот	да	се	стави	премаз	на	заптивно	и	

поврзувачко	(лепливо)	средство	што	се	нанесува	
во	вид	на	ленти

	 б)	за	да	можат	потоа	со	помош	на	овие	средства	да	
се	поврзат	еден	со	друг	едно	до	друго	поставените	
странични	и	челни	елементи,	назначено со тоа 
што

	 в)	 според	 точката	 б)	 поврзаните	 странични	
елементи	 се	 составуваат	 со	 долниот	 елемент	
со	 помош	 на	 заптивно	 и	 поврзувачко	 (лепливо)	
средство	што	се	нанесува	во	ленти,	каде	што	барем	
само	 нанесувањето	 на	 заптивноповрзувачкото	
средство	на	страничните	и/или	челните	елементи	
и/или	 долниот	 елемент	 се	 прави	 со	 помош	 на	
робот.

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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(5�)	 C	07H	17/08	 (��)	 901360
	 A	6�K	��/70	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/5�	 (��)	 �5/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980109399P		20/11/1998		US
(96)	 09/11/1999	EP99954277.2
(97)	 0�/0�/�004	EP�������
(7�)	 pfizer products Inc.
	 Eastern	Point	Road,	Groton,	
	 Connecticut	06340,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 RAFKA	Robert	John	
	 MORTON	Barry	James	
	 RAGAN	Colman	Brendan			
	 BERTINATO	Peter		
	 DIRLAM	Joh	Philip			
	 BLIZE	Alan	Elwood
	 ZIEGLER	Carl	Bernard
(54)	 13-Члени АзАлиДи и нивнА УпоТРебА кАко 

АнТибиоТски Агенси
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(1):

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	 сол,	 каде	
што:

	 R�	е	

	 ацетил			3-N,N-диметиламино-2-пропеноил,

	 1-N-метил-5-пиразолил,	 	 3-пиразолил,	 	 	 1-метил-
N-3-пиразолил,		1-N-бензил-3-пиразолил,		1-N-(3-
хидроксибензил)-3-пиразолил,	3-изоксазолил,	

	

	
	 или

	 R�	e	водород	или	С�-С4	алкил;
	 R�	 e	 водород,	 C�-C�0	 алкил,	 С�-С�0	алкенил,	 С�-

С�0	 алкинил,	 -(СН�)m(С6-С�0	 арил),	 -(СН�)m(С6-С�0	
хетероциклик)	 или	 арил,	 при	 што	 секој	 што	 е	
различен	од	водород,	може	да	биде	супституиран	
со	1	до	3	супституенти	кои	се		независно	одбрани	
од	халоген,	цијано,	нитро,	трифлуорометил,	азидо,	
-С(О)С�-С�0	алкил,	 -C(O)C�-C�0	 алкенил,	 -С(О)С�-
С�0	 алкинил,	 -ОС(О)С�-С�0	 алкил,	 -ОС(О)С�-С�0	
алкенил,	-ОС(О)С�-С�0	алкинил,	-N(водород,	С�-С�0	
алкил,	С�-С�0	алкенил	или	С�-С�0	алкинил)С(О)(С�-
С�0	 алкил,	 С�-С�0	 алкенил	 или	 С�-С�0	алкинил),	 -
С(О)N(водород,	С�-С�0	алкил,	C�-C�0	алкенил	или	С�-
С�0	алкинил)(водород,	С�-С�0	алкил,	С�-С�0	алкенил	
или	С�-С�0	алкинил),	-N(водород,	С�-С�0	алкил,	С�-
С�0	алкенил	или	С�-С�0	алкинил)	 (водород,	С�-C�0	
алкил,	С�-С�0	алкенил	или	С�-С�0	алкинил),	C�-C�0	
алкокси,	С6-С�0	арил,	5-	до	10-член	хетероциклик,	
хидроксил,	метоксил,	С�-С�0	алкил,	С�-С�0	алкенил,	
C2-10	алкинил,	2-пиридил,	3-пиридил,	4-пиридил,	
2-пиримидил,	 4-пиримидил,	 2-пиридилметил,	 3-
пиридилметил,	 4-пиридил-метил,	 2-пиридилетил,	
3-пиридилетил	и	4-пиридилетил;

	 m	е	цел	број	од	0	до	4;
	 секој	 R4	 е	 водород,	 -(СН�)m(С6-С�0	 арил)	 или	 -

(CH�)m(C6-C�0	хетероциклик),	 при	што	 секој	што	 е	
различен	од	водород	може	да	биде	супституиран	
со	1	до	3	супституенти	кои	се	независно	одбрани	
од	 хало,	 цијано,	 нитро,	 трифлуорометил,	 азидо,	
-C(O)C�-C�0	 алкил,	 -C(O)C�-C�0	алкенил,	 -С(О)	С�-
С�0	 алкинил,	 -ОС(О)	 C�-C�0	 алкил,	 -ОС(О)С�-С�0	
алкенил,	 -ОС(О)С�-С�0	 алкинил,	 -N(водород,	 C�-
C�0	алкил,	С�-С�0	алкенил	или	С�-С�0	алкинил)С		(О)	
(С�-С�0	алкил,	C�-C�0	алкенил	или	C�-C�0	алкинил),	
-С(О)N(водород,	 C�-C�0	 алкил,	 С�-С�0	 алкенил	
или	С�-С�0	алкинил)(водород,	С�-С�0	 алкил,	С�-С�0	
алкенил	 или	 С�-С�0	 алкинил),	 -N(водород,	 С�-С�0	
алкил,	С�-С�0	алкенил	или	С�-С�0	алкинил)(водород,	
С�-С�0	алкил,	С�-С�0	алкенил	или	С�-С�0	алкинил),	
С�-С�0	 алкокси,	 С6-С�0	 арил	 и	 5-	 до	 10-член	
хетероциклик;

	 n	 e	цел	број	од	0	до	5;
	 R6	e	водород	или	метил;
	 секој	 R7	 e	 независно	 водород,	 С�-С�0	 алкил,	 С�-

С�0	 алкенил,	 С�-С�0	 алкинил,	 -C(O)C�-C�0	 алкил,	
-С(О)С�-С�0	 алкенил,	 -С(О)С�-С�0	 алкинил,		
C(O)N(H)C1-						С�0	алкил,	-C(O)N(H)C�-C�0	алкенил,	
-C(O)N(H)C�-C�0	 алкинил,	 -SO�(O)C�	 С�0	 алкил,	 -
ЅО�(О)С�-С�0	алкенил,	-ЅО�(О)С�	С�0	алкинил	или	
-РО4

2-;	

	 R8	e	водород	или	метил;
	 R9	e
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(5�)	 A	61K	31/727	 (��)	 901341
	 A	6�P	�5/00	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/5�	 (��)	 �7/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980015919		17/12/1998		FR
(96)	 13/12/1999	EP99958308.1
(97)	 18/08/2004	EP1140119
(7�)	 Aventis	Pharma	S.A.
	 20,	avenue	Raymond	Aron,	92160	Antony,	FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 STUTZMANN	Jean-Marie		
	 UZAN	Andre

	

	 или	4”-оксокладинозил;	и
	 R��	e	С�-С�0	алкил,	С�-С�0	алкенил,	С�-С�0	алкинил,	

цијано,	 -CH�S(O)pС�-С�0	 алкил,	 -CH�S(O)pC�-C�0	
алкенил,	-CH�S(O)pC�-C�0	алкинил,	каде	што	р	е	цел	
број	од	0	до	2,	-CH�O(С�-С�0	алкил),	-СН�О(С�-С�0	
алкенил),	-СН�О(С�-С�0	алкинил),	-СН�N(водород,	
С�-С�0	 алкил,	 С�-С�0	 алкенил	 или	 С�-С�0алкинил)	
(водород,	С�-С�0	алкил,	С�-С�0	алкенил	или	С�-С�0	
алкинил),	 -(CH�)m(C6-С�0	 арил)	 или	 -(СН�)m(5-	 до	
10-член	хетероарил),	каде	што	

	 m	 e	 цел	 број	 од	 0	 до	 4	 и	 каде	 што	 алкилната,	
алкенилната,	 алкинилната,	 арилната	 и	

хетероарилната	средина	на	горенаведените	може	
да	 бидат	 супституирани	 со	 1	 до	 3	 супституенти	
кои	се	независно	одбрани	од	хало,	цијано,	нитро,	
трифлуорометил,	 азидо,	 -C(O)С�-C�0	 алкил,	
-С(О)С�-С�0	 алкенил,	 -C(O)C�-С�0	 алкинил,	 -
OC(O)C�-C�0	алкил,	-ОС(О)С�-С�0	алкенил,

	 -OC(O)C�-C�0	алкинил,	 -N(водород,	 С�-С�0	 алкил,	
С�-С�0	 алкенил	 или	 С�-С�0	 алкинил)С(О)(С�-С�0	
алкил,	С�-С�0	алкенил	или	С�-С�0	алкинил),

	 -С(О)N(водород,	 С�-С�0	 алкил,	 С�-С�0	 алкенил	
или	С�-С�0	алкинил)(водород,	С�-С�0	алкил,	С�-С�0	
алкенил	 или	 C�-C�0	 алкинил),	 -N(водород,	 С�-С�0	
алкил,	C�-C�0	алкенил	или	C�-C�0	алкинил)(водород,	
С�-С�0	алкил,	С�-С�0	алкенил	или	С�-С�0	алкинил),	
С�-С�0	 алкокси,	 С6-С�0	 арил	 или	 5-	 до	 10-член	
хетероциклик,	 хидрокси,	 C�-C6	 алкил,	 С�-С6	
алкокси,	C6-C�0	арил	и	5-	до	10-член	хетероарил.

	 Има	уште	34	патентни	барања.

(54)	 УпоТРебА нА хепАРин со МАлА МолекУлскА 
ТежинА зА спРеЧУвАње и/или ТРеТиРАње 
нА зАболУвАњА нА МоТоРниТе неУТРони

(57)	 1.	Употреба	 на	 хепарин	 со	 мала	 молекулска	
тежина,	 чијашто	 средна	 молекулска	 тежина	
изнесува	 помеѓу	 1000	 и	 10000	 далтони,	 за	
добивање	лек	за	спречување	и/или	третирање	на	
заболувања	на	моторните	неурони.

	 Има	уште	16	пастентни	барања
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(5�)	 G	01B	11/24	 (��)	 901372
	 G	01N	21/88	 (13)	 Т1
(��)	 	�004/64	 (��)	 04/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980150770		10/09/1998		US
(96)	 01/07/1999	EP99932176.3
(97)	 �7/0�/�004	EP����47�
(7�)	 WARNER-LAMBERT COMpANY LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains,	
	 New	Jersey	07950,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 CRONSHAW	Anthony	James			
	 HUMPHRIES	Mark	Robson			
	 HODGES	Christopher	James
	 FISHER	John	Horace
(54)	 АпАРАТ зА повРШинско сликАње и 

повРШинскА конТРолА нA ТРоДиМензио–
нАлни објекТи

(57)	 1.	Апарат	 кој	 овозможува	 дводимензионално	
прикажување	 (114)	 на	 површината	 (111)	 на	
тродимензионален	објект	(101),	кој	содржи:

	 -	средство	за	пренесување	(120)	на	објектот	(101)	
долж	патека	и	средство	за	исовремено	ротирање	
(120)	 на	 објектот	 (101)	 најмалку	 околу	 едната	
негова	оска				(113);

	 -	 средство	 за	 препознавање	 (103)	 на	 дводимен–
зионалното	прикажување	(114);	

	 -	 средство	 за	 сликање	 (104)	 на	 дел	 (106)	 од	
површината	 (111)	 на	 објектот	 (101)	 рз	 дел	 (107)	
од	 средството	 за	 препознавање	 (103),	 при	 што	
средството	за	сликање	(104)	може	да	се	пренесува	
долж	 патека	 која	 е	 паралелна	 на	 патеката	 на	
објектот	(101),	при	што	стапките	на	пренесување	
на	 средството	 за	 пренесување	 (120)	 на	 објектот	
(101)	 и	 средството	 за	 сликање	 (104),	 како	 и	
ротирањето	на	објектот	(101),	се	избираат	така	што	
комбинацијата	на	ротационото	и	транслационото	
движење	на	објектот	(101)	и	средството	за	сликање	
(104)	овозможува	изведба	на	последовни	слики	на	
соседни	делови	на	површината	 (111)	на	објектот	
(101),	и	тоа	на	последовни	делови	на	средството	
за	 препознаvање	 (103),	 додека	 објектот	 (101)	 се	
движи	преку	делот	од	патеката	на	објектот	(101),	со	
што	се	овозможува	создавање	дводимензионална	
слика	(114)	на	површината	(111)	на	објектот	(101).

	 Има	уште	12	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	31/445	 (��)	 901390
	 A	6�P	�5/06	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/65	 (��)	 04/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19989916556		30/07/1998		GB
(96)	 14/06/1999	EP99922459.5
(97)	 �0/0�/�004	EP��00499
(7�)	 PFIZER	INC.	
	 235	East	42nd	Street,	New	York,	NY	10017,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 JACKSON	Neville	Colin			
	 UDEN	Stephen

(54) УпоТРебА нА елеТРипТАн зА спРеЧУвАње 
нА повТоРенА појАвА нА МигРенА

(57)	 1.	Употреба	 на	 елетриптан,	 или	 негова	
фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	 состав	 за	
производство	на	лек	за	спречување	на	повторена	
појава	на	мигрена.

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(5�)	 A	61K	9/72		��/�65	 (��)	 901389
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2004/66	 (22)	 08/03/2004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970000134		20/01/1997		SE
(96)	 13/01/1998	EP98901617.5
(97)	 �4/0�/�004	EP�009�94
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 TROFAST	Jan

(54)	 новА ФоРМУлАЦијА зА инхАлАЦијА 
ЧијА ШТо гУсТинА нА исТУРенА МАсА се 
Движи оД 0.28 До 0.38 G/ML којА соДРжи 
ФоРМоТеРол

(57)	 1.	Сув	 прашкаст	 состав	 кој	 содржи	 активна	
супстанција	 која	 е	 формотерол,	 фармацевтски	
прифатлива	сол	или	негов	солват,	или	солват	од	
таквата	сол,	и	носачка	супстанција,	од	кои	и	обете	
имаат	среден	масен	дијаметар	од	помалку	од	10	
μm	и	се	супстанцијално	униформно	распределени,	
назначен со тоа што составот	има	густина	на	
истурена	маса	од	0.28	до	0.38	g/ml.

	 Има	уште	9	патентни	барања.

(5�)	 C	07C	33/46		�9/40	 (��)	 901388
	 5�/�65	65/�4		 (��)	 Т1
	 C	07D	307/87	 (��)	 09/0�/�004
(21)	 	2004/68	 (45)	 31/03/2006
(30)	 2000039936		17/02/2000		JP	
	 2000065527		09/03/2000		JP
(96)	 06/09/2000	EP00119222.8
(97)	 �4/07/�004	EP���5907
(7�)	 Sumitomo	Chemical	Company	Limited
	 5-33,	Kitahama	4-chome,	Chuo-ku,	Osaka-shi,	JP
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 Ikemoto	Tetsuya
	 Gao	Wei-Guo
	 Igi	Masami	
	 ARAI	NOBUHIRO
(54)	 инТеРМеДиеРи зА пРоизвоДсТво нА 

ЦиТАлопРАМ
(57)	 1.	Метода	за	производство	на	циталопрам	којшто	

е	претставен	со	формулата

	 која	ги	опфаќа	следните	етапи:
	 Етапа	1:	Соединение	со	формулата	(II);
	 (А):

	

	 се	подложува	на	редукција	и	
	 циклизација,	 со	 што	 се	 добива	 соединение	 со	

формулата	(III):

	 Етапа	2:	Оксидација	на	соединение	со	формулата	
(III)	 co	 манган	 диоксид,	 со	 што	 се	 добива	
соединение	со	формулата	(V):

	
	 Етапа	3:	Соединение	со	формулата	(V)	сукцесивно	

се	 подложува	 на	 реакција	 на	 оксидација	 и	
дехидрација,	 со	 што	 се	 добива	 соединение	 со	
формулата	(VI):

	 Етапа	4:	Реакција	на	соединението	со	формулата	
(VI)	со	3-(диметиламино)пропил	халид.

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	417/12	 (��)	 901381
	 A	6�K	��/4�7	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�/�0	 (��)	 09/0�/�004	

	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�004/70
(�0)	 �9990009075		�0/04/�999		GB
(96)	 19/04/2000	EP00920895.0
(97)	 �4/0�/�004	EP��7�4�7
(7�)	 SmithKline	Beecham	p.l.c.
	 980	Great	West	Road,	Brentford,	
	 Middlesex	TW8	9GS,	GB
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 BLACKLER	Paul
	 CRAIG	Andrew	
	 GILES	Robert		

	 SASSE	Michael
(54)	 ДеРивАТ нА ТиАзолиДинеДион и неговА 

УпоТРебА кАко АнТиДијАбеТик
(57)	 1.	 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)етоксил]б

ензил]тиалозидин-2,4-дион,	 хидрохлорид	 моно–
хидрат се карактеризира со тоа што:

	 (I)	обезбедува	спектар	на	инфрацрвени	зраци	со	
врвови	на	3358,	2764,	1245,	833	и	760cm-1;	и/или

	 (II)	обезбедува	X	-	зрачен	прашкаст	дифракционен	
(XRPD)	модел	со	врвови	на	15.0,	17.7,	23.0,	30.0	и	
31.4°2Θ.

	 Има	уште	10	патентни	барања.

(5�)	 A	01N	33/18		�5/04	 (��)	 901382
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/7�	 (��)	 �0/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 20000228316P		25/08/2000		US
(96)	 24/08/2001	EP01969640.0
(97)	 25/08/2004	EP1313366
(7�)	 BASF	AKTIENGESELLSCHAFT
	 67056	Ludwigshafen,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 FAFCHAMPS	Jean-Paul		
	 VILLANUEVA	Jean-Michel

(54) конТинУиРАн пРоЦес зА ДобивАње нА 
сТАбилен сосТАв нА конЦенТРАТ нА 
хеРбиЦиДнА воДенА сУспензијА

(57)	 1.	Постапка	 за	 добивање	 стабилен	 состав	 на	
концентрат	 на	 водена	 суспензија,	 која	 опфаќа	
мешање	 на	 лиена	 маса	 на	 пендиметалин	 чија	
температура	изнесува	од	57°С	до	75°С,	со	водена	
маса	 која	 содржи	 коформуланси	 плус	 ситни	
кристали	 од	 портокалов	 пендиметалин,	 при	 што	
температурата	 на	 наведената	 водена	 маса	 се	
движи	од	-3°С	до	5°С.

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�)	 A	61L	2/08	 (��)	 901377
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/74	 (��)	 ��/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990116360P		19/01/1999		US
(96)	 22/04/1999	EP99921347.3
(97)	 17/03/2004	EP1148891
(7�)	 PHARMACIA	&	UPJOHN	COMPANY
	 301	Henrietta	Street,	Kalamazoo,	
	 Michigan	49001,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 MALLORY	Christopher	S.	
	 BRITTEN	Nancy	J.
	 HAHN	David	A.	
	 RE	Robert	G.		
	 PYRET	Thomas	W.		
	 SCHAPAUGH	Randal	L.

(54)	 МеТоДА зА пАкУвАње лековиТА сУпсТАн–
ЦијА којА е осеТливА нА оксиДАЦијА

(57)	 1.	Метода	 за	 пакување	 на	 лековита	 супстанција	
која	 е	 осетлива	 на	 оксидација	 и	 која	 се	 користи	
за	 спречување	 или	 третирање	 на	 заболување,	
повреда	 или	 болка,	 назначена со тоа што 
опфаќа:

	 -	 внесување	 на	 лековитата	 супстанција	 во	
контејнер,	при	што	контејнерот	содржи	полиетилен	
чијашто	густина	е	поголема	од	0,925	g/сс;	и	

	 -	 пред,	за	време	или	по	внесувањето	-	изложување	
на	контејнерот	на	гама	зрачење.

	 Има	уште	12	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	47/10	 (��)	 901339
	 ��/557	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/77	 (��)	 �5/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19980094985		17/06/1998		US
(96)	 08/06/1999	EP99935286.7
(97)	 07/04/2004	EP1085907
(7�)	 PHARMACIA	&	UPJOHN	COMPANY
	 301	Henrietta	Street,	Kalamazoo,	
	 Michigan	49001,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 RE	Robert	G.

(54)	 РАсТвоР кој соДРжи пРосТАглАнДини и 
бензил Алкохол

(57)	 1.	Воден	 раствор	 кој	 содржи	 простагландин	 и	
12	 до	 20	 mg/ml	 бензил	 алкохол	 и	 чија-што	 рН	
вредност	изнесува	од	6,0	до	7,0.

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(5�)	 A	61K	35/78	7/48	 (��)	 901380
	 A	6�P	4�/00	 (��)	 Т1
(21)	 	2004/78	 (22)	 15/03/2004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 20001014751		24/03/2000		NL
(96)	 22/03/2001	EP01915935.9
(97)	 �5/0�/�004	EP��6790�
(7�)	 B.A.S.A.	SARL
	 20A	Bamertal,	9206	Diekirch,	LU
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 VAN	DE	WIEL	
	 Adriaan	Emanuel	Hendricus	Anna	Maria		
	 CHRISTIAANS	Marijke

(54)	 козМеТиЧкА УпоТРебА нА хМел и 
оРниТин

(57)	 1.	Состав	кој	 содржи	барем	 јачмен	и	орнитин	за	
употреба	како	козметички	агент	или	како	лек.

	 Има	уште	17	патентни	барања.

(5�)	 A	61K	31/56		31/58	 (��)	 901384
	 A	6�P	5/44	 (��)	 Т1
	 C	07J	5/00	71/00	 (22)	 18/03/2004
(21)	 	2004/81	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19970004186		14/11/1997		SE
(96)	 11/11/1998	EP98956058.6
(97)	 18/02/2004	EP1032396
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 Kvarnbergagatan	16,	151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 KARLSSON	Ann-Kristin	
	 LARRIVEE-ELKINS	Cheryl		
	 MOLIN	Ove

(54)	 сТеРилизАЦијА нА глУкокоРТикосТе–
РоиДи

(57)	 1.	 Постапка	 за	 стерилизација	 на	 глукокортикос–
тероид	назначена со тоа што	опфаќа	топлотно	
третирање	на	глукокортикостероидот	во	форма	на	
прашок	на	температура	од	100	до	1300C.

	 Има	уште	24	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	401/12	 (��)	 901391
	 A	6�K	��/4�7		 (��) Т1
	 ��/4465		��/4545		 (��)	 �6/0�/�004
	 A	6�P	��/00		��/��		 (45)	 ��/0�/�006
	 C	07D	221/00		235/00	
	 40�/�4		47�/04	 	
(21)	 	2004/86	
(30)	 19990202088		28/06/1999		EP
(96)	 20/06/2000	EP00943840.9
(97)	 04/0�/�004	EP��96409
(7�)	 JANSSEN	PHARMACEUTICA	N.V.
	 Turnhoutsebaan	30,	2340	Beerse,	BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 JANSSENS			Frans	Eduard
	 MEERSMAN	Kathleen	Petrus	Marie-Jose		
	 SOMMEN	Francois	Maria				
	 NDRIES	Koenraad	Jozef	Lodewijk	Marcel
(54)	 инхибиТоРи нА РепликАЦијАТА нА 

РеспиРАТоРниоТ SYNCYTIAL виРУс
(57)	 1.	Соединение	со	формулата:

	 негов	 N-оксид,	 адитивна	 сол,	 кватернарен	 амин	
или	стереохемиски	изомерна	форма,	назначено 
со тоа што:

	 -а�=а�-а�=а4-	претставува	двовалентен	радикал	со	
формулата:

	 -CH=CH-CH=CH-	 (а-1);
	 -N=CH-CH=CH-	 (а-2);
	 -CH=N-CH=CH-	 (а-3);
	 -CH=CH-N=CH-	 (а-4);	или
	 -CH=CH-CH=N-	 (а-5);
	 каде	што	секој	атом	на	водород	во	радикалите	(а-

1),	(а-2),	(а-3),	(а-4)	и	(а-5)	може	да	биде	заменет	
со	хало,	С1-6алкил,	нитро,	амино,	хидрокси,	С1-6ал–
килокси,	 	 полихало	 C1-6алкил,	 карбоксил,	 амино		
С1-6алкил,	моно-	или	ди(С1-4алкил)-аминоС1-6алкил,	
С1-6алкилоксикарбонил,	 хидроксиС1-6алкил,	 или	
радикал	со	формулата:

	
	 каде	што	=Z	е	=О,	=CH-C(=O)-NR5aR5b,	=СН�,	=СН-

С1-6алкил,	=N-OH	или	=N-O-С1-6	алкил;

	 Q	е	радикал	со	формулата:

	 каде	што	AIk	е	С1-6алкандиил;
	 Y�	 е	 двовалентен	 радикал	 со	 формулата	 -NR�-	

или	-CH(NR�R4)-;
	 X�	е	NR4,	S,	Ѕ(=O),	Ѕ(=O)�,	O,	CH�,	С(=О),	С(=СН�),	

CH(OH),	CH(CH�),	CH(OCH�),
	 CH(SCH�),	CH(NR5aR5b),	CH�-NR4	или	NR4-CH�;
	 X�	 е	директна	врска,	CH�,	С(=О),	NR4,	С1-4алкил-

NR4,	NR4С1-4алкил;
	 t	e	2,	3,	4	или	5;
	 u	e	1,	2,	3,	4	или	5;
	 ν	е	2	или	3;	и
	 со	 што	 секој	 атом	 на	 водород	 во	 AIk	 и	

карбоциклиците	 и	 хетероциклиците	 кои	 се	 де-
финирани	во	радикалите	 (b-3),	 (b-4),	 (b-5),	 (b-6),	
(b-7)	и	(b-8),	може	да	бидат	заменети

	 со	 R�;	 под	 услов	 кога	 R�	е	 хидрокси	 или	С1-6ал–
килокси,	тогаш	R�	да	не	може	да	замени

	 атом	 на	 водород	 во	 α	 положбата	 во	 однос	 на	
азотниот	атом;

	 G	 е	 С1-10алкандиил	 супституиран	 со	 еден	 или	
повеќе	 хидрокси,	 С1-6алкилокси,	 арилС1-6ал–
килокси,	 С1-6алкилтио,	 арилС1-6алкилтио,	 НО(-
СН�-СН�-О)n-,	 С1-6алкилокси-(-СН�-CH�-O)n-	 или	
арилС1-6алкилокси(-СН�-СН�-О)n-;

	 R�	 е	 моноцикличен	 хетероциклик	 или	 арил;	
при	 што	 наведениот	 хетероциклик	 е	 одбран	 од	
пиперидинил,	пиперазинил,	пиридил,	пиразинил,	
пиридазинил,	 пиримидинил,	 фуранил,	 тетра–
хидрофуранил,	 тиенил,	 пиролил,	 тиазолил,	
оксазолил,	имидазолил,	изотиазолил,	пиразолил,	
изоксазолил,	оксадиазолил;	и	секој	хетероциклик	
може	да	биде	супституиран	со	1		или,		каде	што	е	
можно,		и	повеќе,		на	пр.	2,		3	или	4	супституенти	
одбрани	 од	 хало,	 хидрокси,	 амино,	 цијано,	
карбокси,	 С1-6алкил,	 С1-6алкилокси,	 С1-6алкилтио,		
С1-6алкилокси	 С1-6алкил,	 	 арил,	 	 арилС1-6алкил,			
арилС1-6алкилокси,	 	 хидрокси	 С1-6алкил,	 	 моно-
или	ди	(С1-6алкил)амино,	моно-или	ди	(С1-6алкил)	
аминоС1-6алкил,	 полихало	 С1-6алкил,	 С1-6ал–
килкарбониламино,	 С1-6алкил-ЅО�NR5c,арил-SO�-
NR5c-,	С1-6алкилоксикарбонил,	-C(=O)-NR5cR5d,	HO	
(-CH�-CH�-O)n-,	 хало(-СН�-СН�-О)n-,	 С1-6алкилокси	
(-СН�-СН�-О)n-,	 арилС1-6алкилокси(-СН�СН�О)n-	 и	
моно-илиди(С1-6алкил)амино(-СН�-СН�-О)n-;

	 секој	n	е	независно	1,	2,	3	или	4;
	 R�	 е	 водород,	 формил,	 С1-6алкилкарбонил,	 Het-

карбонил,	 пиролидинил,	 пиперидинил,	 хомоп	 -
иперидинил,	 	 	 С3-7циклоалкил	 	 супституиран	 	 со		
N(R6)�,	 	 	 или	 	С1-10алкил	 	 супституиран	 со	N(R6)�	
и	евентуално	со	втор,	трет	и	четврт	супституент	
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одбран	 од	 амино,	 хидрокси,	 С3-7циклоалкил,	 С2-5	
алкандиил,	 пиперидинил,	 моно-	 или	 ди	 (С1-6ал–
кил)	 ами-HO,	С1-6алкилоксикарбониламино,	 арил	
и	арилокси;

	 R�	е	водород,	хидрокси,	С1-6алкил,	С1-6алкилокси,	
арилС1-6алкил	или	арилС1-6алкилокси;

	 R4	е	водород,	С1-6алкил	или	арилС1-6алкил;
	 R5a,	 R5b,	 R5c	 и	 R5d	 (секој	 од	 нив)	 независно	 се	

водород	или	С1-6алкил;	или
	 R5a	 и	 R5b,	 	 или	 R5c	 и	 R5d	 заедно	 формираат	

двовалентен	 радикал	 со	 формулата	 -(СН�)Ѕ-,	
каде	што	ѕ	е	4	или	5;

	 R6	е	водород,	С1-4алкил,	формил,	хидроксиС1-6алкил,	
С1-6алкилкарбонил	 или	 С1-6	 алкилоксикарбонил;	
арил	е	фенил	или	фенил	супституиран	со	1	или	
повеќе,	 на	 пр.	 2,	 3	 или	 4,	 супституенти	 одбрани	
од	 хало,	 хидрокси,	 d-еалкил,	 хидроксиС1-6алкил,	
полихалоС1-6алкил	и	C1-6алкилокси;

	 Het	 e	 пиридил,	 пиримидинил,	 пиразинил,	 пири–
дазинил.

	 Има	уште	17	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	451/10	 (��)	 901356
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2004/89	 (22)	 29/03/2004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 20001064816		22/12/2000		DE
(96)	 12/12/2001	EP01990546.2
(97)	 ��/05/�004	EP��459�6
(7�)	 Boehringer	Ingelheim	Pharma	GmbH	&	Co.	KG
	 Binger	Strasse	173,	55216	Ingelheim	am	Rhein,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 BANHOLZER	Rolf	
	 GRAULICH	Manfred	
	 LUETTKE	Sven	
	 MATHES	Andreas		
	 MEISSNER		Helmut		
	 SPECHT	Peter	
	 BROEDER	Wolfgang
(54)	 МеТоДА зА ДобивАње АнТихолинеР–

гискоТо сРеДсТво ТиоТРопиУМ бРоМиД
(57)	 1.	Постапка	за	добивање	на	тиотропиум	бромид	

со	формулата	(I):

	
	

 назначена со тоа што	 тропенол	 естерот	 со	
формулата	(VII):

	
	 се	епоксидира,	со	што	се	добива	естер	на	скопин	

со	формулата	(IV):

	 кој	 потоа	 се	 кватернизира	 со	 метил	 бромид,	 со	
што	се	добива	тиотропиум	бромид	(I).

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	211/46	 (��)	 901344
	 A	6�K	��/�95	 (��)	 Т1
	 C	07D	207/12		211/22		 (��)	 ��/0�/�004
	 211/5	295/08		295/10	 (45)	 ��/0�/�006
(��)	 	�004/94	
(30)	 20000002330		20/06/2000		SE	
	 20000003980		31/10/2000		SE
(96)	 14/06/2001	EP01941407.7
(97)	 ��/0�/�004	EP��99�56
(7�)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 ERIKSSON	Tomas	
	 HENRIKSSON	Krister
(54) нови соеДиненијА
(57)	 1.	Соединение	со	општата	формула:

 
 назначено со тоа што:
	 m	e	0,	1,	2	или	3;
	 секој	 R�	 независно	 претставува	 халоген,	 циано,	

нитро,	 карбоксил,	 хидроксил,	 С�-С6	 циклоалкил,	
С�-С6	 алкокси,	 С�-С6	 алкоксикарбонил,	 С�-С6	
халоалкил,С�-С6халоалкокси,	-NR9R�0,		C�-				C6цик–
лоалкиламино,	 С�-С6алкилтио,	 С�-С6	 алкил–
карбонил,	 	 	 С�-С6	 	 	 	 алкилкарбониламино,	 сул–
фонамидо,	 С�-С6	 алкилсулфонил,	 	 -C(O)NR��R��,		
-NR��C(O)-(NH)PR�4,	 	 фенил,	 	 или	 	 С�-С6	 алкил	
евентуално	супституиран	од	карбоксил	или	С�-С6	
алкоксикарбонил;

	 р	е	0	или	1;
	 X	претставува	атом	на	кислород	или	СН�,	ОСН�,	

СН�О,	 CH�NH,	 NH,	 карбонилна	 или	 сулфонилна	
група	и	Y	представува	атом	на	азот	или	СН	или	
С(ОН)	 група,	 под	 услов	 да	 кога	 X	 претставува	
атом	на	кислород	или	СН�О,	СН�NН	или	NH	група,	
тогаш	Y	претставува	СН	група;

	 Z�	претставува	врска	или	група	(CH�)q	каде	што	q	e	
1	или	2;

	 Z�	претставува	врска	или	група	СН�	под	услов	да	
Z�	 и	 Z�	 и	 обата	 симултано	 да	 не	 претставуваат	
врска;

	 Q	претставува	атом	на	кислород	или	сулфур	или	
СН�	или	NH	група;

	 R�	претставува	група

	 n	e	0,	1	или	2;

	 секој	R�	независно	претставува	С�-С6	алкил,	С�-С6	
алкоксикарбонил,	СН�ОН	или	карбоксилна	група;

	 R4,	R5,	R6	и	R7	 секој	независно	претставува	атом	
на	 водород	 или	С�-С6	алкилна	 група,	 или	R4,	 R5,	
R6	 и	 R7	 заедно	 претставуваат	 С�-С4	 алкиленски	
ланец	поврзувајќи		ги	двата	атоми	на	јаглерод	за	
кои	 се	 тие	 прикачени	 за	 да	формираат	 4-	 до	 7-	
член	заситен	карбоциклик,	или	R5,	R6	и	R7	секој	за	
себе	претставува	атом	на	водород	и	R4	и	R8	заедно	
со	 јаглеродниот	 атом	 за	 кој	 тие	 се	 прикачени	
формираат	5-	до	6-	член	заситен	карбоциклик;

	 R8	 претставува	 атом	 на	 водород,	 С�-С6	 алкилна	
група	или	е	поврзан	на	R4	како	што	е	дефинирано	
горе;

	 R9	 и	 R�0	 секој	 независно	 претставува	 атом	 на	
водород	или	С�-С6	алкилна	група,	 	или	 	R9	и	 	R�0	

заедно	со	атомот	на	азот	за	кој	тие	се	прикачени	
формираат	4-	до	7-	член	заситен	карбоциклик;

	 R��	 и	 R��	 секој	 независно	 претставува	 атом	 на	
водород	 или	 С�-С6	 алкилна	 група	 вообичаено	
заменета	од	С�-С6	алкоксикарбонил;

	 R��	претставува	атом	на	водород	или	С�-С6	алкилна	
група;

	 R�4	 	претставува	 	атом	 	 	на	 	водород	 	или	 	С�-С6		
алкилна		група		вообичаено	заменета	од	карбоксил,	
С�-С6	алкокси	или	С�-С6	алкоксикарбонил;

	 R�5	претставува			С�-С6	алкилна,	С�-С6	алкенилна,	
С�-С6	 циклоалкилна,	 С5-С6	 циклоалкенилна,	
адамантилна,	 фенилна	 група	 или	 заситен	
или	 незаситен	 5-до	 	 	 10-член	 	 хетероцикличен		
прстенест	 	систем		 	кој	 	содржи		 	најмалку		еден	
хетероатом	 одбран	 од	 азот,	 кислород	 и	 сулфур,	
при	што	секоја	група	може	вообичаено			да			биде			
супституирана			од			еден			или			повеќе			супституенти	
независно	 одбрани	 од	 нитро,	 	 хидроксил,		
оксо,	 	 халоген,	 	 	 карбоксил,	 	С�-С6	 алкил,	 	С�-С6		 		
алкокси,	 	 С�-С6	 алкилтио,	 С�-С6	 алкилкарбонил,			
С�-С6	 алкоксикарбонил,	фенил	 и	 	 	 	 -NHC(O)-R�7,	
под	 услов	 да	 R�5	 не	 претставува	 незаситена	 1-
пиролидинилна,	 незаситена	 1-	 пиперидинилна	
или	незаситена	1-хексаметиленеиминилна	група;

	 t	е	0,	1,	2	или	3;
	 секој	 R�6	независно	 претставува	 халоген,	 циано,	

нитро,	 карбоксил,	 хидроксил,	 С�-С6	 циклоалкил,	
С�-С6	 алкокси,	 С�-С6	 алкоксикарбонил,	 С�-С6	
халоалкил,	 С1-С6халоалкокси,	 	 -NR18R�9,	 	 	 C�-
C6циклоалкиламино,	 С�-С6алкилтио,	 С�-С6	 алки–
лкарбонил,	 С�-С6алкилкарбониламино,	 	 сулфо–
намидо		(-SO�NH�),	 	С�-С6	алкилсулфонил,		-С(О)	
NR�0R��,	 	 -NR��C(O)(NH)VR��,	 	фенил,	 	или	 	С�-С6	
алкил	вообичаено	супституиран	од	карбоксил	или	
С�-С6	алкоксикарбонил;

	 R�7	пpeтстaвyвa	С�-С6	алкилна,	амино	или	фенилна	
група;

	 R18	 и	 R�9	 секој	 независно	 претставува	 атом	 на	
водород	 или	 С�-С6	 алкилна	 група,	 или	 R18	 и	 R�9	
заедно	 со	 атомот	 на	 азот	 на	 кој	 се	 прикачени	
формираат	4-	до	7-	член	заситен	карбоциклик;

	 R�0	 и	 R��	 секој	 независно	 претставува	 атом	 на	
водород	 или	 С�-С6	 алкилна	 група	 вообичаено	
супституирана	од	С�-С6	алкоксикарбонил;
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	 v	e	0	или	1;
	 R��	претставува	атом	на	водород	или	С�-С6	алкилна	

група;	и
	 R��	 	претставува	 	 атом	 	 на	 	 	 водород,	 	 или	 	 С�-

С6алкилна	 група	 вообичаено	 супституирана	

од	 карбоксил,	 С�-С6	 алкокси	 или	 С�-С6	
алкоксикарбонил;	 или	 негова	 фармацевтски	
прифатлива	сол	или	солват.

	 Има	уште	17	патентни	барања.

(5�)	 C	07C	229/28		��7/40	 (��)	 901359
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/95	 (��)	 ��/0�/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19990000858		26/04/1999		ES
(96)	 04/04/2000	EP00914185.4
(97)	 14/01/2004	EP1174418
(7�)	 Medichem	S.A.
	 Fructuos	Gelabert,	6-8,	08970	Sant	Joan	Despi,	ES
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 BOSCH	LLADO	Jordi	
	 ONRUBIA	MIGUEL	M	del	Carmen		
	 PAGANS	LISTA	Eugenia
(54)	 посТАпкА зА поДгоТвУвАњеАње нА 

безвоДен гАбАпенТин со ФАРМАЦевТски 
квАлиТеТ

(57)	 1.	Постапка	 за	 добивање	 на	 безводен	 раствор	
на	 габапентин	 со	 фармацевтско	 оценување	 на	

квалитетот,	 назначена со тоа што ги	 опфаќа	
следните	дејствија:	

	 I)	 растворување	 на	 габапентин	 хидрохлорид	 во	
алкохол	со	краток	синџир;	

	 II)	третирање	 на	 добиениот	 раствор	 со	 базна	
јоноизменувачка	смола;	

	 III)	 концентрирање	 на	 добиениот	 раствор	 се	
додека	во	остатокот	од	алкохолниот	растворувач	
не	 се	 формира	 густа	 суспензија	 на	 безводен	
раствор	на	габапентин;	

	 IV)	 вo	 суспензијата	 која	 беше	 формирана	 во	
претходната	 етапа	 се	 додава	 	 	 мешавина	 на	
алкохол	 со	 краток	 синџир	 и	 вода	 и	 се	 загрева	
се	 додека	 талогот	 не	 биде	 целосно	 повторно	
растворен;	и	

	 V)	таложење	на	безводниот	раствор	на	габапентин	
по	 пат	 на	 ладење	 и	 обновување	 на	 добиениот	
производ	по	пат	на	филтрирање	и	сушење.

	 Има	уште	11	патентни	барања
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(5�)	 C	07D	401/14	 (��)	 901366
	 A	6�K	��/4�6		��/4�7		 (��)	 Т1
	 ��/4�75		��/4409		 (��)	 0�/04/�004
	 31/4709		31/498		 (45)	 31/03/2006
	 A	6�P	��/00		��/��	
	 C	07D	401/06		409/14	
	 4��/�4		4�7/�4
	 47�/04		49�/056	 	
(��)	 	�004/�00	
(30)	 19990202089		28/06/1999		EP
(96)	 20/06/2000	EP00936899.4
(97)	 18/02/2004	EP1196410
(7�)	 JANSSEN	PHARMACEUTICA	N.V.
	 Turnhoutsebaan	30,	2340	Beerse,	BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(72)	 JANSSENS	Frans	Eduard	
	 LACRAMPE	Jean	Fernand	Armand		
	 GUILLEMONT	Jerome	Emile	G.	
	 VENET	Marc	Gaston	
	 ANDRIES	Koenraad	Jozef	Lodewijk	Marcel
(54)	 инхибиТоРи нА РепликАЦијАТА нА Респи–

РАТоРниоТ SYNCYTIAL виРУс
(57)	 1.	Соединение	со	формулата:

	 негов	 N-оксид,	 адитивна	 сол,	 кватернарен	 амин	
или	стереохемиски	изомерна	форма, назначено 
со тоа што:

	 -а�=а�-а�=а4-	претставува	двовалентен	радикал	со	
формулата:

	 -СН=СН-СН=СН-	 (а-1);
	 -N=CH-CH=CH-	 (а-2);
	 -CH=N-CH=CH-	 (а-3);
	 -CH=CH-N=CH-	 (а-4);	или
	 -CH=CH-CH=N-	 (а-5);
	 каде	што	секој	атом	на	водород	во	радикалите	(а-

1),	(а-2),	(а-3),	(а-4)	и	(а-5)	може	да	биде	заменет	
со	хало,	С1-6алкил,	нитро,	амино,	хидрокси,С1-6ал–
килокси,	 полихалоС1-6алкил,	 карбоксил,	 амино				
С1-6алкил,	моно-	или	ди(С1-4алкил)-аминоС1-6алкил,	
С1-6	 алкилоксикарбонил,	 хидроксиС�-6алкил,	 или	
радикал	со	формулата:

	 каде	што	=Z	e	=O,	=CH-C(=O)-NR5aR5b,	=CH�,=СН-
С1-6алкил,	=N-ОН	или	=N-О-С1-6

	 алкил;

	 Q	е	радикал	со	формулата:

	 каде	што	Alk	e	С1-6алкандиил;
	 Y�	 е	 двовалентен	 радикал	 со	 формулата	 -NR�-	

или	-CH(NR�R4)-;
	 X�	e	NR4,	Ѕ,	Ѕ(=O),	Ѕ(=O)�,	О,	СН�,	С(=О),	С(=СН�),	

СН(ОН),	СН(СН�),	СН(ОСН�),
	 СН(ЅСН�),	CH(NR5aR5b),	CH�-NR4	или	NR4-CH�;
	 t	e	2,	3,	4	или	5;	
	 u	e	1,	2,	3,	4	или	5;	v	e	2	или	3;	и	
	 co	 што	 секој	 атом	 на	 водород	 во	 Alk	 и	

карбоциклиците	 и	 хетероциклиците	 кои	 се	
дефинирани	 во	 радикалите	 (b-3),	 (b-4)	 и	 (b-5),	
може	да	бидат	заменети	co	R�;	под	услов	кога	R�	e	
хидрокси	или	С1-6алкилокси,	тогаш	R�	да	не	може	
да	 замени	 атом	 на	 водород	 во	 α	 положбата	 во	
однос	на	азотниот	атом;

	 G	 е	 директна	 врска	 со	 С1-10алкандиил	 кој	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 еден,	 два	 или	
три	 супституенти	 одбрани	 од	 хидрокси,	 С1-6	
алкилокси,	 арилС1-6алкилокси,	 С1-6алкилтио,	
арилС1-6алкилтио,	 арилкарбонил,	 НО(-СН�-
СН�-О)n-,	 С1-6алкилокси-(-СН�-СН�-О)n-,	 арилС1-

6алкилокси(-СН2-СН�-О)n-,	 амино,	 моно-	 или	
ди(С1-6	алкил)амино,	С1-6алкилоксикарбониламино	
и	арил;

	 R�	 e	 бицикличен	 хетероциклик	 одбран	 од	
хинолинил,	 хиноксалинил,	 бензофуранил,	
бензотиенил,	 бензимидазолил,	 бензоксазолил,	
бензтиазолил,	 пиридопиридил,	 нафтиридинил,	
1Н-имидазо[4,5-b]пиридинил,	 3Н-имидазо[4,5-
b]	 пиридинил,	 имидазо	 [1,2-а]пиридинил,	 2,3-
дихидро-1,4-диоксино[2,3-b]пиридил	или	радикал	
со	формулата:

	 при	 што	 наведените	 бициклични	 хетероциклици	
може	да	бидат	супституирани	во	било	кој	од	двата	
прстени,	со	1	или,	каде	што	е	можно,	со	повеќе,	
на	пр.	2,	3	или	4	супституенти	одбрани	од	хало,	
хидрокси,	 амино,	 цијано,	 карбокси,С1-6алкил,								
С1-6алкилокси,	 С1-6алкилтио,	 С1-6алкилокси,	 С1-

6алкил,	арил,	арил	С1-6алкил,	арил	С1-6алкилокси,	
хидроксиС1-6алкил,	моно-	или	ди(С1-6алкил)амино,	
моно-или	 ди(С1-6алкил)	 аминоС1-6алкил,	 поли–
халоС1-6алкил,С1-6алкилкарбониламино,С1-6ал–
кил-ЅO�NR5с	 арил-ЅО�-NR5с-,	 С1-6алкилоксикарб-
онил,C(=O)-NR5cR5d,	 HO(-CH�-CH�-O)n-,	 хало(СН�-
СН�-О)n-,С1-6алкилокси(-СН�-СН�-О)n-,	арилС1-6ал–
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килокси(-СН�-СН�-О)n-	и
	 моно-	или	ди(С1-6алкил)амино(-СН�-СН�-О)n-;
	 секој	n	e	независно	1,	2,	3	или	4;
	 секој	m	e	независно	1	или	2;
	 секој	р	е	независно	1	или	2;
	 секој	 R�	 е	 независно	 водород,	 формил,	 С1-

6алкилкарбонил,	 Het-карбонил,	 пиролидинил,	
пиперидинил,	 хомопиперидинил,	 С1-7циклоалкил	
супституиран	 со	 N(R6)�,	 или	 С1-10алкил	
супституиран	 со	 N(R6)�	 и	 евентуално	 со	 втор,	
трет	 или	 четврт	 супституент	 одбран	 од	 амино,	
хидрокси,	 С1-7циклоалкил,	 С2-5алкандиил,	 пипе–
ридинил,	 моно-или	 ди(С1-6алкил)амино,	 С1-6ал–
килоксикарбониламино,	арил	и	арилокси;

	 R�	e	водород,	хидрокси,	С1-6алкил,	С1-6алкилокси,	
арилС1-6алкил	или	арилС1-6алкилокси;

	 R4	e	водород,	С1-6алкил	или	арилС1-6алкил;
	 R5a,	 R5b,	 R5c	 и	 R5d	 (секој	 од	 нив)	 независно	 се	

водород	или	С1-6алкил;	или
	 R5a	 и	 R5b,	 или	 R5c	 и	 R5d	 заедно	 формираат	

двовалентен	радикал	со	формулата-(СН�)Ѕ-,	каде	
што	ѕ	е	4	или	5;

	 R6	e		водород,	С1-4алкил,	формил,	хидрокси	С1-6алкил,	
С1-6алкилкарбонил	 или	 С1-6	 алкилоксикарбонил;	
арил	е	фенил	или	фенил	супституиран	со	1	или	
повеќе,	 на	 пр.	 2,	 3	 или	 4,	 супституенти	 одбрани	
од	хало,	хидрокси,	С1-6ал–кил,	хидрокси	С1-6алкил,	
полихало	С1-6алкил	и	С1-6алкилокси;

	 Het	 e	 пиридил,	 пиримидинил,	 пиразинил,	 пири–
дазинил.

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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(5�)	 D	04H	1/72	 (��)	 901354
	 D	21H	27/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�004/�0�	 (��)	 0�/04/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 20000000857		31/05/2000		DK
(96)	 31/05/2001	EP01938004.7
(97)	 10/03/2004	EP1299588
(7�)	 M	&	J	Fibretech	A/S
	 Vejlevej	3,	8700	Horsens,	DK
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 ANDERSEN	Jens	Ole	Brochner
(54)	 посТРојкА и МеТоДА зА сУво пРоиз–

воДсТво нА неТкАенА влАкнесТА МРежА 
оД кРАТки и Долги влАкнА, пАМУЧнА 
МРежА оД влАкнА којА соДРжи пАМУЧнА 
пУлпА (Цлп)

(57)	 1.	 Метода	 за	 суво	 производство`	 на	 неткаена	
влакнеста	 мрежа	 од	 најмалку	 релативно	 кратки	
и	релативно	долги	влакна,	која	се	карактеризира	
со	 тоа	 што	 таа	 метода	 се	 состои	 од	 следните	
чекори:

	 -				каде	првиот	воздушен	проток	со	кратки	влакна	
од	изворот	на	влакната	(4)	е	генериран;

	 -	 	 каде	 првиот	 воздушен	 проток	 е	 направен	 да	
поминува	низ	првиот	 	 	 перфориран	екран	 (6)	 со	

отвори	 (11)	 со	 величина	 која	 главно	 дозволува	
отварање,	 но	 не	 се	 отвора	 за	 поминување	 на	
кратките	влакна;

	 -	 каде	 првиот	 воздушен	 проток	 е	 направен	 да	
помине	 низ	 првата	 воздушно	 пропустлива	 жица	
(29)	бесконечно	во	време	траење	на	операцијата	
и	во	тек	на	ова	да	создаде	неткаена	површина	(32)	
од	кратки	влакна;

	 -	каде	вториот	воздушен	проток	со	кратки	влакна	
од	влакнестата	површина	(32)	на	првата	оформена	
жица	(29)	е	генериран;

	 -	 каде	 третиот	 воздушен	проток	 со	долги	 влакна	
од	 изворот	 на	 влакната	 (16)	 за	 долги	 влакна	 е	
генериран;

	 -	 каде	 вториот	 и	 третиот	 воздушен	 проток	 се	
направени	 да	 поминат	 низ	 вториот	 перфориран	
екран	 (20)	 со	 отвори	 (28)	 со	 величина	 која	
овозможува	да	поминат	и	долги	и	кратки	влакна;	

	 -	 каде	 вториот	 и	 третиот	 воздушен	 проток	 се	
направени	да	поминат	низ	воздушно	пропустлива	
втора	жица	(22)	бесконечно	во	текот	на	операцијата,	
и	 се	 направени	 да	 ја	 постават	 влакнестата	
површина	(43)	на	втората	формирачка	жица	(22);

	 -	 каде	 неткаената	 влакнеста	мрежа	е	 направена	
од	 влакнеста	 површина	 (43)	 за	 понатамошен	
третман.

	 Има	уште	13	патентни	барања.



Glasnik, 13/1,  str.2-138, mart 2006 Skopje

Patenti

��0

(5�)	 A	61K	47/48	 (��)	 901368
	 A	6�P	�5/00	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/�0�	 (��)	 0�/04/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(�0)	 �99700��069		0�/�0/�997		GB
(96)	 22/09/1998	EP98950071.5
(97)	 18/02/2004	EP1019090
(7�)	 PHARMACIA	ITALIA	S.p..A.
	 Via	Robert	Koch	1.2,	I-20152	Milan,	IT
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 Francesco	ANGELUCCI
	 Fabrizio	ORZI
	 Gabriele	FACHIN
	 Valeria	CAIOLFA	
	 Moreno	ZAMAI		
	 Antonio	SUARATO
(54) полиМеРни ДеРивАТи нА кАМпТоТеЦин
(57)	 Полимерен	конјугат	што	се	состои	од:
	 (I)		од	85	до	97	mol	%	од	N-(2-	хидроксипропил)ме–

такрилоиламид	 единици	 претставени	 со	 фор–
мулата	(3)

	 (II)	 од	 3	 до	 15	 mol	 %	 од	 20-О-	 (N-метакрилоил-
глицил-аминоацил-глицил)-камптотецин	 единици	
претставени	со	формулата	(4)

	

	
	 каде	 што	 n	 е	 од	 2	 до	 8,	 -[О-СРТ]	 претставува	

остаток	од	камптотецинот	од	формулата	(2)

	 што	е	поврзано	на	положбата	С-20	и	кај	кое	секој	
од	R�,		R�,		R�,		R4	и	R5,		кои	се	исти	или	различни,		
е	хидроген,	C�-C��	линеарен	или	разгранат	алкил,	
нитро,	амино,	(CH�)aNR6R7	кај	кое	a	e	од	0	до	4	и	R6	
и	R7	се	хидроген	или	еден	од	R6	или	R7	е	хидроген,	
а	другиот	од	R6	

	 или	 R7	 e	 C�-C6	 алкил,	 или	 NR6R7	 претставува	
пиперацино	 или	 N-алкил-пиперацино	 прстен	
алтернативно	 заменет	 со	 C�-С6	 	 линеарен	 	 или		
разгранат	 	 алкил,	 	 или	 	 пиперидино	 прстен,	
(CH�)aNHCOR8		кај			кој			a		e		како	што		е	погоре	

дефинирано	и
	 R8			e			C�-C8		линеарен		или		разгранат		алкил		или		

група		NR6R7	како	што	е	погоре	наведено,	хидро–
кси	или	О-CO-R8	каде	што	R8	е	како	што	е	погоре	
дефинирано	или	претставува

	 1-пиперидино	прстен	или	1,4’-бипиперидин,
	 или	 R�	 и	 R�	 земени	 заедно	 го	 претставуваат	

остатокот	О-(CH�)b-О,	кај	кој	b	e	1	или	2,
	 или	R4	и	R5	го	претставуваат	остатокот	(СН�)m,	кај	

кој
	 m	 е	 од	 2	 до	 4,	 или	 остатокот	 СН�-O-СН�	 or	

CH�NHCH�

	 и	(III)			од	0	до	12	mol	%	од	N-метакрилоил-глицин	
или

	 N-(2-хидрокси-пропил)метакрилоил-глицинамид	
единици	претставени	со	формулата	(5)

	
	 каде	 што	 [Z]	 претставува	 хидрокси	 група	 или	

остаток	од	формулата-NH-CH�-CH(OH)-CH�.
	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(5�)	 A	61K	31/545	 (��)	 901378
	 47/44		9/00	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/�05	 (��)	 05/04/�004
	 	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 19960806584		09/12/1996		US
(96)	 03/12/1997	EP97948461.5
(97)	 ��/04/�004	EP094�095
(7�)	 PHARMACIA	&	UPJOHN	COMPANY
	 301	Henrietta	Street,	Kalamazoo,	
	 Michigan	49001,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 FOSTER	Todd	P.		
	 KIEFER	David	L.	

(54)	 поДобРени ФАРМАЦевТски сосТАви
(57)	 1.	Фармацевтски	 состав	 кој	 содржи	 цефтиофур	

хидрохлорид,	 биокомпатибилно	 мacлo	 и	 0,5	 до	
200	mg/ml	вода.

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	513/04	 (��)	 901373
	 A	6�K	��/554	 (��)	 Т1
	 A	6�P	�5/00	 (��)	 09/04/�004
(��)	 	�004/�09	 (45)	 ��/0�/�006
(30)	 2000RM00434		01/08/2000		IT
(96)	 20/07/2001	EP01955529.1
(97)	 17/03/2004	EP1305318
(7�)	 SIGMA-TAU	 Industrie	 Farmaceutiche	 Riunite	

S.p.A.
	 Viale	Shakespeare,	47,	00144	Roma,	IT
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 Minetti	Patrizia		
	 Mastroianni	D.
(54)	 пРоЦес зА пРоизвоДсТво нА 9-АМино 

сУбсТиТУиРАни 9,10-DIHYDROpYRROLO [2,1-
б] [1,3] бензоТиАзепин

(57)	 1.	Процес	 на	 производство	 на	 соединенијата	 од	
формулата	(I)	и

	
	
	 нивните	соли	каде:
	 R	=	Н,	Cl,	Br,	F,	I,	C1-C4	alkylthio,	C1-C4	alkyl,	C5-

C6	cycloalkyl;
	 R1	 =	 dialkylamine,	 	 	 4-alkyl-1-piperazinyl,	 	 	 4		

hydroxyalkyl-1-piperazinyl,	 	 	 1-	 imidazolyl,	 4-alkyl-1	
-piperidinyl

	 R2	 =	 hydrogen,	 C1-C4	 alkoxy,	 C1-C4	 alkylthio,	
главно	 	 	 ја	 	 	 следат	 	 	 трансформацијата	 	 	 на			
pyrrolobenzothiazepinone,	 субституиран	 во	
групите	R	 и	R2,	 во	 соединението	 од	формулата	
(I)	 преку	 кореспондентен	 енамин	 и	 оптимална	
салификација	со	киселина.

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(5�)	 C	07D	487/08	 (��)	 901383
	 A	61K	31/4188		 (��)	 Т1
	 ��/5�9		��/5�5		 (��)	 �5/04/�004
	 A	6�P	��/04	 (45)	 ��/0�/�006
	 C	07D	239/00	
	 487/08		498/08	 	
(��)	 	�004/���
(30)	 20000010121		01/08/2000		FR
(96)	 24/07/2001	EP01958173.5
(97)	 07/04/�004	EP��07457
(7�)	 Aventis	Pharma	S.A.
	 20,	avenue	Raymond	Aron,	92160	Antony,	FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 LAMPILAS	Maxime
	 ASZODI	Jozsef	
	 ROWLANDS	David	Alan		
	 FROMENTIN	Claude
(54)	 АзАбиЦиклиЧни соеДиненијА нивно 

поДгоТвУвАње и УпоТРебА кАко 
лекови особено кАко АнТибАкТеРиски 
сРеДсТвА

(57)	 1.	Соединение	со	општата	формула	(I),	или	некоја	
негова	базна	или	киселинска	сол:

	 каде	што:
	 R�	претставува	атом	на	водород,	радикал	СООН,	

CN,	COOR,	CONR6R7,	(CH�)n,	R5	или

	
	 R	 е	одбран	од	групата	која	се	состои	од	алкилен	

радикал	 кој	 содржи	од	1	до	6	 јаглеродни	атоми,	
кој	може	да	биде	супституиран	со	радикал	на	пи-
ридил	или	 карбамоил,	радикал	 -СН�-алкенил	 кој	
содржи	вкупно	3	до	9	јаглеродни	атоми,	арил	кој	
содржи	од	6	до	10	јаглеродни	атоми,	или	аралкил	
кој	содржи	од	7	до	11	јаглеродни	атоми,	при	што	
средината	на	арилниот	или	аралкилниот	радикал	
може	да	биде	супституирана	со	радикал	OH,	NH�,	
NO�,	алкил	кој	содржи	од	1	до	6	јаглеродни	атоми,	
алкокси	 кој	 содржи	 од	 1	 до	 6	 јаглеродни	 атоми,	
или	пак	со	еден	или	повеќе	атоми	на	халоген,

	 R6	 и	 R7,	 кои	 може	 да	 бидат	 идентични	 или	
различни,	 се	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	
од	атом	на	водород,	радикал	на	алкил	кој	содржи	
од	1	до	6	 јаг-леродни	атоми,	арил	кој	содржи	од	
6	 до	 10	 јаглеродни	 атоми	 и	 аралкил	 кој	 содржи	
од	 7	 до	 11	 јаглеродни	 атоми,	 кој	 може	 да	 биде	
супституиран	 со	 радикал	 на	 карбамоил,	 уреидо	
или	диметиламино,	 како	и	 радикал	на	алкил	 кој	

содржи	 од	 1	 до	 6	 јаглеродни	 атоми	 и	 којшто	 е		
супституиран	со	радикал	на	пиридил,	

	 n’	е	еднакво	на	1	или	2,
	 R5	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од	радикал	

СООН,	 CN,	 OH,	 NH�,	 СО-NR6R7,	 COOR,	 OR,	
OCOH,	OCOR,	OCOOR,	OCONHR,	OCONH�,	NHR,	
NHCOH,	 NHCOR,	 NHSO�R,	 NH-COOR,	 NH-CO-
NHR	 или	NHCONH�,	 при	што	R,	 R6	и	R7	 ce	 како	
што	е	дефинирано	погоре;

	 R�	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 група	
(CH�)n’1R5,	при	што	n’1	e	еднакво	на	0,	1	или	2,	a	
R5	е	како	што	е	дефинирано	погоре;

	 R�	претставува	атом	на	водород	или	радикал	на	
алкил	кој	содржи	од	1	до	6	јаглеродни	атоми;

	 А	 претставува	врска	помеѓу	два	јаглеродни	атоми	
кои	ги	носат	R�	и	R�,	или	група

	
	 при	 што	 R4	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	

група	 (CH�)n’1R5,	 при	 што	 n’1	 и	 R5	 се	 како	 што	
е	 дефинирано	 погоре,	 испрекинатата	 линија	
претставува	можна	врска	со	едниот	или	другиот	
јаглероден	атом	кои	ги	носат	супституентите	R�	и	
R�;

	 n	e	еднакво	на	1	или	2;
	 X	претставува	двовалентна	група	-С(О)-В-	која	е	

поврзана	со	атом	на	азот	или	јаглерод,
	 В	претставува	двовалентна	група	-О-(СН�)n’’-	која	

е	 поврзана	 со	 карбонилот	 со	 атом	на	 кислород,	
група	-NR8-(CH�)n’’-	или	-NR8-O-	која	е	поврзана	со	
карбонилот	со	атом	на	азот,	n”	e	еднакво	на	0	или	
1,	a	R8	e	одбран	од	групата	која	се	состои	од	атом	
на	водород,	радикал	OH,	R,	OR,	Y,	OY,	Y�,	OY�,	Y�,	
OY�,	Y�,	OCH�CH�SOmR,	OSiRaRbRc	и	SiRaRbRc,	при	
што	Ra,	Rb	и	Rc	поединечно	претставуваат	радикал	
на	праволиниски	или	разгранет	алкил	кој	содржи	
од	1	до	6	јаглеродни	атоми,	или	радикал	на	арил	
кој	содржи	од	6	до	10	јаглеродни	атоми,	R	e	како	
што	беше	дефинирано	претходно,	a	m	e	еднакво	
на	0,	1	или	2,

	 Y	 e	одбран	од	групата	која	се	состои	од	радикалите	
СОН,	 COR,	 COOR,	 CONH�,	 CONHR,	 CONHOH,	
CONHSO�R,	CH2COOH,	CH�COOR,	CH�CONHOH,	
CH�CONHCN,	 CH�	 тетразол,	 СН�	 заштитен	
тетразол,	 СН�ЅО�Н,	 CH�SO�R,	 CH�PO(OR)�,	
CH�PO(OR)(OH),	CH�PO(R)(OH)	и	CH�PO(OH)�,

	 Y�	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од	радикалите	
SO�R,	 SO�NHCOH,	 SO�NHCOR,	 SO�NHCOOR,	
SO�NHCONHR,	SO�NHCONH�	и	ЅО�Н,

	 Y�	e	одбран	од	групата	која	се	состои	од	радикалите	
РО(ОН)�,	PO(OR)�,	PO(OH)(OR)	и	PO(OH)(R),

	 Y�	 e	 одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	
радикалите	 на	 тетразол,	 тетразол	 супституиран	
со	 радикалот	 R,	 squarate,	 NH	 или	 NR	 тетразол,	
NH	или	NR	тетразол	супституиран	со	радикалот	
R,	 NHSO�R	 и	NRSO�R,	 при	што	R	 e	 како	што	 е	
дефинирано	погоре,	при	што	се	подразбира	дека	
ако	n	e	еднакво	на	1,	a	A	претставува	група
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	 каде	што	R4	e	атом	на	водород	и:
	 -	 или	 X	 претставува	 група	 -С(О)-О-(СН�)n’’,	 каде	

што	n”	е	0	или	1,

	 -	 или	 X	 претставува	 група	 -CO-NR8-(CH�)n’’,	 каде	
што	n”	е	1,	a	R8	e	изопропилна	група,

	 -	 или	 X	 претставува	 група	 -CO-NR8-(CH�)n’’,	 каде	
што	n”	е	0,	a	R8	e	водород	илифенил,		тогаш	R�,	R�	
и	R�	не	може	сите	истовремено	да	претставуваат	
атом	на	водород.

	 Има	уште	15	патентни	барања.

(5�)	 C	07D	487/04	 (��)	 901387
	 A	6�K	��/505		 (��)	 Т1
	 C	07D	209/00		 (22)	 21/04/2004
	 239/00	487/04	 (45)	 31/03/2006
(��)	 	�004/��9	 	
(30)	 19980089866P		19/06/1998		US	
	 19980104787P		19/10/1998		US
(96)	 14/06/1999	EP99922454.6
(97)	 28/04/2004	EP1087970
(7�)	 pfizer products Inc.
	 Eastern	Point	Road,	Groton,	Connecticut	06340,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(72)	 BLUMENKOPF	Todd	Andrew			
	 FLANGAN	Mark	Edward	
	 BROWN	Matthew	Frank		
	 CHANGELIAN	Paul	Steven
(54)	 соеДиненијА нА пиРоло [2,3-d] пиРи–

МиДин
(57)	 1.	Соединение	со	формулата:

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол,	 каде	
што:	

	 R�	е	група	со	формулата:

	

	 каде	што	у	е	0,	1	или	2;
	 R4	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од	водород,	

(C�-C6)алкил,	 (С�-С6)алкенил,(С�-С6)алкинил	 каде	
што	алкилните,	алкенилните	и	алкинилните	групи	
може	 да	 бидат	 супституирани	 со	 деутериум,	
хидрокси,	амино,	трифлуорометил,	(С�-С4)алкокси,	
(C�-C6)ацилокси,	 (C�-C6)алкиламино,	 ((С�	 С6)ал–
кил)2амино,	 цијано,	 нитро,	 (С�-С6)алкенил,	 (С�-
С6)алкинил	 или	 (С�-С6)ациламино;	 или	 R4	 е	 (С�-
С�0)циклоалкил	 каде	 што	 циклоалкилната	 група	
може	 да	 биде	 супституирана	 со	 деутериум,	
хидрокси,	 амино,	 трифлуорометил,	 (C�-C6)аци–
локси,	 (C�-C6)ациламино,	 (C�-C6)алкиламино,	
((C�-C6)	алкил)2амино,	цијано,	цијано(C�-C6)алкил,	
трифлуорометил(C�-C6)алкил,	 нитро,	 нитро(C�-
C6)алкил	или	(C�-C6)ациламино;

	 R5	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	
трифлуорометил(C�-C6)алкил,	 (С�-Сз)алкил	
(дифлуорометилен)	 (С�-С�)алкил,	 (С�-
С�0)циклоалкил	 каде	 што	 циклоалкилната	 група	
може	 да	 биде	 супституирана	 со	 еден	 до	 пет	
кар-бокси,	 цијано,	 амино,	 деутериум,	 хидрокси,	
(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)алкокси,	 хало,	 (C�-C6)ацил,	
(C�-C6)алкиламино,	 амино(C�-C6)алкил,(C�-
C6)алкокси-СО-NН,	 (С�-С6)алкиламино-СО	 ,	 (С�-
С6)алкенил,	 (С�-С6)алкинил,	 (C�-C6)	 алкиламино,	
амино(C�-C6)алкил,	 хидрокси(C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкокси	 (C�-C6)алкил,	 (C�-C6)ацилокси(C�-
C6)алкил,	 нитро,	 цијано(C�-C6)алкил,	 хало(C�-
C6)алкил,			нитро(C�-C6)алкил,			трифлуорометил,			
трифлуорометил	 (C�-C6)алкил,	 (C�-C6)ациламино,	
(C�-C6)ациламино(C�-C6)алкил,	(C�-C6)ал-кокси(C�-
C6)ациламино,	 амино(C�-C6)ацил,	 амино(C�-
C6)ацил(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)алкиламино(C�-
C6)ацил,	 ((C�-C6)алкил)2амино(C�-C6)ацил,	
R�5R�6Н-СО-О-,	 R�5R�6Н-СО-(C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкил-Ѕ(O)m	 R�5R�6NЅ(О)m,	 R�5R�6NS(O)m(C�-
C6)алкил,	R�5Ѕ(О)mR�6N,	R�5S(O)mR�6N(C�-C6)алкил	
каде	што	m	е	0,	1	или	2,	а	R�5	и	R�6	се	(секој	од	нив)	
независно	одбрани	од	во-дород	или	(C1-C6)алкил;	
или	 R5	 е	 (С�-С�0)циклоалкил(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)	
ацилокси(C�-C6)алкил,	(С�-С6)алкокси(C�-C6)алкил,	
пиперазинил(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)ациламино(C�-
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C6)алкил,	 (C6-C�0)арил(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	
(С5-С9)хетероарил(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	
(C�-C6)алкилтио(C�-C6)	 алкил,	 (C6-C�0)арилтио(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкилсулфинил(C�-C6)алкил,	
(C6-C�0)	 арилсулфoнил(C�-C6)алкил,(C�-
C6)алкилсулфонил(C�-C6)алкил,	 (C6-
C�0)арилсулфонил(C�-C6)алкил,	 амино(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкиламино(C�-C6)алкил,	
((C�-C6)алкил)2амино,	 (C�-C6)алкил,	 (С�-
С6)алкенил,	 (С�-С6)алкинил	 каде	што	 алкилнитеѓ	
алкeнилните	 и	 алкинилните	 групи	 може	 да	
бидат	 супституирани	 со	 еден	 до	 пет	 цијано,	
нитро,	хало,	деутериум,	хидрокси,	карбокси,	 (C�-
C6)ациламино,	 (C�-C6)алкокси(C�-C6)ациламино,	
амино(C�-C6)ацил,	 (C�-C6)алкиламино(C�-C6)ацил	
или	 ((C�-C6)алкил)2амино	 (C�-C6)ацил;	 или	 R5	 е	
R��СО(C�-C6)алкил	 или	 R��СО(С�-С�0)циклоалкил	
каде	 што	 R��	е	 R�0O	 или	 R�0R��N	 каде	 штo	 R�0	

и	 R��	 се	 (секој	 од	 нив)	 независно	 одбрани	 од	
групата	 која	 се	 состои	 од	 водород,	 деутериум,	
(C�-C6)алкил,	 (С6-С�0)арил(C�-C6)алкил	 или	 (С5-
С9)хетероарил(C�-C6)алкил;	 или	 R5	 е	 R�4,	 R�4(C�-
C6)алкил	или	R�4(С�-С�0)циклоалкил	каде	што	R�4	е	
(С�-С9)хетероциклоалкил,	(C�-C6)ацилпиперазино,	
(С6-С�0)арилпиперазино,	 (С5-С9)хетероарилпипе-
разино,(C�-C6)алкилпиперазино,	 (С6-С�0)арил(C�-
C6)	 алкилпиперазино,	 (С5-С9)хетероарил(C�-
C6)алкилпиперазино,	морфолино,	тиоморфолино,	
пиперидино,	 пиролидино,	 пипeридил,	 (C�-
C6)алкилпиперидинил,	 (С6-С�0)арилпиперидил,	
(С5-С9)хетероарилпиперидил,	 (С6-С�0)арил	
(C�-C6)алкилпиперидил,	 (С5-С9)хетероарил(C�-
C6)алкилпиперидил	 или	 (C�-C6)ацилпиперидил;	
или

	 R5	е	група	со	формулата:

	 каде	што:
	 w	 е	0,	1	или	2;
	 х	 е	О,	1,	2	илиЗ;	или
	 R5	е	група	со	формулата:

	

	 каде	што	g,	h	и	ј	се	(секој	од	нив)	независно	од	0	
до	3;

	 F,	 К	 и	 Р	 се	 (секој	 од	 нив)	 независно	 кислород,	

Ѕ(О)d	каде	што	d	е	0,	1	или	2,	NR6	или	CR7R8;
	 R6	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од	водород,	

(C�-C6)алкил,	 трифлуорометил,	 трифлуорометил	
(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)	 алкил(дифлуорометилен),	
(С�-С�)алкил(дифлуорометилен)	 (С�-C�)алкил,	
(C�-C6)алкокси(C1-C6)ацил,	 (C�-C6)алкиламино	
(C�-C6)ацил,	 ((C�-C6)алкил)2амино(C�-C6)ацил,	
(С6-С�0)	 арил,	 (С5-С9)хетероарил,	 (C6-C�0)арил	
(C�-C6)алкил,	 (С5-С9)хетероарил(C�-C6)алкил,	
(С6-С�0)арил(С6-С�0)арил,	 (C6-C�0)арил	 (C6-
C�0)арил(C�-C6)алкил,	 (С�-С6)циклоалкил,	 (С�-
C6)	 циклоалкил(C�-C6)алкил,	 хидрокси(С�-
С6)алкил,	 (C�-C6)ацилокси(С�-С6)алкил,	 (C�-
C6)алкокси(С�-C6)алкил,	 пиперазинил(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)ациламино(C�-C6)алкил,	
(С6-С�0)арил(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	 (C5-
C9)хетероарил(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкилтио(C�-C6)алкил,	 (C6-C�0)арилтио(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкилсулфинил	 (C�-
C6)алкил,	 (С6-С�0)арилсулфинил(C�-C6)алкил,	
(C�-C6)алкилсулфонил	 (C�-C6)алкил,	 (С6-
C�0)арилсулфонил(C�-C6)алкил,	 амино(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкиламино(C�-C6)алкил,	 ((C�-
C6)алкил)2амино(C�-C6)алкил,	 R��СО(C�-C6)алкил	
каде	што	R��	 е	R�0O	или	R�0R��N	 каде	што	R�0	 и	
R��	се	(секој	од	нив)	независно	одбрани	од	групата	
која	 се	 состои	 од	 водород,	 (C�-C6)алкил,	 (С6-
C�0)арил(C�-C6)алкил	 или	 (С5-С9)хетероарил(C�-
C6)алкил;	 или	 R�4(С�-С6)алкил	 каде	 што	 R�4	

е	 (C�-C6)ацилпиперазино,	 (С6-С�0)арилпипе-
разино,	 (С5-С9)хетероарилпиперазино,	
(C�-C6)алкилпиперазино,	 (C6-C�0)	 арил(C�-
C6)алкилпиперазино,	 (С5-C9)хетероарил(C�-
C6)алкилпиперазино,	морфолино,	тиоморфолино,	
пиперидино,	 пиролидино,	 пиперидил,	 	 (C�-
C6)алкилпиперидил,	 (С6-С�0)арилпиперидил(	
(С5-С9)хетероарилпиперидилг	 (C6-C�0)арил	 (C�-
C6)алкилпиперидил,	 (С5-C9)хетероарил	 (C�-
C6)алкилпиперидил,	 (C�-C6)алкоксиацил,	 (C�-C6)	
R7	 и	 R8	 се	 (секој	 од	 нив)	 независно	 одбрани	 од	
групата	 која	 се	 состои	 од	 (C�-C6)	 алкил,	 амино,	
хидрокси,	 (C�-C6)алкокси,	 (C�-C6)алкиламино,	
((C�-C6)алкил)амино,	 (C�-C6)ациламино,	 	 (C�-
C6)ацил(C1-C6алкиламино,	 карбокси,	 	 (C�-
C6)алкоксиацил,	 (C�-C6)алкиламинoацил,	
((C�-C6)алкил2аминоацил,	 аминоацил,	
трифлуорометил,	 трифлуорометил	 (C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкил	 (дифлуорометилен),	
(С�-C�)алкил(дифлуорометилен)	 (С�-С�)алкил,	
(С6-С�0)арил,	 (С5-С9)хетероарил,	 (С6-С�0)арил	
(C�-C6)алкил,	 (С5-С9)хетероарил	 (C�-C6)алкил,	
(С6-C�0)арил(C6-C�0)арил,	 (С6-С�0)арил(С6-
С�0)арил(C�-C6)алкил,	 (С�-С6)циклоалкил,	
(С�-C6)циклоалкил(C�-C6)алкил,	 хидрокси	
(C�-C6)	 алкил,	 (C�-C6)ацилокси(C�-C6)алкил,	
(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	 пиперазинил(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)ациламино(C�-C6)алкил,	
пиперидил,	 (C�-C6)алкилпиперидил,	 (С6-
C�0)арил(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	 (С5-
С9)	 хетероарил(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	
(C�-C6)алкилтио(C�-C6)алкил,	 (С6-С1�0)	
арилтио(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)алкилсулфинил(C�-
C6)алкил,	 (С6-С�0)арилсулфинил(C�-C6)алкил,	
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(C�-C6)алкилсулфонил(C�-C6)алкил,	 (С6-
С�0)арил–сулфонил(C�-C6)алкил,	 амино(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкиламино(C�-C6)алкил,	 ((C�-
C6)алкил)2амино(C�-C6)алкил,	 R��СО(C�-C6)алкил	
или	 R��СО(С�-С�0)циклоалкил	 каде	 што	 R��	 е	
R�0О	 или	 R�0R��N	 каде	 што	 R�0	 и	 R��	 се	 (секој	
од	 нив)	 независно	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	
состои	од	водород,	(C�-C6)алкил,	(С6-C�0)арил(C�-
C6)алкил	 или	 (С5-C9)хетероарил(C�-C6)алкил;	
R�4,	 R�4(C�-C6)алкил	 или	 R�4(С�-С�0)циклoалкил	
каде	 што	 R�4	 е	 (C�-C6)ацилпиперазино,	 (С6-
С�0)арилпиперазино,	 (С5-С9)хетероарилпипе–
разино,(C�-C6)алкилпиперазино,	 (С6-C�0)арил(C�-
C6)алкилпипeразино,	 (С5-С9)хетероарил(C�-
C6)алкилпиперазино,	морфолино,	тиоморфолино,	
пиперидино,	 пиролидино,	 пиперидил,	 (C�-
C6)алкилпиперидил,	 (С6-С�0)арилпиперидил,	
(С5-С9)хетероарилпиперидил,	 (С6-C�0)арил(C�-
C6)алкилпиперидил,	 (С5-С9)	 хетероарил(C�-
C6)алкилпиперидил	 или	 (C�-C6)ацилпиперидил;	
или	група	со	формулата:

	 каде	што	р	е	0,	1,	2	или	3;	и
	 Z.	е	 хидрокси,	 (C�-C6)алкокси	 или	 NR�R�	 каде	

што	R�	и	R�	се	(секој	од	нив)	независно	одбрани	
од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 водород,	 (C�-
C6)алкил,	 пиперидил,	 (C�-C6)алкилпиперидил,	
(С6-С�0)арилпиперидил,	 (С5-С9)хетероа	 арил(С6-
С�0)арил,	 (С6-C�0)арил(C6-C�0)арил(C�-C6)алкил,	
(С�-С6)циклоалкил,	 (С�-С6)циклоалкил(C�-
C6)алкил,	 R5(C�-C6)алкил,	 (С�-C5)алкил(СНR5)	
(C�-C6)алкил	 каде	 што	 R5	 е	 хидрокси,	 (C�-
C6)ацилокси,	 (C�-C6)алкокси,	 пиперазино,	 (C1-
C6)ациламино,	 (C�-C6)алкилтио,	 (С6-C�0)арилтио,	
(C�-C6)алкилсулфинил,	 (С6-С�0)арилсулфинил,	
(C�-C6)алкилсулфоксил,	 (С6-С�0)арилсулфоксил,	
амино,	 (C�-C6)алкиламино,	 ((C�-C6)алкил)2амино,	
(C�-C6)ацилпиперазино,	 (C�-C6)алкилпиперазино,	
(С6-C�0)арил(C�-C6)алкилпиперазино,	 (С5-C9)хете–
роарил(C�-C6)алкилпиперазинo,	 морфолино,	
тио–морфолино,	 пиперидино	 или	 пиролидино;	
R5(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)алкил(СНR6)(C�-C6)алкил	
каде	што	R6	е	пиперидил,	(C�-C6)алкилпиперидил,	
(С6-С�0)арилпиперидил,	 (С6-С�0)арил(C�-C6)ал–
килпиперидил,	 (С5-С9)хетероарилпиперидил	 или	
(С5-C9)хетероарил(C�-C6)алкилпиперидил;	или

	 R�	е	дефиниран	како	ОR9	или	Ѕ(О)qR9	каде	што	q	
е	0,1	или	2;	и

	 R9	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	
трифлуорометил(C�-C6)алкил,(C�-C�)алкил(диф–
луорометилен)	 (С�-С�)алкил,	 (С�-С�0)циклоалкил	
каде	 што	 циклоалкилната	 група	 може	 да	 биде	
супституирана	со	еден	до	пет	 	карбокси,	цијано,	
амино,	хидрокси,	(C�-C6)алкокси,	хало,	(C�-C6)ал–
килЅ(О)m	 каде	што	m	е	0,	 1	 или	2;	R�5R�6NЅ(О)m	
каде	што	m	е	0,	1	или	2,	а	R�5	и	R�6	се	(секој	од	нив)	
независно		одбрани		од	водород	или	(C�-C6)алкил;	(C�-
C6)	 ацил,	 (C�-C6)алкиламино,	 амино(C�-C6)алкил,	
(C�-C6)алкокси-СО-NН,	 (C�-C6)алкиламино-

СО-,	 R�5R�6N-СО-О-,	 R�5R�6N-СО-(C�-C6)алкил	
каде	 што	 R�5	 и	 R�6	 се	 како	 што	 е	 дефинирано	
погоре;	 (С�-С6)алкенил,	 (С�-С6)алкинил,	 (C�-
C6)алкиламино,	 амино(C�-C6)алкил,	 хидрокси(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)ацилокси(C�-C6)алкил,	 нитро,	 цијано(C�-
C6)алкил,	 нитро(C�-C6)алкил	 трифлуорометил,	
трифлуорометил(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)ациламино,	
(C�-C6)алкокси(C�-C6)ациламино,	 амино(C�-
C6)ацил(C�-C6)алкиламино(C�-C6)ацил	 или	
((C�-C6)алкил)2амино(C�-C6)ацил;	 (С�-С6)ал-
кенил,	 (С�-С6)алкинил,	 (С�-С�0)циклоалкил(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)ацилокси	 (C�-C6)алкил,	 (С�-
С6)алкокси(C�-C6)алкил,	 пиперазинил	 	 (C�C6)	
алкил,	 (C�-C6)ациламино(C�-C6)алкил,	 (С6-
C�0)арил(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	 (С5-
С9)хетероарил(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкилтио(C�-C6)алкил,	 (С6-С�0)арилтиo(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкилсулфинил(C�-C6)алкил,	
(С6-С�0)	 арилсулфинил(C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкилсулфонил(C�-C6)алкил,	 (С6-С�0)	
арилсулфонил(C�-C6)алкил,	 амино(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкиламино(C�-C6)	 алкил,	
((C�-C6)алкил)2амино,	 (C�-C6)алкил	 каде	 што	
алкилната	 група	 мо-же	 да	 биде	 супституирана	
со	 еден	 до	 пет	 цијано,	 нитро,	 хидрокси,	 карбок-
си,	 (C�-C6)ациламино,	 (C�-C6)алкокси(C�-
C6)ациламино,амино(C�-C6)ацил,	 (C�-
C6)алкиламино(C�-C6)ацил	 	 	 	 	 	 или	 	 	 	 	 	 ((C�-
C6)алкил)2амино(C�-C6)ацил;	 рилпиперидил,	
(С6-C10)арил(C�-C6)алкилпиперидил,	 (С5-
С9)хетероарил	 (C�-C6)алкилпиперидил,	
(C�-C6)ацилпиперидил,	 (С6-С�0)арил,	 (С5-
С9)хетероарил,	 (С6-C�0)арил(C�-C6)алкил,	 (С5-
С9)хетероарил(C�-C6)алкилг	 (C6-C�0)	 алкилами–
ноарил,	 ((C�-C6)алкил)2	 аминоацил	 или	 (C�-
C6)ацилпиперидил;	 R��СО(C�-C6)алкил	 или	
R��СО(С�-С�0)циклоалкил	 каде	 што	 R��	 е	 R�0О	
или	R�0R��N	 каде	што	R�0	 и	R��	 се	 (секој	 од	 нив)	
независно	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	
од	 водород,	 (C�-C6)алкил,	 (С6-C�0)арил(C�-
C6)алкил	 или	 (С5-С9)хетероарил(C�-C6)алкил;	
R�4,	 R�4(C�-C6)алкил	 или	 R�4(С�-С�0)циклоалкил	
каде	 што	 R�4	 е	 (С�-С9)хетероциклоалкил,	 (C�-
C6)ацилпиперазино,	 (C6-C�0)арилпиперазино,	 (С5-
С9)хетероарилпиперазино,	 (C�-C6)алкилпипера-
зино,(С6-С�0)арил	 (C�-C6)алкилпиперазино,	 (С5-
С9)хетероарил	 (C�-C6)алкилпиперазино,	 мор–
фолино,тиоморфолино,	 пиперидино,	 пироли-
дино,пиперидил,(C�C6)алкилпиперидинил,(С6-С�0)	
арилпиперидил,	 (С5-С9)хетероарилпиперидил,	
(С6-C�0)арил(C�-C6)алкилпиперидил,	 (С5-С9)хете–
роарил	 (C�-C6)алкилпиперидил	или	 (C�-	C6)ацил–
пиперидил;	или

	 R9	е	група	со	формулата:
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	 каде	што	g,	h	и	Ј	се	(секој	од	нив)	независно	од	0	
до	6;

	 F,	 К	 и	 Р	 се	 (секој	 од	 нив)	 независно	 кислород,	
Ѕ(О)d	каде	што	d	е	0,	1	или	2,	NR6	или	CR7R8	каде	
што	R6,	R7	и	R8	се	како	што	е	дефинирано	погоре,

	 R�	и	R�	се	(секој	од	нив)	независно	одбрани	од	групата	
која	се	состои	од	водород,	деутериум,	амино,	хало,	
хидрокси,	 нитро,	 карбокси,(С2-С6)	 алкенил,	 (С�-
С6)алкинил,	трифлуорометил,	трифлуорометокси,	
(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)	 алкоксиалкокси-СО-NН-
(C�-C6)алкокси,	 карбокси,	 кар6окси(C�-C6)алкил,	
карбокси(C�-C6)алкокси,	 бензилоксикарбонил(C�-
C6)алкокси,	 (C�-C6)алкоксикарбонил(C�-C6)ал–
кокси,	 (С6-С�0)арил,	 амино,	 амино(C�-C6)алкил,	
(C�-C6)алкоксикарбониламино,	 (С6-С�0)арилалк
оксикар6ониламино,	 (C�-C6)	 алкиламино,	 ((C�-
C6)алкил)2амино,	(C�-C6)алкиламино(C�-C6)алкил,	
((C�-C6)алкил)2амино(C�-C6)алкил,	 хидрокси,	 (C�-
C6)алкокси,	 карбокси,	 карбокси(C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкоксикарбонил,	(C�-C6)алкоксикарбонил	(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкокси-СО-NН-,	 (C�-C6)алкил-
СО-NН-,	 цијано,	 (С5-С9)хетероциклоалкил,	
амино-СО-NН-,(C�-C6)алкиламино-СО-NН-,	 (C�-
C6)алкил)2амино-СО-NН-,(С6-С�0)ариламино-
СО-NН-,	 (С5-С9)хетероариламино-СО-NН,	
(C�-C6)алкиламино-СО-NН-	 (C�-C6)алкил,	
((C�-C6)алкил)	 2амино-СО-NН-(C�-C6)алкил,	
(С6-C�0)ариламино-СО-NН-(C�-C6)алкил,	 (С5-
С9)хетероариламино-СО-NН-	 (C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкилсулфонил,	(C�-C6)алкил-сулфониламино,	
(C�-C6)алкилсулфониламино(C�-C6)алкил,	 (С6-
С�0)арил-сулфонил,	 (С6-С�0)арилсулфониламино(	
(С6-С�0)арилсулфониламино	 (C�-C6)алкил,	
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	 Lilly	Corporate	Center,	Indianapolis,	
	 Indiana	46285,	US

(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 BUNNELL	Charles	Arthur	
	 FERGUSON	Thomas	Harry		
	 HENDRIKSEN	Barry	Arnold	Castlewellan	
	 SANCHEZ	-	FELIX	Manuel	Vicente	Quintain		
	 TUPPER	David	Edward
(54)	 ФоРМУлАЦијА нА 2 - МеТил - Тиено - 

бензоДиАзепин
(57)	 1.	Соедининие	кое	претставува	сол	на	оланзапин	

памоат	или	негов	раствор.
	 Има	уште	6	патентни	барања.

(C�-C6)алкилсулфониламино,	 (C�-C6)алкил–
сулфониламино	 (C�-C6)алкил,	 (C5-C9)хетероарил	
или	(С�-С9)хетероциклоалкил;	

	 под	услов	кога	едниот	од	R4	и	R5	е	водород,	другиот	
(R4	или	R5)	да	не	може	да	биде	(С6-С�0)арил	или	
(С6-С�0)арил(C�-C6)алкил;

	 под	 услов	 кога	 R4	 е	 водород,	 несупституиран	
(C�-C6)алкил	 или	 несупституиран	 (С�-
С�0)циклоалкил,	 R5	 да	 не	 може	 да	 биде	 (C6-
C�0)арил(C�-C6)алкил;	R�0	и	R��	не	може	да	бидат	
(С5-С9)хетероарил(C�-C6)алкил;	 и	 R�4	 не	 може	
да	 биде	 (С�-С9)хетероцикло-алкил,	 морфолино,	
тиоморфолино,	пиперидино,	пиролидино,	пипери–
динил	или	(C�-C6)алкилпиперидинил;

	 под	 услов	 ѕр�	и	 ѕр	 јаглеродите	 на	 алкенил	 или	
алкинил	да	не	бидат	супституирани	со	хидрокси	
или	амино;

	 под	услов	кога	R4	е	водород,	R5	да	не	биде	амино(C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкил,	 (C�-C6)алкиламино(C�-
C6)алкил,	 ((C�-C6)алкил)2амино(C�-C6)алкил,	
фуранил,	 (C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил	 или	 кар6–
окси(C�-C6)алкил;

	 под	 услов	 R4	 и	 R5	 да	 не	 бидат	 истовремено	
хидрокси(C�-C6)алкил;

	 под	услов	кога	R4	е	(C�-C6)алкил,	R5	да	не	можа	да	
биде	(C�-C6)алкокси(C�-C6)алкил	или	карбокси(C�-
C6)алкил;	и

	 под	услов	R�	да	не	биде	карбокси(C�-C6)алкилтио	
или	(C�-C6)алкоксикарбонил

	 (C�-C6)алкилтио.
	 Има	уште	10	патентни	барања.

    901385
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PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

  

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11)  registarski broj na dokumentot

 (51)  (51) osnoven (11)  (51)  (51) osnoven (11)

Pregledi

A61K31/00	 A61K38/00	 901296
A61K31/18	 C07C311/21	 901271
A61K31/40	 C07D207/16	 901305
A6�K��/445	 A6�K��/445	 90��5�
A61K31/445	 C07D405/12	 901281
A61K31/48	 A61K9/00	 901262
A61K31/495	 C07D405/12	 901281
A6�K��/505	 A6�K��/505	 90��66
A6�K��/5�5	 A6�K��/505	 90��66
A61K38/00	 A61K38/00	 901296
A61K38/09	 A61K38/09	 901287
A61K38/17	 A61K38/00	 901296
A61K38/25	 A61K38/09	 901287
A61K47/22	 A61K38/09	 901287
A6�K9/00	 A6�K9/00	 90��6�
A61K9/08	 A61K31/445	 901253
A61K9/16	 A61K9/16	 901282
A6�K9/�0	 A6�K9/50	 90��67
A6�K9/50	 A6�K9/50	 90��67
A6�P��/00	 A6�K��/445	 90��5�
B29C44/18	 B29C44/34	 901247
B29C44/34	 B29C44/34	 901247
B29C47/00	 B29C47/00	 901370
B29K103/04	 B29C47/00	 901370
B29K23/00	 B29C47/00	 901370
B29K509/00	 B29C47/00	 901370
B29L31/10	 B29C44/34	 901247
B65H23/04	 B65H23/04	 901285
B65H23/182	 B65H23/04	 901285
B65H26/02	 B65H23/04	 901285
C07C311/21	 C07C311/21	 901271
C07C311/29	 C07C311/21	 901271
C07C311/44	 C07C311/21	 901271
C07D207/16	 C07D207/16	 901305
C07D239/02	 A61K31/505	 901266
C07D405/12	 C07D405/12	 901281
C07D405/14	 C07D405/12	 901281

C07D409/12	 C07D405/12	 901281
C07D409/14	 C07D405/12	 901281
C07D413/02	 A61K31/505	 901266
C07D413/14	 A61K31/505	 901266
C07K14/00	 A61K38/00	 901296
C08L23/06	 B29C47/00	 901370
A01K63/00	 A01K63/00	 901358
A01N1/02	 A01N1/02	 901265
A01N25/02	 A01N25/02	 901328
A01N25/04	 A01N25/04	 901337
A01N25/04	 A01N25/04	 901337
A01N25/04	 A01N33/18	 901382
A01N33/18	 A01N33/18	 901382
A01N35/04	 A01N35/04	 901274
A01N37/06	 A01N35/04	 901274
A01N37/34	 A01N35/04	 901274
A01N37/38	 A01N35/04	 901274
A01N37/46	 A01N35/04	 901274
A01N37/50	 A01N35/04	 901274
A01N37/52	 A01N43/40	 901313
A01N43/30	 A01N35/04	 901274
A01N43/32	 A01N35/04	 901274
A01N43/36	 A01N35/04	 901274
A01N43/40	 A01N35/04	 901274
A01N43/40	 A01N43/40	 901313
A01N43/42	 A01N35/04	 901274
A01N43/54	 A01N35/04	 901274
A01N43/56	 A01N35/04	 901274
A01N43/60	 A01N35/04	 901274
A01N43/653	 A01N35/04	 901274
A01N43/76	 A01N35/04	 901274
A01N43/82	 A01N35/04	 901274
A01N43/84	 A01N35/04	 901274
A01N43/90	 A01N35/04	 901274
A01N43/90	 A01N25/04	 901337
A01N47/04	 A01N35/04	 901274
A01N47/14	 A01N35/04	 901274
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 (51)  (51) osnoven (11)  (51)  (51) osnoven (11)

A01N47/36	 A01N47/36	 901365
A01N47/38	 A01N35/04	 901274
A01N47/44	 A01N35/04	 901274
A01N55/00	 A01N35/04	 901274
A01N59/02	 A01N35/04	 901274
A01N59/20	 A01N35/04	 901274
A61F2/06	 A61F2/06	 901333
A61K25/18	 C07D498/06	 901244
A61K31/00	 C07C309/63	 901292
A61K31/00	 C07F7/00	 901304
A61K31/13	 C07C217/12	 901332
A61K31/135	 A61K31/135	 901288
A61K31/135	 A61K38/09	 901311
A61K31/135	 C07C215/48	 901263
A61K31/135	 C07C211/35	 901310
A6�K��/��7	 A6�K��/�97	 90����
A6�K��/�55	 A6�K��/64	 90��7�
A61K31/16	 C07C233/43	 901395
A61K31/165	 A61K9/72	 901389
A61K31/18	 C07C311/58	 901320
A61K31/19	 C07C309/66	 901298
A61K31/192	 C07C309/66	 901299
A6�K��/�75	 A6�K9/�6	 90��4�
A61K31/295	 C07D211/46	 901344
A61K31/34	 C07D405/12	 901268
A61K31/343	 C07D307/87	 901346
A61K31/35	 C07D405/12	 901268
A61K31/395	 C07D205/04	 901251
A6�K��/�97	 A6�K��/�97	 90����
A61K31/40	 C07D207/323	 901264
A61K31/41	 C07D487/04	 901277
A6�K��/4�	 A6�K9/�6	 90��95
A61K31/415	 C07D231/14	 901259
A6�K��/4�5	 A6�K��/4�5	 90��6�
A61K31/4184	 C07D235/02	 901245
A61K31/4188	 C07D487/08	 901383
A61K31/4245	 C07D271/113	 901255
A61K31/427	 C07D417/12	 901278
A61K31/427	 C07D417/12	 901381
A61K31/435	 C07D471/04	 901315
A61K31/435	 C07D471/04	 901393
A61K31/436	 C07D401/14	 901366
A61K31/437	 C07D471/04	 901374
A61K31/437	 C07D401/12	 901391
A61K31/437	 C07D401/14	 901366

A61K31/4375	 C07D401/14	 901366
A61K31/438	 C07D471/10	 901312
A61K31/439	 C07D453/02	 901290
A61K31/44	 C07D401/10	 901246
A61K31/44	 C07D405/12	 901268
A61K31/44	 A61K31/44	 901258
A61K31/44	 C07D417/12	 901249
A6�K��/44	 A6�K9/�6	 90��95
A6�K��/44	 A6�K9/�6	 90��4�
A61K31/44	 C07D401/06	 901355
A61K31/4409	 C07D401/14	 901366
A61K31/4418	 A61K31/4418	 901379
A61K31/445	 C07D401/10	 901246
A6�K��/445	 A6�K��/445	 90��90
A61K31/4465	 C07D401/12	 901391
A61K31/4545	 C07D401/12	 901391
A61K31/47	 C07D401/10	 901246
A61K31/47	 C07D401/14	 901257
A61K31/4709	 C07D401/14	 901366
A61K31/475	 C07D209/42	 901364
A61K31/495	 C07D401/10	 901246
A61K31/496	 C07D401/02	 901294
A61K31/498	 C07D401/14	 901366
A61K31/4985	 A61K31/4985	 901318
A61K31/50	 C07D237/32	 901327
A61K31/505	 C07D239/48	 901321
A61K31/505	 C07D487/04	 901277
A61K31/505	 C07D487/04	 901387
A61K31/506	 C07D417/06	 901286
A61K31/519	 C07D475/00	 901276
A61K31/519	 C07D513/04	 901353
A61K31/52	 C07D473/16	 901330
A61K31/522	 C07D487/14	 901307
A61K31/529	 C07D487/08	 901383
A61K31/535	 C07D401/10	 901246
A61K31/535	 C07D487/08	 901383
A61K31/5383	 C07D498/06	 901244
A61K31/545	 A61K31/545	 901378
A6�K��/55	 A6�K��/55	 90��7�
A61K31/55	 A61K31/55	 901385
A61K31/551	 C07D487/04	 901309
A61K31/554	 C07D513/04	 901373
A6�K��/557	 A6�K47/�0	 90���9
A61K31/56	 A61K31/56	 901384
A61K31/58	 A61K31/56	 901384
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A61K9/48	 A61K47/48	 901301
A61K9/48	 A61K9/20	 901345
A61K9/50	 A61K31/44	 901258
A6�K9/50	 A6�K9/�6	 90��9�
A6�K9/54	 A6�K9/�6	 90��95
A6�K9/54	 A6�K��/55	 90��7�
A61K9/72	 A61K9/72	 901389
A61L2/00	 A01N1/02	 901265
A61L2/08	 A61L2/08	 901377
A61P1/00	 C07D487/14	 901307
A6�P�/04	 A6�K9/�6	 90��95
A61P11/00	 C07D401/12	 901391
A61P11/00	 C07D401/14	 901366
A61P13/12	 A61K38/17	 901357
A61P15/00	 C07D487/14	 901307
A61P15/10	 A61K31/4985	 901318
A61P17/06	 C07D475/00	 901276
A61P17/06	 C07D513/04	 901353
A61P21/00	 A61K38/17	 901352
A61P21/04	 A61K38/17	 901352
A61P25/00	 A61K38/18	 901279
A61P25/00	 C07D417/06	 901286
A61P25/00	 A61K33/00	 901280
A61P25/00	 C07D453/02	 901290
A61P25/00	 C07D231/14	 901259
A6�P�5/00	 A6�K��/7�7	 90��4�
A61P25/00	 C07D513/04	 901373
A61P25/04	 C07D401/02	 901294
A6�P�5/06	 A6�K��/445	 90��90
A61P25/22	 C07D239/48	 901321
A61P25/22	 C07C217/12	 901332
A61P25/22	 A61K31/55	 901385
A61P25/24	 C07D498/06	 901244
A61P25/28	 A61K31/55	 901371
A61P29/00	 C07D235/02	 901245
A61P29/00	 C07D513/04	 901353
A61P3/00	 C07H17/04	 901270
A61P3/00	 C07C309/66	 901299
A6�P�/04	 A6�K��/�97	 90����
A61P3/08	 C07K14/605	 901351
A61P3/10	 C07D417/12	 901249
A61P3/10	 C07D417/12	 901278
A61P3/10	 C07D271/113	 901255
A61P3/10	 C07D417/12	 901381
A61P31/00	 C07H17/04	 901270

 (51)  (51) osnoven (11)  (51)  (51) osnoven (11)

A6�K��/64	 A6�K��/64	 90��7�
A61K31/64	 C07C311/58	 901320
A6�K��/66	 A6�K9/�0	 90��45
A61K31/70	 C07H17/04	 901270
A61K31/70	 C07H15/203	 901284
A61K31/70	 C07H17/08	 901360
A6�K��/7�7	 A6�K��/7�7	 90��4�
A61K33/00	 A61K33/00	 901280
A61K35/78	 A61K35/78	 901289
A61K35/78	 A61K35/78	 901380
A61K38/09	 A61K38/09	 901311
A61K38/17	 A61K38/17	 901357
A61K38/17	 A61K38/17	 901308
A61K38/17	 A61K38/17	 901352
A61K38/18	 A61K38/18	 901279
A61K38/24	 A61K38/17	 901308
A61K38/26	 C07K14/605	 901351
A61K38/55	 A61K9/16	 901343
A61K39/395	 A61K38/17	 901357
A61K45/06	 A61K38/18	 901279
A6�K45/06	 A6�K45/06	 90���5
A6�K47/00	 A6�K9/�0	 90��6�
A6�K47/�0	 A6�K9/�0	 90��6�
A61K47/10	 A61K31/135	 901288
A6�K47/�0	 A6�K47/�0	 90���9
A6�K47/��	 A6�K9/�0	 90��6�
A6�K47/�6	 A6�K9/�0	 90��6�
A61K47/38	 A61K9/20	 901345
A61K47/40	 A61K31/4418	 901379
A6�K47/44	 A6�K9/�0	 90��6�
A61K47/44	 A61K31/545	 901378
A61K47/48	 A61K47/48	 901301
A61K47/48	 A61K31/4418	 901379
A61K47/48	 A61K47/48	 901368
A61K48/00	 A61K38/17	 901357
A61K6/00	 C07F7/00	 901304
A61K6/093	 A61K6/093	 901248
A61K7/48	 A61K35/78	 901380
A61K9/00	 A61K31/545	 901378
A6�K9/�0	 A6�K9/�0	 90��6�
A61K9/14	 A61K47/48	 901301
A6�K9/�6	 A6�K9/�6	 90��9�
A6�K9/�6	 A6�K9/�6	 90��4�
A6�K9/�0	 A6�K9/�0	 90��45
A6�K9/�6	 A6�K9/�6	 90��95
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A61P31/04	 C07D471/04	 901374
A61P31/04	 C07D487/08	 901383
A6�P��/�0	 A6�K45/06	 90���5
A61P31/12	 C07D401/12	 901391
A61P31/12	 C07D401/14	 901366
A61P31/18	 A61K38/17	 901357
A61P35/00	 A61K38/17	 901357
A61P35/00	 C07C211/35	 901310
A61P35/00	 A61K47/48	 901368
A61P35/02	 C07H17/04	 901270
A61P37/00	 A61K38/17	 901308
A61P37/00	 C07C211/35	 901310
A61P37/02	 A61K38/17	 901357
A61P37/08	 C07D235/02	 901245
A61P43/00	 A61K35/78	 901380
A61P5/44	 A61K31/56	 901384
A61P5/48	 C07C309/66	 901299
A6�P5/50	 A6�K��/64	 90��7�
A61P7/02	 A61K35/78	 901289
A61P9/00	 A61K38/17	 901357
A61P9/00	 C07D471/10	 901312
A61P9/00	 C07D487/14	 901307
A61P9/00	 C07C211/35	 901310
A6�P9/�0	 A6�K��/4�5	 90��6�
A61P9/12	 A61K38/17	 901357
A61P9/12	 C07D209/42	 901364
A6�B�/��	 A6�B�/��	 90��06
A62C3/02	 A62C3/02	 901302
B01J2/02	 F26B5/06	 901250
B05B7/04	 B05B7/04	 90��7�
B05B7/�4	 B05B7/�4	 90��9�
B��P�9/06	 B�5B�9/0�	 90��69
B�5B�9/0�	 B�5B�9/0�	 90��69
B25F5/00	 B25B29/02	 901269
B32B31/00	 A01K63/00	 901358
B43K8/00	 B05B7/24	 901293
B65D39/00	 B65D39/00	 901369
C07C211/35	 C07C211/35	 901310
C07C213/02	 C07C213/02	 901363
C07C213/04	 C07C213/04	 901376
C07C215/48	 C07C215/48	 901263
C07C215/52	 C07C215/48	 901263
C07C217/12	 C07C213/02	 901363
C07C217/12	 C07C217/12	 901332
C07C217/60	 C07C215/48	 901263

C07C225/20	 C07C215/48	 901263
C07C227/40	 C07C229/28	 901359
C07C229/20	 C07D401/14	 901348
C07C229/28	 C07C229/28	 901359
C07C233/43	 C07C233/43	 901395
C07C251/80	 C07D231/14	 901259
C07C253/30	 C07C253/30	 901254
C07C255/50	 C07C253/30	 901254
C07C271/28	 C07C309/63	 901292
C07C29/40	 C07C33/46	 901388
C07C309/29	 C07C309/63	 901292
C07C309/63	 C07C309/63	 901292
C07C309/66	 C07C309/66	 901298
C07C309/66	 C07C309/66	 901299
C07C309/66	 C07C213/04	 901376
C07C311/08	 C07C309/63	 901292
C07C311/53	 C07C311/58	 901320
C07C311/58	 C07C311/58	 901320
C07C323/18	 C07C309/63	 901292
C07C33/46	 C07C33/46	 901388
C07C335/42	 C07C311/58	 901320
C07C51/265	 C07C33/46	 901388
C07C53/132	 C07C309/63	 901292
C07C65/34	 C07C33/46	 901388
C07C69/612	 C07C309/63	 901292
C07C69/738	 C07D231/14	 901259
C07D205/04	 C07D205/04	 901251
C07D207/12	 C07D211/46	 901344
C07D207/323	 C07D207/323	 901264
C07D209/00	 C07D498/06	 901244
C07D209/00	 C07D471/10	 901312
C07D209/00	 C07D487/04	 901387
C07D209/42	 C07D209/42	 901364
C07D209/88	 C07D209/88	 901329
C07D211/22	 C07D211/46	 901344
C07D211/46	 C07D211/46	 901344
C07D211/58	 C07D211/46	 901344
C07D213/73	 C07D401/10	 901246
C07D221/00	 C07D471/10	 901312
C07D221/00	 C07D471/04	 901315
C07D221/00	 C07D471/04	 901374
C07D221/00	 C07D401/12	 901391
C07D231/14	 C07D231/14	 901259
C07D235/00	 C07D487/14	 901307
C07D235/00	 C07D401/12	 901391

 (51)  (51) osnoven (11)  (51)  (51) osnoven (11)
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C07D235/02	 C07D235/02	 901245
C07D237/04	 C07K5/078	 901324
C07D237/32	 C07D237/32	 901327
C07D239/00	 C07D487/04	 901277
C07D239/00	 C07D513/04	 901353
C07D239/00	 C07D487/08	 901383
C07D239/00	 C07D487/04	 901387
C07D239/48	 C07D239/48	 901321
C07D243/10	 A61K31/55	 901385
C07D249/00	 C07D487/04	 901277
C07D249/00	 C07D487/14	 901307
C07D263/14	 C07D263/14	 901350
C07D265/00	 C07D498/06	 901244
C07D265/30	 C07C213/04	 901376
C07D265/32	 C07C213/04	 901376
C07D271/113	 C07D271/113	 901255
C07D277/00	 C07D513/04	 901353
C07D277/24	 C07D493/04	 901316
C07D295/08	 C07D211/46	 901344
C07D295/10	 C07D211/46	 901344
C07D303/14	 C07C213/04	 901376
C07D303/22	 C07C213/04	 901376
C07D305/14	 C07D305/14	 901342
C07D307/20	 C07D405/12	 901268
C07D307/22	 C07D263/14	 901350
C07D307/52	 C07C311/58	 901320
C07D307/87	 C07D307/87	 901346
C07D307/87	 C07D307/87	 901256
C07D307/87	 C07D307/87	 901283
C07D307/87	 C07C33/46	 901388
C07D307/94	 C07D471/10	 901312
C07D309/10	 C07D405/12	 901268
C07D401/02	 C07D401/02	 901294
C07D401/04	 C07D401/14	 901348
C07D401/06	 C07D237/32	 901327
C07D401/06	 C07D401/06	 901355
C07D401/06	 C07D401/14	 901366
C07D401/10	 C07D401/10	 901246
C07D401/12	 C07D401/10	 901246
C07D401/12	 C07D401/14	 901257
C07D401/12	 C07D401/12	 901391
C07D401/14	 C07D401/14	 901257
C07D401/14	 C07D401/14	 901348
C07D401/14	 C07D401/12	 901391
C07D401/14	 C07D401/14	 901366

C07D403/06	 C07D417/06	 901286
C07D405/10	 C07D401/10	 901246
C07D405/12	 C07D401/10	 901246
C07D405/12	 C07D405/12	 901268
C07D405/12	 C07D471/10	 901312
C07D405/14	 C07D401/10	 901246
C07D405/14	 C07D401/02	 901294
C07D407/14	 C07D401/06	 901355
C07D409/14	 C07D401/02	 901294
C07D409/14	 C07D401/14	 901366
C07D413/06	 C07D493/04	 901316
C07D413/06	 C07D417/06	 901286
C07D413/06	 C07D263/14	 901350
C07D413/10	 C07D401/10	 901246
C07D413/12	 C07D271/113	 901255
C07D413/14	 C07D401/14	 901366
C07D417/06	 C07D493/04	 901316
C07D417/06	 C07D417/06	 901286
C07D417/12	 C07D417/12	 901249
C07D417/12	 C07D417/12	 901278
C07D417/12	 C07D417/12	 901381
C07D417/14	 C07D417/06	 901286
C07D417/14	 C07D401/14	 901366
C07D451/04	 C07D451/04	 901392
C07D451/10	 C07D451/10	 901356
C07D453/02	 C07D401/10	 901246
C07D453/02	 C07D453/02	 901290
C07D453/06	 C07D453/02	 901290
C07D455/02	 C07D455/02	 901297
C07D471/04	 C07D471/04	 901315
C07D471/04	 C07D471/04	 901374
C07D471/04	 C07D471/04	 901393
C07D471/04	 C07D401/12	 901391
C07D471/04	 C07D401/14	 901366
C07D471/10	 C07D471/10	 901312
C07D473/04	 C07D487/14	 901307
C07D473/06	 C07D487/14	 901307
C07D473/16	 C07D473/16	 901330
C07D473/18	 C07D487/14	 901307
C07D473/22	 C07D487/14	 901307
C07D475/00	 C07D475/00	 901276
C07D487/04	 C07D487/04	 901277
C07D487/04	 C07D487/04	 901277
C07D487/04	 C07D487/04	 901309
C07D487/04	 C07D487/04	 901387

 (51)  (51) osnoven (11)

Pregledi

 (51)  (51) osnoven (11)
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C07D487/04	 C07D487/04	 901387
C07D487/08	 C07D453/02	 901290
C07D487/08	 C07D487/08	 901383
C07D487/08	 C07D487/08	 901383
C07D487/14	 C07D487/14	 901307
C07D491/04	 C07D401/10	 901246
C07D491/04	 C07D471/04	 901393
C07D491/056	 C07D401/14	 901366
C07D491/10	 C07D471/10	 901312
C07D493/04	 C07D493/04	 901316
C07D493/10	 C07D405/12	 901268
C07D495/04	 A61K31/55	 901385
C07D498/06	 C07D498/06	 901244
C07D498/06	 C07D498/06	 901244
C07D498/08	 C07D487/08	 901383
C07D513/04	 C07D513/04	 901353
C07D513/04	 C07D513/04	 901373
C07D519/00	 C07D471/10	 901312
C07F7/00	 C07F7/00	 901304
C07F7/18	 C07C213/04	 901376
C07H1/08	 C07H19/16	 901300
C07H15/203	 C07H15/203	 901284
C07H17/04	 C07H17/04	 901270
C07H17/08	 C07H17/08	 901360
C07H19/16	 7C07H19/16	 901300
C07J5/00	 A61K31/56	 901384
C07J71/00	 A61K31/56	 901384
C07K14/575	 C07K14/605	 901351
C07K14/605	 C07K14/605	 901351
C07K5/02	 C07D487/04	 901309
C07K5/078	 C07K5/078	 901324
C12N5/00	 A61K38/17	 901352
C12P19/26	 C07H17/04	 901270
C12P19/40	 C07H19/16	 901300
C12P19/44	 C07H15/203	 901284
C12P19/60	 C07H17/04	 901270
D04H1/72	 D04H1/72	 901354
D05B23/00	 A61F2/06	 901333
D21H19/10	 D21H19/10	 901394
D21H21/40	 D21H19/10	 901394
D21H27/00	 D04H1/72	 901354
E02D1/08	 G01B7/16	 901314
E02D33/00	 G01B7/16	 901314
E04G��/��	 A6�B�/��	 90��06
F16B11/00	 A01K63/00	 901358

 (51)  (51) osnoven (11)

F16B19/04	 B25B29/02	 901269
F16H1/22	 B25B29/02	 901269
F26B5/06	 F26B5/06	 901250
G0�B��/�4	 G0�B��/�4	 90��7�
G0�B7/�6	 G0�B7/�6	 90���4
G01D4/02	 G01D4/02	 901260
G01F15/00	 G01D4/02	 901260
G01F15/06	 G01D4/02	 901260
G01N21/88	 G01B11/24	 901372
G06M3/06	 G01D4/02	 901260
G06T11/20	 G06T11/20	 901361
G07C9/00	 G07C9/00	 901336
H04Q7/24	 H04Q7/24	 901338

 (51)  (51) osnoven (11)
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(21)  broj na prijavata
(11,13)  registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

“p1” Handels Gmbh 
MK/P/	2004/37	 	 901369

3-DIMENSIONAL pHARMACEUTICALS, INC. 

MK/P/	2004/29	 	 901361

	 	

AGA AB (publ)	
MK/P/	2003/398	 	 901280

	 	

AGOURON	PHARMACEUTICALS,	INC.	
MK/P/	2003/313	 	 901266
MK/P/	2004/41	 	 901350

	 	

ALMIRALL	PRODESFARMA,	S.A.	
MK/P/	2003/410	 	 901307

	 	

ALTANA	Pharma	AG	
MK/P/	2003/133	 	 901327
MK/P/	2003/329	 	 901268
MK/P/	2003/384	 	 901315
MK/P/	2004/63	 	 901393

	 	

Amgen	Inc.	
MK/P/	2003/294	 	 901261
MK/P/	2003/316	 	 901296

	 	

AMGEN	INC.	
MK/P/	2003/323	 	 901282
	 	

ANSON	MEDICAL	LIMITED		
MK/P/	2004/27	 	 901333

	 	

APLICATOR	SYSTEM	AB	
MK/P/	2003/331	 	 901273

	 	

Applied	Research	Systems	
ARS	Holding	N.V.	

MK/P/	2003/317	 	 	 	 901297
MK/P/	2003/338	 	 901287

(7�)	 	
(��)	 	 (11,13)

MK/P/	2003/394	 	 901286

AstraZeneca	AB	
MK/P/	2003/337	 	 901298
MK/P/	2003/389	 	 901299
MK/P/	2003/390	 	 901277
MK/P/	2003/391	 	 901276
MK/P/	2003/392	 	 901292
MK/P/	2003/407	 	 901290
MK/P/	2003/423	 	 901295
MK/P/	2004/22	 	 901343
MK/P/	2004/66	 	 901389
MK/P/	2004/81	 	 901384
MK/P/	2004/94	 	 901344
MK/P/	2003/422	 	 901294

AstraZeneca	UK	Limited	
MK/P/	2004/38	 	 901353

	 	

Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH	
MK/P/	2004/39	 	 901362

	 	

Aventis	Pharma	S.A.	
MK/P/	2004/7	 	 901324
MK/P/	2004/18	 	 901309
MK/P/	2004/31	 	 901323
MK/P/	2004/53	 	 901341
MK/P/	2004/113	 	 901383

	 	

Aventis	Pharmaceuticals	Inc.	
MK/P/	2004/6	 	 901330

	 	

B.A.S.A.	SARL	
MK/P/	2004/78	 	 901380

	 	

BANYU	PHARMACEUTICAL	CO.,	LTD	
MK/P/	2003/366	 	 901312

	 	

BASF	AKTIENGESELLSCHAFT	
MK/P/	2003/377	 	 901274
MK/P/	2004/28	 	 901328
MK/P/	2004/42	 	 901365
MK/P/	2004/72	 	 901382
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BASF Aktiengеsellschaft 
MK/P/	2004/1	 	 901313
MK/P/	2004/14	 	 901337

Bavarian	Nordic	A/S	
MK/P/	2003/409	 	 901291

Bayer	Pharmaceuticals	Corp.	
MK/P/	2000/95	 	 901349

	 	

BAYER	YAKUHIN,	LTD.	
MK/P/	2003/405	 	 901329

	 	

BIDIM	GEOSYNTHETICS	S.A.	
MK/P/	2003/326	 	 901314

	 	

Biogen	Idec	MA		Inc.	and	Apoxis	SA	
MK/P/	2003/290	 	 901357
	 	

BIOGEN,	INC.	
MK/P/	2003/402	 	 901305

	 	

Biotempt	B.V.	
MK/P/	2003/421	 	 901308

	 	
BLACK	John	Alexander	and
BLACK	Robert	David	
MK/P/	2003/414	 	 901306

	 	
Boehringer	Ingelheim	Pharma	
GmbH	&	Co.	KG	
MK/P/	2004/89	 	 901356

	 	

BOLTON,	Terence	William	
MK/P/	2003/372	 	 901293

	 	

CHEMENTECNO	SRL	
MK/P/	2003/374	 	 901300

	 	

Coltene/Whaledent	GmbH		+	Co.KG
MK/P/	2003/340	 	 901248

	 	

CONJUCHEM,	INC.		
MK/P/	2004/10	 	 901351

DARWIN	DISCOVERY	LIMITED	
MK/P/	2003/345	 	 901253

DEMOLE, Frederic Jean-pierre	
MK/P/	2003/370	 	 901302

Dtech	AS	
MK/P/	2003/288	 	 901250

	 	

EGIS	GYOGYSZERGYAR	RT.	
MK/P/	2003/357	 	 901363
MK/P/	2004/8	 	 901332

EGIS	GYOGYSZERGYART	RT.	
and	EGIS	GYOGYSZERGYAR	RT.	
MK/P/	2003/383	 	 901321

	 	

ELI	LILLY	AND	COMPANY	
MK/P/	2004/128	 	 901385

	 	

ETHYPHARM	
MK/P/	2003/320	 	 901267
MK/P/	2003/335	 	 901258

	 	

FOURNIER	INDUSTRIE	ET	SANTE	
MK/P/	2003/306	 	 901257

	 	

GENETICS	INSTITUTE,	LLC.	
MK/P/	2004/32	 	 901352

	 	

Gesellschaft	fur	Biotechnologische	
Forschung mbH (GBF)	
MK/P/	2003/225	 	 901316

	 	

Giesecke	&	Devrient	GmbH	 	
MK/P/	2004/107	 	 901394
	 	

H.	Lundbeck	A/S	
MK/P/	2003/273	 	 901346
MK/P/	2003/362	 	 901256
MK/P/	2003/365	 	 901281
MK/P/	2003/378	 	 901283

	 	

H.	LUNDBECK	A/S
MK/P/	2004/35	 	 901348

Hinzmann	&	Koenig	OHG	
MK/P/	2003/413	 	 901260
	 	

INDAG	Gesellschaft	fur	Industriebedarf	mbH	&	
Co.	Betriebs	KG	

(7�)	 	
(��)	 	 (11,13)

(7�)	 	
(��)	 	 (11,13)
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MK/P/	2003/399	 	 901285

	 	

Italdata Ingegneria Dell’Idea S.p.A. 
MK/P/	2004/11	 	 901336

	 	

IVAX	Research,	INC.		
MK/P/	2004/19	 	 901342

	 	

JANSSEN	PHARMACEUTICA	N.V.	
MK/P/	2003/375	 	 901301
MK/P/	2004/15	 	 901371
MK/P/	2004/26	 	 901355
MK/P/	2004/86	 	 901391
MK/P/	2004/100	 	 901366
	 	

JUNKERS,	John	K.	
MK/P/	2003/216	 	 901269

	 	

JUWEL	AQUARIUM	GmbH	&	CO.	KG	
MK/P/	2004/51	 	 901358

	 	

LES	LABORATOIRES	SERVIER	
MK/P/	2003/369	 	 901364

	 	

LG	Life	Sciences	Ltd.	
MK/P/	2004/16	 	 901374

	 	

Lilly,	Icos	LLC	
MK/P/	2003/385	 	 901318

LUNG	 MENG	 ENVIRONMENTAL	 FRIENDLY	
pApER pRODUCTS HONG-KONG (HOLDINGS) 
LIMITED	
MK/P/	2004/13	 	 901370
	 	

M	&	J	Fibretech	A/S	
MK/P/	2004/101	 	 901354

	 	
Medichem	S.A.	
MK/P/	2004/95	 	 901359
MERCK	SANTE	
MK/P/	2003/286	 	 901272

MINNESOTA	MINING	AND	MANUFACTURING	
COMPANY		and		ALTANA	Pharma	AG	
MK/P/	2003/319	 	 901262

PFIZER	INC.		
MK/P/	2004/62	 	 901392
MK/P/	2004/65	 	 901390

	 	
pfizer products Inc.
MK/P/	2003/285	 	 901246
MK/P/	2003/379	 	 901284
MK/P/	2003/380	 	 901288
MK/P/	2004/52	 	 901360
MK/P/	2004/119	 	 901387
	 	
PHARMACIA	&	UPJOHN	COMPANY	
MK/P/	2003/308	 	 901244
MK/P/	2003/324	 	 901271
MK/P/	2004/43	 	 901376
MK/P/	2004/74	 	 901377
MK/P/	2004/77	 	 901339
MK/P/	2004/105	 	 901378
	 	

PHARMACIA	ITALIA	S.p..A.	
MK/P/	2004/102	 	 901368

	 	

PRIVACOM	B.V.	
MK/P/	2004/9	 	 901338

PROVEXIS	LIMITED	
MK/P/	2003/334	 	 901289

	 	

SANOFI - AVENTIS 
MK/P/	2003/403	 	 901254
MK/P/	2003/406	 	 901379
MK/P/	2003/430	 	 901310
MK/P/	2003/432	 	 901259
MK/P/	2003/404	 	 901304

	 	

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
MK/P/	2003/339	 	 901245
MK/P/	2003/367	 	 901270
MK/P/	2003/387	 	 901320
MK/P/	2003/401	 	 901255
MK/P/	2004/33	 	 901325

Schering	Oy	
MK/P/	2004/36	 	 901345

Sepracor	Inc.	
MK/P/	2004/93	 	 901395

	 	
Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A.	

(7�)	 	
(��)	 	 (11,13)
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MK/P/	2003/427	 	 901263
MK/P/	2003/428	 	 901265

	 	
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A.	
MK/P/	2004/109	 	 901373

	 	

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A.		and		Medosan	industrie	Biochimiche	
MK/P/	2003/426	 	 	 	 901264

	 	

SmithKline	Beecham	p.l.c.	
MK/P/	2004/70	 	 901381
MK/P/	2003/360	 	 901278

SmithKline	Beecham	plc	
and  SmithKline Beecham (Cork) Limited 
MK/P/	2003/347	 	 901249

SPACE4	LIMITED	
MK/P/	2003/346	 	 901247

	 	

Sumitomo	Chemical	Company,	Limited	
MK/P/	2004/68	 	 901388

	 	

VERNALIS	RESEARCH	LIMITED	
MK/P/	2003/269	 	 901251

	 	
VERTEX	PHARMACEUTICALS	
INCORPORATED	
MK/P/	2003/363	 	 901279

	 	

WARNER-LAMBERT COMpANY LLC 
MK/P/	2004/64	 	 901372

	 	

Zentaris	GmbH	
MK/P/	2003/408	 	 901311
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PRESTANOK NA VA@EWE NA PATENTOT

(11)	  90052

datum	na	prestanok	na	va`ewe:		 11.01.2006	

(11)	 90092

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 11.01.2006	

(11)	 900107

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 12.01.2006	

(11)	 900253

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 21.12.2005	

(11)	 900487

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 09.01.2006	

(11)	 900563

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 19.01.2006	

(11)	 900564

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 19.01.2006	

(11)	 900577

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 20.01.2006	

(11)	 900598

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 19.01.2006	

(11)	 900612

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 19.01.2006	

(11)	 900649

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 31.01.2006	

(11)	 900709

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 31.01.2006	

(11)	 900718

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 31.01.2006	

(11)	 900719

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 31.01.2006	

(11)	 900720

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 31.01.2006	

(11)	 900721

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 31.01.2006	

(11)	 900737

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 06.02.2006	

(11)	 900743

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 25.01.2006	

(11)	 900761

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 25.01.2006	

(11)	 900772

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 25.01.2006	

(11)	 900819

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 25.01.2006	

(11)	 900841

datum	na	prestanok	na	va`ewe:	 31.01.2006	
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PRIJAVi  na Industri ski  di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi 
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):

(21) Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvawe

(23)  Datum na izlo`ba, saem

(45)  Datum na objavuvawe

(28)  Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot 

   (dvodimenzionalen/trodimenzionalen)

(30)  Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(72)  Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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20050029

(21)	 20050029	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 	19.07.2005

(28)	 1(eden)	dizajn

(30)	 27.03.2005	ES ID500758 
(72)	 D.Vicente Ridaura Darder, ES
(73) D.VICENTE RIDAURA DARDER
 San Rafael No.38.-17-4a
 46011MALVARROSA (Valencia), ES
(74)	 DRAGAN	TONEVSKI,	advokat

	 bul.”Ko~o	Racin”	br.14/4-13,	1000	Skopje,	MK

(51)	 06-01

(54)	 STOL
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(21)	 20050034	 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 05.09.2005

(28)	 2	(dva)	dizajna

(72)	 PE[EVSKI,	Radovan,	MK

(73)	 METALOPLASTIKA	 PRODUKT	 DOO	 Skopje,	
Dru{tvo	za	proizvodstvo,	prerabotka,	trgovija	
i	uslugi

	 ul.Kozjak,	br.6-1/1,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-07

(54)	 ^EP ZA AMBALA@A

20050034
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20050035

(21)	 20050035	 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 20.09.2005

(28)	 1(edeн)	dizajn

(72)	 STROJMANOVSKI,	Perica,	MK

	 MLADENOVSKI,	Stra{ko,	MK

(73)	 DPTU	“KVATRO”	DOO	ANA	I	DRUGI

	 1300	Kumanovo,	ul.11	Oktomvri	bb,	MK

(74)	 MNAKEDONIJAPATENT-SKOPJE

	 ul.”Apostol	Guslarot”	br.3,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-01

(54)	 [I[E
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20050038

(21)	 20050038	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 20.10.2005

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 STOJANOVI],	Branislav,	MK

(73)	 Studio	Moderna	SA

	 Via Pretorio 22, Lugano, CH
(74)	 BINPRO	dooel	Skopje

	 ul.”Dimitar	Pandilov”	br.17,	1000	Skopje,	MK

(51)	 28-03

(54)	 ENERGETSKI AKTIVATOR NA RBETNIKOT
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20050039

(21)	 20050039	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 21.10.2005

(28)	 1(eden	dizajn

(72)	 PE[EVSKI,	Radovan,	MK

(73)	 METALOPLASTIKA	 PRODUKT	 DOO	 Skopje,	
Dru{tvo	za	proizvodstvo,	prerabotka,	 trgovija	
i	uslugi

	 ul.Kozjak,	br.6-1/1,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-07

(54)	 ^EP ZA AMBALA@A

(21) 20050040	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 27.10.2005

(28)	 3	(tri)	dizajni

(30)	 19.09.2005	HR D2005043A-3
(72)	 ne	saka	da	bide	naveden

(73)	 LURA d.d
 Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, HR
(74)	 BINPRO	DOEL

	 ul.”Dimitar	Pandilov”	br.17,1000	Skopje,	MK

(51)	 01-01

(54)	 NAPOLITANKI
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20050042

(21) 20050041	 	 (45)	 31.03.2006	
	 	 (22)	 27.10.2005

(28)	 1(eden)	dizajn

(30)	 22.	09.2005	HR D2005045A
(72)	 ne	saka	da	bide	naveden

(73)	 LURA d.d
 Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, HR
(74)	 BINPRO	DOEL

	 ul.”Dimitar	Pandilov”	br.17,1000	Skopje,	MK

(51) 01-01

(54)	 KREKER RIP^E

(21)	 20050042	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 01.11.2005

(28)	 1(eden)	dizajn

(30)	 16.	05.2005	JP D2005-013962
(72)	 KUTARAGI, Ken, JP
 GOTO, Teiyu, JP
(73)	 Sony Computer Entertainment Inc.
 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP
(74)	 BINPRO	d.o.o.	Uslu`no	pretprijatie

	 ul.”Dimitar	Pandilov”	br.17,	1000	Skopje,	MK

(51)	 14-02

(54)	 ARITMETI^KI I KONTROLEN URED

slika		1

slika		2

slika		1

slika		2

slika		3

slika		4
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20050042

slika		5

slika		7

slika		6

slika		8

slika		10

slika	9
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20050043

(21)	 20050043	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 01.11.2005

(28)	 1(eden)	dizajn

(30)	 16.05.2005	JP D2005-013963
(72)	 KUTARAGI, Ken, JP
 GOTO, Teiyu, JP
(73) Sony Computer Entertainment Inc.
 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP
(74)	 BINPRO	d.o.o.	Uslu`no	pretprijatie

	 ul.”Dimitar	Pandilov”	br.17,	1000	Skopje,	MK

(51)	 14-02

(54)	 ARITMETI^KI I KONTROLEN URED

slika		2

slika		1

slika		3

slika	4

slika		5

slika		6

slika		7

slika		8

slika		9

slika		10
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(21)	 20050044 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 01.11.2005

(28)	 1(eden)	dizajn

(30)	 16.05.2005	JP D2005-13969
(72)	 KUTARAGI, Ken, JP
 GOTO, Teiyu, JP
(73) Sony Computer Entertainment Inc.
 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP
(74)	 BINPRO	d.o.o.	Uslu`no	pretprijatie

	 ul.”Dimitar	Pandilov”	br.17,	1000	Skopje,	MK

(51) 14-02

(54)	 UPRAVUVA^ ZA ARITMETI^KI I KONTROLEN 
URED

20050044

slika	1

slika		2

slika		3 slika		4

slika		5

slika		6

slika	7
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(21)	 20050045	 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 01.11.2005

(28)	 1(eden)	dizajn

(30)	 16.05.2005	JP D2005-13970
(72)	 KUTARAGI, Ken, JP
 GOTO, Teiyu, JP
(73) Sony Computer Entertainment Inc.
 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP
(74)	 BINPRO	d.o.o.	Uslu`no	pretprijatie

	 ul.”Dimitar	Pandilov”	br.17,	1000	Skopje,	MK

(51)	 14-02

(54)	 UPRAVUVA^ ZA ARITMETI^KI I KONTROLEN 
URED

20050045

slika	1

slika	2

slika	3
slika	4

slika	5

slika	6

slika	7
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(21) 20050046	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 04.11.2005

(28)	 1	(eden)	dizajn

(72)	 DIMITRIJEVI],	Lazar,	MK

(73)	 KRAFT	DIZAJN

	 ul.	”Pitu	Guli”	br.	21,	1000	Skopje	MK

(74)	 BERIN	d.o.o.	Skopje,	Dru{tvo	za	intelektualna	
sopstvenost

	 ul.”Jane	Lukrovski”	br.5/1/32,	1000	Skopje,	MK

(51)	 21-01

(54)	 FIGURA ZA DRU[TVENA IGRA

20050046

slika	1

slika	2

slika	3
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20050047

(21) 20050047	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 16.11.2005

(28)	 3	(tri)	dizajni

(72)	 TODOROVSKI,	Bor~e,	MK

(73)	 IPIS	TRGOVIJA	DOO

	 ul.Kozle	br.88/4-1,	1000	Skopje,	MK

(74)	 GAVRILOVSKA,	Aleksandra,	advokat

	 bul.Partizanski	odredi	br.103/26,	1000	Skopje,	
MK

(51)	 09-07

(54)	 ^EP ZA BURE

slika	1.1

slika	1.2

slika	1.3
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20050048

(21)	 20050048	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 25.11.2005

(28)	 2	(dva)	dizajna

(72)	 SMILEVSKI,	Qup~o,	MK

(73)	 SMILEVSKI,	Qup~o

	 ul.”Mar{al	 Tito”	 br.3,	 6530	 Makedonski	 Brod,	
MK

(51)	 09-01

(54)	 [I[E
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20050050

(21)	 20050049	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 29.11.2005

(28)	 1	(eden)	dizajn

(72)	 SKENDEROVSKI,	Gligor,	MK

	 SKENDEROVSKI,Tome,	MK

(73)	 SKENDEROVSKI,Gligor,

	 bul.”Makedonski	prosvetiteli”	br.28-2/39,	MK

	 SKENDEROVSKI,Tome,

	 bul.”Makedonski	prosvetiteli”	br.28-2/39	MK

(74)	 SENZAL	DOOEL	-	Skopje

	 ul.	 “Mi{ko	 Mihajlovski”	 br.3a/1,	 1000	 Skopje,	
MK

(51)	 12-08

(54)	 KARTING ZA ZABAVA

(21) 20050050	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 30.11.2005

(28)	 1	(eden	dizajn

(72)	 ZDRAVESKI,	Aleksandar,	MK

(73)	 ATA	METALOTEHNIKA	Prilep

	 ul.Marksova,	br.23,	Prilep,	MK

(51)	 23-01

(54)	 VENTIL SO GUMEN KLIN
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(21)	 20050051	 	 (45)	 31.03.2006

	 	 	 (22)	 30.11.2005

(28)	 1	(eden	dizajn

(72)	 ZDRAVESKI,	Aleksandar,	MK

(73)	 ATA	METALOTEHNIKA	Prilep

	 ul.Marksova,	br.23,	Prilep,	MK

(51)	 23-01

(54) PODZEMEN HIDRANT

20050051
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PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(21)  broj na prijavata

(73)  nositel na pravoto na id
(21)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

PREGLEDI

Pregledi

(51)	 (21)	 01-01	 20050040

	 01-01	 20050041

	 06-01	 20050029

	 09-01	 20050035

	 09-01	 20050048

	 09-07	 20050034

	 09-07	 20050039

	 09-07	 20050047

	 12-08	 20050049

	 14-02	 20050042

	 14-02	 20050043

		 14-02	 20050044

	 14-02	 20050045

	 21-01	 20050046

	 23-01	 20050050

	 23-01	 20050051

	 28-03	 20050038

(51)	 (21)

(73)	 ATA	METALOTEHNIKA	Prilep,	MK

(21)	 20050050	

(21)	 20050051	

(73)	 D.VICENTE RIDAURA DARDER, ES
(21)	 20050029	

(73)	 KRAFT	DIZAJN,	MK

(21)	 20050046	

	

(73)	 DPTU	“KVATRO”	DOO	ANA	I	DRUGI,	MK

(21)	 20050035	

(73)	 IPIS	TRGOVIJA	DOO,	MK

(21)	 20050047	

(73)	 LURA	d.d,	HR

(21)	 20050040	

(21)	 20050041

(73)	 METALOPLASTIKA	 PRODUKT	 DOO	 Skopje,	
Dru{tvo	za	proizvodstvo,	prerabotka,	trgovija	
i	uslugi,	MK

(21)	 20050034	

(21)	 20050039	

(73)	 SKENDEROVSKI,	Grigor,	MK

(73)	 SKENDEROVSKI,Tome,	MK

(21)	 20050049	

(73)	 SMILEVSKI,	Qup~o,	MK

(21)	 20050048	

(73)	 Sony Computer Entertainment Inc., JP
(21)	 20050042	

(21)	 20050043	

(21)	 20050044

(21)	 20050045

(73)	 Studio	Moderna	SA,	CH

(21)	 20050038
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 Industri ski  di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi 
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST  80):

(11) Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

(23)  Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo 

(28)  Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni 

(30) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(45)  Data na objavuvawe

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot 

(55)  Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili  
   crte`ot

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na  
   prvenstvo, isprava / re{enie)

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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00448

(11)	 00448

(21)	 20040030	 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 12.07.2004

	 	 (18)	 12.07.2009

(28)	 1	(eden)	dizajn

(72)	 CVETKOSKI,	Goce,	MK

(73)	 ILINA	DOO

	 s.	Velmej	-	Bel~i{ta,	MK

(51)	 09-01

(54)	 [I[E
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(11)	 00450

(21)	 20040047	 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 31.12.2004

	 	 (18)	 31.12.2009

(28)	 1	(eden)	dizajn

(72)	 ne	saka	da	bide	naveden

(73)	 LOZAR-PELISTERKA	 AD	 Skopje,	 DRU[TVO	 ZA	
PROIZVODSTVO	I	TRGOVIJA

	 ul.Bosna	i	Hercegovina	bb,	Skopje,	MK

(74)	 ANDONOSKI,	Mitko,	advokat

	 ul.’Pitu	Guli’	br.70,	Skopje,	MK

(51)	 09-01

(54)	 [I[E

(11)	 00449

(21)	 20050012	 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 16.03.2005

	 	 (18)	 16.03.2010

(28)	 1	(eden)	dizajn

(72)	 DOKSIMOVSKI,	Vase,	MK

(73)	 EL	DOM	Skopje

	 ul.Kozle	bb,	Skopje,	MK

(51)	 15-05

(54)	 PRAVOSMUKALKA

00449
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00451

(11)	 00451

(21)	 20050006	 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 18.02.2005

	 	 (18)	 18.02.2010

(30)	 17.09.2004 JP D2004-28358
(28)	 1	(eden)	dizajn

(72)	 SHIMIZU, Minoru, JP
(73) Sony Computer Entertainment Inc.
 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 

JP
(74)	 BINPRO	dooel.

	 ul.’Dimitar	Pandilov’	br.17,	1000	Skopje,	MK

(51)	 14-03

(54)	 DALE^INSKI	UPRAVUVA^
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00452

(11)	 00452

(21)	 20050007	 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 18.02.2005

	 	 (18)	 18.02.2010

(30)	 17.09.2004 JP D2004-28360
(28)	 1	(eden)	dizajn

(72)	 SHIMIZU, Minoru, JP
(73) Sony Computer Entertainment Inc.
 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-

0062, JP
(74)	 BINPRO	dooel.

	 ul.’Dimitar	Pandilov’	br.17,	1000	Skopje,	MK

(51)	 13-03

(54)	 ELEKTRI^EN	POVRZUVA^
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00453

(11)	 00453

(21)	 20050008 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 18.02.2005

	 	 (18)	 18.02.2010

(30) 21.09.2004 JP D2004-28465
(28) 1	(eden)	dizajn

(72) SUGENO, Kazuya, JP
 ISHIHARA, Hajime, JP
(73) Sony Computer Entertainment Inc.
 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 

JP
(74)	 BINPRO	dooel.

	 ul.’Dimitar	Pandilov’	br.17,	1000	Skopje,	MK

(51)	 13-02

(54)	 BATERIJA
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00454

(11)	 00454

(21)	 20040035	 (45)	 31.03.2006

	 	 (22)	 03.09.2004

	 	 (18)	 03.09.2009

(30)	 12.08.2004  SI SLM 200450124
(28)	 1	(eden)	dizajn

(72)	 ne	saka	da	bide	naveden

(73)	 NOVARTIS AG
 4002 Basel, CH
(74)	 BINPRO	dooel	Skopje

	 Dimitar	Pandilov	17,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-01

(54)	 [I[E
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Industri ski  di zajn
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 

DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(11)  registarski broj na dokumentot

Pregledi

PREGLEDI

(51)	 	 (11) (51)	 	 (11)

(73)  nositel na pravoto na id
(11)  registarski broj na dokumentot
(21)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

	 09-01	 	 00448

	 09-01	 	 	 00450

	 09-01	 	 	 00454

	 13-02	 	 	 00453

	 13-03	 	 	 00452

	 14-03	 	 	 00451

	 15-05	 	 	 00448

(73)	 EL	DOM	Skopje,	MK

(11)	 00448		 (21)	 20050012

(73)	 ILINA	DOO,	MK

(11)	 00448		 (21)	 20040030

(73)	 LOZAR-PELISTERKA	AD	Skopje,	DRU[TVO	ZA	
PROIZVODSTVO	I	TRGOVIJA,	MK

(11)	 00450		 (21)	 20040047

(73)	 NOVARTIS AG, CH
(11)	 00454		 (21)	 20040035

(73)	 Sony Computer Entertainment Inc., JP
(11)	 00451		 (21)	 20050006

(11)	 00452		 (21)	 20050007

(11)	 00453		 (21)	 20050008
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(111) (186)

prodol@uvawa

 00103 19.04.2011

Pregledi



Glasnik, 13/1, str. 165-529, mart 2006 Skopje   

Trgovski marki

165

PRIJAVi  na trgovski  marki

Vo soglasnost so ~lenot 141 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite od prijavite na trgovskite marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na dadeno prvenstvo    

(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210)	 TM  2000/370	 (220)	 11/04/2000
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Здружение на граѓани МУЗИЧКА МЛАДИНА НА 

МАКЕДОНИЈА - Скопје
 ул. „Илинденска” бб, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД- Скопје 	

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - спортски и културни активности

(210)	 TM  2001/117	 (220)	 19/02/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Филиповска Стефанија  
 Т.П. Спициното  Г.Т.Ц.  бб
 ул. Михаил Чанов 4-2/2, MK
(540)	

(591)	 зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - приготвување храна и пијалоци 

(210)	 TM  2001/660	 (220)	 08/06/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Cosmetic Care Asia Limited
 Citco	Building	Wickams	Cay	Road	Town	
 Tortola, VG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства против потење; маски за 
разубавување; препарати за чистење, рибање 
и полирање; козметички  препарати; козметички 
препарати за слабеење; козметички прибори; 
средства за одмастување различни од оние 
што се користат во производните процеси; 
детергенти различни од оние што се користат во 
производните процеси и од оние што се користат 
за медицински потреби; есенцијални масла; 
вештачки трепки и вештачки нокти; средства за 
обојување на косата, бои, лосиони и препарати за 
отстранување на шминка; вазелин за козметички 
потреби; препарати за нега на ноктите, паста за 
нокти и лак за нокти; средства за неутрализирање 
заради трајно чистење на косата; козметички 
моливи и стапчиња; парфимерија;  дрогериски 
производи; препарати за отстранување лак; восок 
за депилација
кл. 5 - леплив гипс; лепливи завои и ленти за 
медицински потреби; мелеми за медицински 
потреби; препарати од мелеми; врвки за 
завои; завои за медицински и диететски 
потреби; диететски пијалоци, храна и материи 
прилагодени за медицинска употреба; гази за 
завои; фармацевтски и медицински препарати 
за слабеење; фармацевтски и медицински 
препарати за нега на кожата и косата; полнења 
за медицински потреби; завои збогатени со 
фармацевтски лосиони; прибори за домашна 
употреба што се состојат од или содржат било кои 
од горенаведените производи 
кл. 42 - медицинска, хигиенска и нега за 
разубавување; услуги за слабеење; салони за 
разубавување;  фризерски салони; здравствена 
заштита; маникирски услуги; масажерски услуги; 
медицински клиники и  клиники за слабеење; услуги 
за лично дотерување и обликување; санаториуми; 
советодавни и информациски услуги

(210)	 TM  2001/685	 (220)	 13/06/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Bristol-Myers Squibb SARL
 3 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ALERTUM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5  фaрмацевтски препарати за хумана 
употреба

TM 2000/370
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TM 2001/944

(210)	 TM  2001/870	 (220)	 21/08/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Pharmacia & Upjohn Company, 
 a Delaware Corporation
 100 Route 206 North,  Peapack, 
 07977 New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

VYKTRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи за лекување  
инфективни болести, намалување  болка, 
воспалителни заболувања, кардиоваскуларни 
болести, онколошки, офтамолошки болести, 
пореметувања на централниот нервен систем

(210)	 TM  2001/927	 (220)	 21/09/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЛОБИ” ДООЕЛ
 ул.”Никола Тесла” бр.18/2-8, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 16 - печатени работи

(210)	 TM  2001/942	 (220)	 02/10/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје
 бул. ,,Климент Охридски’’ бр.43а -1/3, 
 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)	

ПУБЛИЦИС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување (рекламирање); истражување 
на пазарот (маркетинг); пропагандни дејности 
кл. 42 - издавачка дејност

(210)	 TM  2001/943	 (220)	 02/10/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје
 бул. ,,Климент Охридски’’  бр.43а -1/3, 
 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување (рекламирање); истражување 
на пазарот (маркетинг); пропагандни дејности 
кл. 42 - издавачка дејност

(210)	 TM  2001/944	 (220)	 02/10/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје
 бул. ,,Климент Охридски’’  бр.43а -1/3, 
 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување (рекламирање); истражување 
на пазарот (маркетинг); пропагандни дејности 
кл. 42 - издавачка дејност 
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(210)	 TM  2001/978	 (220)	 09/10/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Џ. И Б. ЛАДЕНИС БРОС С.А.
 ул. 13 ФРАНГОН - 54626, Солун, GR
(740) ЕУРОКОМ дооел Скопје 
 бул. ‘’Кочо Рацин’’  7А 1/ 1, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се 
опфатени со другите класи;  покривки за кревети 
и маси 
кл. 25 - облека, чевли и капи

(210)	 TM  2001/1117	 (220)	 06/12/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
 Lutterstrsse 14, D-33617 Bielefild, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(210)	 TM  2001/1132	 (220)	 07/12/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(300) 894437  08/11/2001  AU
(731)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
 Kyoto-shi, Kyoto, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати за видeo игри за  лична употреба, 
ДВД, ЦД-Ром, оптички дискови, магнетни дискови, 
магнетни картички и РОМ касети што чуваат 
програми за игри за апарати за видео игри за 
лична употреба, џојстици за апарати за видео игри 
за лична употреба и други делови и приклучоци 
за апарати зa видео игри за лична употреба, 
педометри, суви батерии, комуникациски кабли, 
камери, очила за сонце, мобилни телефони, факс 
машини, ТВ приемници, радио приемници, ЦД 
плеери, видео диск плеери, звучници, микрофони, 
претходно снимени магнетни картички, претходно 
снимени компакт дискови, снимени компјутерски 
програми, компјутерски програми што можат да се 
преземаат преку интернет, снимени програми за 
игри, програми за игри што може да се преземаат 
преку интернет, персонални компјутери, ДВД, ЦД-
Ром, оптички дискови, магнетни дискови, магнетни 
картички и РОМ касети кои чуваат програми за 
персонални компјутери, џојстици за персонални 
компјутери и други делови и приклучоци за 
персонални компјутери, полупроводнички уреди, 
електрични кола, машини за аркадни игри што 
работат на паричка, апарати за видео игри за 
комерцијална употреба, слот машини, спортски 
тренинг симулатори, симулатори за тренинг 
на возење возила, кинематографски филмови, 
претходно снимени видео дискови и видео ленти, 
машини-автомати за продажба 
кл. 28 - портабл апарати за игри адаптирани за 
употреба со ЛЦД дисплеи, РОМ кертриџи за 
портабл апарати за игри адаптирани за употреба 
со ЛЦД дисплеи, други играчки, машини за игри, 
„го” гејм опрема (jапонска игра-табла), „шоги” гејм 
опрема (jапонски шах), коцки, „сугороку” игри 
(jапонски парчеси), чаши за коцки, дијамантски 
(каро) игри, шах игри, дама, илузионистички 

(210)	 TM  2001/1002	 (220)	 18/10/2001
	 	 (442)	 30/09/2005
(731)	 Berlin-Chemie AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

IODOX

(551) индивидуална
(510, 511)
	 кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции 

адаптирани за медицинска употреба 
 кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење, 

управување со работи (бизнис менаџмент 
 кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска 

и хигиенска грижа и козметичка нега грижа за 
убавината, научни и индустриски истражувања

(591) сина, црвена, бела, жолта, кафена, црна, темно 
сина, жолто-кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - десертни пенливи преливи, пенливи 
кремови за јадење

TM 2001/978
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(210)	 TM  2001/1133	 (220)	 07/12/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ДППМ „СТИБЕРА”  ДООЕЛ
 ул.”Борис Кидрич”  бр. 164, Прилеп, MK
(540)	

(591) сина, црвена, жолта, зелена, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пијалоци од овошје и овошни сокови; 
сирупи и други препарати за производство на 
пијалоци

(210)	 TM  2001/1139	 (220)	 07/12/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 
Connecticut

 Eastern Point Road, Groton, 
 Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје 
 ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)	

ETEEM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевски, ветеринарни и санитарни 
производи;  диететски супстанции за користење 
во медицината, храна за бебиња;  фластери, 
материјали за завои

(210)	 TM  2001/1140	 (220)	 07/12/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 
Connecticut

 Eastern Point Road, Groton, 
 Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје 
 ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје

(540)	

NCOMMAND

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевски, ветеринарни и санитарни 
производи;  диететски супстанции за користење 
во медицината, храна за бебиња;  фластери, 
материјали за завои

(210)	 TM  2001/1141	 (220)	 10/12/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 
Connecticut

 Eastern Point Road, Groton, 
 Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје 
 ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)	

GADALION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевски, ветеринарни и санитарни 
производи; диететски супстанции за користење 
во медицината, храна за бебиња;  фластери, 
материјали за завои

(210)	 TM  2001/1142	 (220)	 11/12/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Бањански Сашо
 ул. „Лесноска” бр. 9, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари

апарати, домина, мехјонг опрема, билијард опрема, 
кукли, играчки за домашни миленичиња, спортувачки 
и гимнастички средства, восок за скии, рибарски 
прибор

TM 2001/1142
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(210)	 TM  2001/1160	 (220)	 19/12/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FIRAT PLASTIK KAUCUK SANAYI ve TICARET 

A.S.
 Turkoba Koyu, Buyukcekmece, ISTANBUL, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

WINHOUSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - неблагородни руди; метали со понизок 
квалитет и нивни легури и нуспроизводи; лимени 
плочи и лимени профили, лимови, калај, железо, 
арматура, бакар,цинк, калаисана ламарина, 
месинг, алуминиум; лимени мрежи за градежни 
конструкции; подвижни метални конструкци, 
метални подови, скалила, железни балустери, 
огради, метални кровови, подвижни метални 
платформи, метални телефонски кабини, 
метални кабини, подвижни, метални стаклени 
бавчи, базени за пливање и трамбулини, метални 
силоси, метални бариери за патишта; метлни 
плетени артикли, сита просејување, филтрирање 
и слични цели; врати и прозорци направени од 
метал, каси за врати и прозорци; метални капаци, 
метални ролетни и венецијанки; метални градежни 
скелиња и калапи, телескопски монтажи за згради; 
метални кабли и жици што не се за електрични 
цели; заварување и лемење жици, метални сајли, 
метални закачалки, јажиња, столбови , ленти, 
колена и ремења што се користат за дигање 
и пренесување товари; железарија, метални 
навртки, шајки, завртки, клинови, подлошки, 
синџири, тркалца за мебел, тркалца што се 
користат во индустријата, шарки, неелектрични 
брави, клучеви, држачи за клучеви, буриња, 
бандажи, метални спојки и спојни механизми за 
мебел; ѕвончиња за врати, ѕвона, мали ѕвончиња; 
метални рачки за опрема; розетки за возила, 
метални букви и бројки. анкери за наутички 
возила; метални аксесорис (амратури) за врати и 
прозорци; како што се кваки за врати и прозорци 
и огледала, механизми за отворање и затворање, 
бобини и цилиндри за прозорци; климатизациони 
канали, ревизиони шахти, капаци за шахти, 
анемометри, цевки, капи за очаци за опрема за 
ладење и греење;  знаци, тапети, регистарски 
таблички за возила, неосветлени табли со фирми, 
рекламирачки ѕидни паноа, метални палети за 
дигање, товарење и транспорт; контејнери, барели, 
славини, резервоари и депоа за складирање 
и за транспортни цели; метални материјали за 
пакување, кутии за пакување; метални фолии; 
потисни контејнери, празни туби (ЛПГ туби), туби 
за гас; метални цевки за транспорт на течност и 
гас, цевки за дупчење, артикли за приклучување/
поврзување, жици, спојки, колена, редукциони 
вентили за цевки; метални вентили (немашински 
и немоторни делови), чепови за метални буриња; 
метални сефови, каси за пари; метални кутии 
за алати, кутии за материјали, поштански кутии, 
метални шанкови, полици, метални работни клупи, 

пазарни полици и пргради; метални железнички 
материјали, шини, траверски, свртувачи, 
ротациони платформи за железници; метални 
спојки и пловки , метални понтони; метални калапи 
за лиени работи; уметнички дела направени 
од метал со послаб квалитет или нивни легури; 
статуи, дрангулии, сувенири, бисти, излиени 
работи од легури; метални капаци, капачиња за 
шишиња; металии лични карти и идентификациони 
беџови, футроли за имиња; метални столпчиња: 
телефонски столпчиња, електрични, столпчиња, 
столпчиња за надворешни светлосни арматури, 
столбчиња за огради; капаци за ревизиони шахти 
(оџаци), решетки за канализација, телефонски 
и подземни електрични линии; метални портабл 
скали 
кл. 7 - машини за обработка на дрво, метал, стакло 
и пластичен материјал, маси за алати, стругови, 
фрезмашини, пили , машини за шмирглање, 
машини за мелење со индустриски нож, машини 
за корнење, машини за	 пластични инјектирања, 
резбонарезни машини; работни машини, градежни 
машини: булдожери, лопатари, багери, машини 
за иградба и асфалтирање  патишта , дупчалки, 
машини за дупчење во карпи, утоварувачи, 
чистачи; машини за ковање, преси за пушење, 
машини за калапење(пресување), цилиндри за 
ковање; машини за дигање и пренос: мобилни 
платофрми, рампи, лифтови, дигалки, лифтови 
за луѓе и товар, ескалатори, транспортери, 
елеватори; машини за молзење, машини за 
матење, машини за обработка на млеко; машини 
за инкубација; земјоделски машини и опрема: 
земјоделска опрема што работи  или со машина 
или мотор, земјоделски машини, комбајни- жнеачи, 
машини за намотување бали, плугови, едносмерни 
машини, машини за балирање, моторни косилки, 
пулверизатори; мотори и машини освен оние за 
копнени возила (мотори и машини за изведбена 
механизација и поморски и воздушни возила, 
млазни мотори), непропустливи елементи 
(сегменти), конектори, запчаници, преносни 
синџири и оски, лагери за преносни оски, оски за 
картер и пнеуматски контроли, калеми, бобини, 
моторни клипови и траки, редукциони системи 
и пропелерски механизми, трансформатори 
наобртен момент(конвертори), контра-педали, 
педали за спојници, универзални спојници, 
турбини; сетови за поправка на сопирачки; 
механизми и делови за сопирање, сопирачки, 
облоги и делови за сопирачки; стартери, динамо, 
четкички за динамо, динамо за велосипеди, 
запални свеќички, уреди за палење, инјектори; 
издувни испусти, здувни, механизми, ауспуси; 
ремења кои се користат кај машини и мотори, v-
ремења, ремења за динамо, пренсони ремења; 
метални топчиња лагери, лежишта со топчиња и 
бобини; карбуратори, напојувачи за карбуратори; 
уреди за заштедување на бензин, опрема за 
трансформација на гориво за мотори со внатрешно 
согорување (ЛПГ опрема за трансформација); 
радијатори за возила (разладувачи за мотори, 
фенови); филтри за воздух, гориво и масло за 
машини и мотори; хидраулични и пневматски 
цилиндри (клипови), цилиндри, освен оние што се 
делови од мотор; електрични мотори (освен оние за 
возила за копнен транспорт); машини за монтажа 
и демонтажа на тркала; алтернатори, генератори, 
електрични генератори, генератори што работат 
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на сончева светлина; машини за  сушење, 
пиштоли за прскање  фарба, електрични машини 
и комплети за хефтање, електрични пиштоли 
за лепење, пиштоли за компримиран воздух 
или машини за прскање на течност, електрични 
рачни дупчалки, моторизирани синџирасти пили, 
машини зараздвојување, спирали; роботи што се 
користат во производство; машини за стрижење  
животни; произведувачи на компримиран воздух, 
компресори; машини за заварување: Електрични 
машини за заварување, машини заварување  
фуги; машини и делови за печатење; машини 
за ситнење  метал, машини за кршење  метал; 
машини за пакување, машини за полнење и 
затворање, машини за ставање  налепници, 
машини за групирање;  машини за производство 
кожени и текстилни предмети: машини за шиење, 
машини за везење, оверлук машини, машини за 
правење дупчиња и машини за шиење, машини за 
кроење; машини за текстил: машини за отворање 
бали, машини за расчешлување, машини со 
висок чешел, машини за влечење, машини за 
виткање, машини за превртување  конец (кружни 
машини), машини за намотување  макари, 
машини за превиткување  макари, машини за 
меко намотување, машини за конец за шиење.
машини за деформирање, машини за одредување  
големини, ткајачки машини, машини за вадење 
на размери, машини за мерцилизиран памучен 
конец, машини за растегнување и одредување 
ширина (машини за везење), машини за сушење- 
превенција на кинење, отстранвуање на тутканици 
и омекнување, и нивни делови; пумпи без машини 
или моторни делови; потисни резервоари, пумпи 
за вода (електро пумпи, мото-пумпи), пумпи за 
нуркачи, пумпи за грејна инсталација; пумпи 
со машини или моторни делови (пумпи за гас и 
течност); електрични апарати што се користат за 
сечење, мелење, потскастрување и ситнење во 
кујна: миксери, кујнски роботи, електрични ножеви, 
машини за мелење, машини за мелење  отпад; 
машини за миење  садови, машини за миење и 
светнување, електрични или моторни машини за 
полирање на подови; електрични правосмукалки 
и ел.машини за перење  килими и нивни цевки, 
делови и друг прибор; машини за лиење и 
нивни делови, кошници потребни при леење 
(конвертори), кошници за рафинирање; машини 
за миење  возила; автоматски машини за месење  
тесто, машини за правење тестенини, машини 
за одморање на тестото, машини за сечење 
тестенини; машини за принудно навлажнување 
(навлажнувачи), машини за собирање  страни 
тела, машини за просејување, електромагненти 
машини (собирање-сортирање), аспиратори/
воздушни канали (сортирање), машини со вибро 
силос( за истовар на стока); машини за мелење, 
машини за обработка на жито, машини за дробење  
жито, машини за чистење на трици, машини за 
вадење лушпи и сортирање;
кл. 17 - производи и полупроизводи нарпавени од 
природен каучук, гутаперка, гума. азбест, миканит 
и производи направени од наведените материјали 
но кои не се појавуваат во други класи; материјали 
и субстанции за ѕвучна, топлинска и електрична 
изолација:изолатори, фиберглас (стаклена 
волна), пени, изолациони плочи: исолациони 
плочи направени од миканит, изолационен 
текстил, ткаенина, премази, азбестна хартија, 
картони, бази; изолациски фарби и плочи, пасти 

за полнеж, лепливи ленти(завои) освен оние 
кои се користат за стационарни, домашни или 
медицински цели; изолациони траки и ленти за 
врати и прозорци на возила и згради, азбестни 
ѕидни премази, азбестни влакна и панели, 
азбестен филц и текстил, материјал за полнеж и 
пополнување на меѓупростор направен од гума 
или пластика, хемиски смеси против капење: 
потметачи, дихтунзи, пакувња, гумички за 
славини, дихтунзи за мотори, гумици за цилиндри, 
о’прстени; неметални еластични цевки, црева и 
апарати за поврзување:направени од гума или 
природен каучук и цевки кои можат да се виткаат, 
црева направени од текстил, црева направени 
од палтно, противпожарни црева, неметални 
капачиња и муфови за цевки , муфови за црева, 
цевки и црева кои се ористат за возила; синтетички 
полупроизводи (во прав.пластична плоча, полуга 
или фолија),  сунгери, природни гуми, синтетички 
смоли, каучук, пластични и вискозни филмови и 
фолии кои се користат за други цели со исклучок за 
пакување или покривање, парцијално обработени 
облоги засопирачки, гумени јажиња, синтетички 
влакна, јажиња од природна гума што се користат 
за други цели со исклучок на текстил 
кл. 19 - асфалт, катран, битумен, смола, 
материјали штосе користата во градежништво, за 
покривање и репарирање; песок, чакал, мозаик, 
дробеник, суви смеши (агрегати) приготвени од 
природни материјали како што е песок, камен 
и чакал, аквариумски песок; варови: цементи, 
гипсан малтер, малтер за основен премаз, малтер 
за пополнвуање; готов бетон, малтер за ѕидање, 
малтер за малтерисување, обоен малтер за 
малтерисување; природен камен, вештачки камен: 
природен мермер, вештачки мермер; надворешни 
и внатрешни премази за фасади направени од 
природни или вештачки камења, внатрешни и 
надворешни премази за фасади направен од 
природен или вештачки мермер, подни прекривки 
направени од природен или вештачки камен 
или мермер; подни квадратни цементи плочки, 
фајанс, камени поплочувања, камени рабници; 
панели, табли, ѕидови, греди и столбови, кровен 
материјал направен од бетон, префабрикувани 
конструкции направени од бетон, монтажни 
конструкции направени одбетон; панел плочи, 
ѕидови, прегради, градежен материјал направен 
од гипсан малтер, префабрикувани градежни 
елементи направени од гипсан малте; столбчиња 
и оградни столбчиња направени од бетон, 
бетонски столбови за електрика, комуникациски 
водови итн; бариери, клупи, основи за растенија 
направени од бетон; тули, керамиди, асмолини, 
брикети, плочки за слемиња; цевки направени 
од бетон, азбестни цевки, цементни цевки, 
апарати за поврзување; неметални, немеханички 
и несветлечки сообраќајни знаци на патишта; 
споменици и статуи направени од бетон , камен 
и мермер; демонтажни конструкции направени 
од дрво или пластика и префабриковани 
градежни материјали, пластична столарија, 
дрвени профили, кабини, преф       абрикувани 
конструкции направени од синтетички материјали, 
кабини направени од синтетички материјали, 
ламперија, дрвен паркет, шперплоча, плочи 
влакнатици; врати и просорци, каси за врати и 
прозорци направени од дрво или пластика; капаци, 
венецијанки, ролетни; полуобработено дрво, 
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дрвени столбчиња, дрво, рогови, греди; природни 
или синтетички површински прекривки во траки 
или плочи за дрво, плочи влакнатици и слично, 
синтетички прекривки кои можат да се залепат 
на топло; цевки и делови за градежништво, 
колена, вилушки и привезоци направени од тврда 
пластика; стаклени производи за конструкции: 
стакла, двојно стакло, стаклени плочи за кров, 
стаклени тули, сталени панели, таклени плочки; 
производи од хартија за конструкции: катраносани 
картони за кров; катраносани плочи; неметални, 
рефабрикувани базени за пливање

(210)	 TM  2001/1176	 (220)	 25/12/2001
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ГЕРМАНОС С.А.
 Олвион - Префектура на Ксанти 
 67200 Евлало, GR
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 
 ул. ‘’Маршал Тито’’ 19, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутерски софтвер и хардвер; прибор; 
ПК делови и опрема; ЦД РОМ опрема; опрема 
за виртуелна реалност; уреди за електронски 
игри, видео ленти, апарати за мобилна 
телекомуникација, електронски уреди (техношоп), 
батерии 
кл. 16 - печатени работи и публикаци, весници, 
билтени, списанија, книги, канцелариски 
материјал; машини за отчукување и канцелариски 
прибор, освен мебел; фотографски материјал 
кл. 28 - електронски игри 
кл. 35 - огласување; бизнис менаџмент, бизнис 
менаџмент консалтинг услуги; канцелариски 
менаџмент 
кл. 37 - техничка поддршка за ПК
кл. 38 - телекомуникации, телематски апликации 
за безбеден пренос на луѓе и стока и за заштита на 
подвижната стока преку поддршка од сателитски 
систем со пренос на податоци преку дигитални 
средства на мобилна телефонија 
кл. 41 - образование, предавања и оспособувања; 
рекреација; атлетски и културни активности 
кл. 42 - дизајнирање ВЕБ страници на интернет, 
ПК програмирање, бази на податоци

(210)	 TM  2002/48	 (220)	 31/01/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 

„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
 ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 38 - пренос на писма, пратки и пакети

(210)	 TM  2002/50	 (220)	 31/01/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 

„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
 ул. „Орце Николов” бб, 1000  Скопје, MK
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - пренос на писма, пратки и пакети

(210)	 TM  2002/32	 (220)	 18/01/2002
	 	 (442)	 30/09/2005
(731)	 Baxter International Inc., a Delaware corporation
 One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ALTRACART

(551) индивидуална
(510, 511)
 кл. 5  прашкасти хемиски концентрати за 

хемодиализа и сродни медицински употреби 
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(210)	 TM  2002/121	 (220)	 21/02/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул. „ Орце Николов „ бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

МОБИ + ДЕН И НОЌ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција), спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2002/122	 (220)	 21/02/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул. „ Орце Николов „ бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција), спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2002/123	 (220)	 21/02/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул. „ Орце Николов „ бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) зелена,сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција), спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2002/124	 (220)	 21/02/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул. „ Орце Николов „ бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција), спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации
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(210)	 TM  2002/125	 (220)	 21/02/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул. „ Орце Николов „ бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција), спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2002/126	 (220)	 21/02/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул. „ Орце Николов „ бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција), спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2002/155	 (220)	 05/03/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(300) 01 3119831  06/09/2001  FR
(731)	 CAROLINA HERRERA, Ltd.
 501 Seventh Avenue, 17th Floor, 
 10018 New York, N.Y., US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

	

(591) црвена, светло виолетова, розова и портокалова
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 -  парфимериски производи, есенцијални 
масла, козметички препарати, млеко за тело, 
креми за лице и тело, сапуни, гел за бањање и 
туширање, талк пудри, лосиони за коса и тело, 
дезодоранси за лична употреба

(210)	 TM  2002/168	 (220)	 06/03/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Клириншка куќа Клириншки интербанкарски 

системи АД, Скопје
 ул. „Кузман Јосифовски - Питу” бр.1, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, 
монетарни работи, работи поврзани со недвижен 
имот

TM 2001/125
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(210)	 TM  2002/255	 (220)	 05/04/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ТРГОВСКА ГРЧКА ФИРМА 3А ИНДУСТРИСКИ 

МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И БРАШНО
 ул. Јера бр. 88, Атина, GR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 -  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 
замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, 
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; 
сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/, мирудии, 
мраз

(210)	 TM  2002/253	 (220)	 05/04/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ELBISCO AE
 St. LEOF MARATONOS (21 km), 
 T.K. 19009 Pikermi, GR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 30 -  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/, 
мирудии, мраз

(210)	 TM  2002/254	 (220)	 05/04/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ELBISCO AE
 St. LEOF MARATONOS (21 km), 
 T.K. 19009 Pikermi, GR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, зелена, виолетова, жолта, сина и 
светло-сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 -  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/, 
мирудии, мраз

(210)	 TM  2002/286	 (220)	 15/04/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Вангел Фуштиќ
 ул. Никола Парапунов бр.3/83, 1000 Скопје, MK
(540)

	

(591) бела, жолта, сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања кои се однесуваат на истите; 
услуги за индрустриски анализи и истражувања; 
проектирање и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер; правни услуги

TM 2002/286
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(210)	 TM  2002/298	 (220)	 17/04/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Sony Music Entertainment Inc., 
 a Delaware corporation
 550 Madison Avenue, New York, 
 New York 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

COLUMBIA
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - аудио снимање вклучително и фонографски 
снимки, претходно снимени магнетни ленти, 
дискови, касети и CD -ромови; аудио-визуелно 
снимање на музички перформанси вклучително и 
видео касети, дискови и CD-ромови

(210)	 TM  2002/314	 (220)	 24/04/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија, производство и услуги 

ЕЛМОНД ЕЛЕКТРО ДООЕЛ експорт импорт 
Скопје

 ул. Трифун Хаџи Панев бр. 8/7, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД- Скопје 	

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури,  метални 
градежни материјали 
кл. 11 - апарати за осветлување,   греење 
кл. 37 - поправки

(210)	 TM  2002/343	 (220)	 08/05/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ЕВР ДОО увоз-извоз Скопје
 ул. Никола Тесла бр. 11, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

ЛИРА
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 - биро за сместување (хотели), бар 
сервис, кафулиња, кафетерии, кетеринг 
(храна и пијалаци), хотели, мотели, ресторани, 
ресторани (самопослужување), ресторани за 
самопослужување, снек барови, туристички 
домови

(210)	 TM  2002/353	 (220)	 10/05/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ЛУРА д.д.
 Улицa грaда Вуковара 271, ХР-1о ооо Загреб, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

FRUTISIMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - ферментирани млечни производи на база 
на овошје, овошни јогурти

(210)	 TM  2002/355	 (220)	 13/05/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Emerson Electric Co., Missouri Corporation
 8000 West Florissant Avenue, St.Louis, 
 MISSOURI 63136, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.»Јани Лукровски» 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

CONSIDER IT SOLVED

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - обука за употреба и ракување со 
индустриски и комерцијални машини и опрема, 
услуги во областа на забавата и едукацијата во 
поглед на културни настани

(210)	 TM  2002/356	 (220)	 14/05/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, 
 London, WC2R 2PG, UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(591)  бела, црвена, модра и златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, прибор 
за пушачи, запалки, кибрити

TM 2002/298
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(210)	 TM  2002/357	 (220)	 14/05/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, 
 London, WC2R 2PG, UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(591)  бела, модра, сива, црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, прибор 
за пушачи, запалки, кибрити

(210)	 TM  2002/358	 (220)	 14/05/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, 
 London, WC2R 2PG, UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, модра, сина, црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 -  цигари, тутун, тутунски производи, прибор 
за пушачи, запалки, кибрити

(210)	 TM  2002/379	 (220)	 24/05/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
 ул. „Даме Груев”  бр.1, MK
(740) ЕУРОКОМ дооел Скопје 
 бул. ‘’Кочо Рацин’’  7А 1/ 1, 1000, Скопје
(540)

	

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

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, 
монетарни работи, работи поврзани со недвижен 
имот 

(210)	 TM  2002/397	 (220)	 29/05/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија и услуги  МАК-ФИТ  Хава 2 

Холдинг и др. ДОО експорт-импорт
 бул. Климент Охридски бр.23, Скопје, MK
(740) Бранко Радојчиќ, адвокат 
 ул.Васил Главинов бр.3/4-4, 1000 Скопје
(540)	

OXY UP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски ветеринарни и санитарни 
препарати, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2002/422	 (220)	 04/06/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за внатрешен и надворешен 

промет ЗЕГИН Благој ДООЕЛ
 ул. Народен фронт бр.5-3/1 - 1000 Скопје, MK
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје 
 Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)	

SEFAGEN

(551) индивидуална

TM 2002/422
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(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња, фластери, 
материјали зо завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, сродства за дезинсекција, 
препрагати за уништување штетници,фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2002/423	 (220)	 04/06/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за внатрешен и надворешен 

промет ЗЕГИН Благој ДООЕЛ
 ул. Народен фронт бр.5-3/1 - 1000 Скопје, MK
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје 
 Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)	

FORSEF

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња, фластери, 
материјали зо завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, сродства за дезинсекција, 
препрагати за уништување штетници,фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2002/424	 (220)	 04/06/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за внатрешен и надворешен 

промет ЗЕГИН Благој ДООЕЛ
 ул. Народен фронт бр.5-3/1 - 1000 Скопје, MK
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје 
 Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)	

CLARICIDE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња, фластери, 
материјали зо завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, сродства за дезинсекција, 
препрагати за уништување штетници,фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2002/425	 (220)	 05/06/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул. „ Орце Николов „ бб , MK

(210)	 TM  2002/426	 (220)	 05/06/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 LRC Products Limited
 Toft Hall, Knutsford, Cheshire, WA 16 9PD, GB
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 - ракавици, заштитници за прсти и навлаки 
за прсти, сите за медицинска, забна, хируршка 
или ветеринарна употреба; ракавици за употреба 
во болници

(210)	 TM  2002/431	 (220)	 07/06/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство,инженеринг 

и услуги „ДУНА КОМПЈУТЕРИ” ДОО Скопје
 бул. „Св.Климент Охридски” бр.68, 
 1000 Скопје, MK
(540)

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

кл. 9 - регистар каси

(540)	

MOBI ELITE - МОБИ ЕЛИТА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематогравски, оптички за мерење,  сигнализација, 
контрола (инспекција), спасување и настава, апарати 
за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; 
магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; 
автоматски машини и механизми за апаратите 
што се активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка на 
податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар 
кл. 38 - телекомуникации

TM 2002/423
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(210)	 TM  2002/432	 (220)	 07/06/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство,инженеринг 

и услуги „ДУНА КОМПЈУТЕРИ” ДОО Скопје
 бул. „Св.Климент Охридски” бр.68, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 9 - регистар каси, печатачи (210)	 TM  2002/552	 (220)	 08/07/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Lucky Brand Dungarees, Inc., 
 a Delaware corporation
 5233 Alcoa Avenue, Vernon, California 90058, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

LUCKY BRAND
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25  -  автомобилисти (облека за автомобилисти), 
блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека 
/облека што се прилепува на телото/, бое /око-
лувратници од пердуви или крзно/, велови /пред-
мети за облекување/, велосипедисти (облека 
за велосипедисти), влечки, вметнати делови 
на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски, 
вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден 
/предмети за облекување/, гаќички со пелени за 
доенчиња, гимнастика (гимнастички патики), 
горна облека, горни капути /палета/, готови 
постави /дел од облека/, градници, доколеници /га-
маши/, долна облека, долна облека за впивање 
пот, домашни фустани, ѓонови, елеци, женски 
гаќи, женски градници /долна облека/, женски 
капи, женски наметки за бања, женски поткошули, 
женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи 
од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки 
вреќички обложени со крзно /за затоплување на 
нозете/ (не се за електрично греење), капење 
(капи за капење), капење (костуми за капење), 
капење (машки гаќички за капење), капење 
(наметки за бања), капење (чевли за капење), 
капи /беретки/, капути, качулки /предмет за 
облекување/, коленици, комбинезони за скијање 
на вода, комбинезони /женска долна облека/, 
комбинезони /облека/, конфекциска облека, 
коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули 
(одделно направени градни делови од кошули), 
кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет 
за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни 
капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси спортски 
палта со качулки /палета/, куси чорапи, ленти за 
глава (детали на облеката), манжетни /предмети 
за облекување/, манипули /украси од ткаенина 

(210) TM  2002/434 (220) 07/06/2002
	 	 (442)	 31/06/2004
(731) Exxon Mobil Corporation
 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

MARCOL

(551) индивидуална
(510, 511)
 кл. 3  препарати за белење и други супстанции за 

перење;
 препарати за чистење, полирање, одмастување, 

триење и нагризување; политури; сапуни; 
парфимериски производи, етерични масла, 
медицински вид на бели масла за употреба како 
состав во креми и лосиони за продукти за нега на 
кожата, козметика, масла за бебиња, козметички 
производи, лосиони за коса; препарати за нега на 
забите 

 кл. 4  индустриски масла и масти; медицински 
вид на бели масла за употреба како состав на 
креми и лосиони за продукти за нега на кожата; 
мазива; соединенија за собирање прашина со 
навлажнување и врзување; горива (вклучително 
и течните горива за мотори); материи за 
осветлување, свеќи и фитили за осветлување 

 кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и хигиенски 
препарати, медицински вид на бели масла за 
употреба како состав на креми и лосиони за 
продукти за нега на кожата, вакцини; диететски 
супстанции за медицинска употреба, храна за 
доенчиња; фластери, материјал за преврзување; 
материјали за пломбирање заби и за забни 
отисоци; дезинфекциони средства; производи за 
уништување на животински штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2002/498	 (220)	 01/07/2002
	 	 (442)	 31/06/2004
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

FAVORA SILYMARIN

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

TM 2002/552
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(210)	 TM  2002/553	 (220)	 08/07/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација 

Специјалистичка болница по кардиохирургија 
„ ФИЛИП ВТОРИ” Ц.О. Скопје

 ул Илинденска бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) црна, бела, златна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 - медицински услуги, здравствена заштита, 
болници, медицинска помош, медицински клиники, 
медицинска нега, физиотерапија

(210)	 TM  2002/558	 (220)	 11/07/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ERKUL KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI
 ESENYURT YOLU, NO: 170, FIRUZKOY - AVCILAR 

ISTANBUL, TR

(210)	 TM  2002/563	 (220)	 15/07/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Здравствена организација,
	 Галенска лабораторија ФИТОФАРМ Скопје
 ул. Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

HIGIJA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење; препарати за чистење,  полирање, 
рибање и нагризувзње; сапуни, парфимерија, 
етерични масла,  козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои;  материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2002/573	 (220)	 19/07/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

Орка Холдинг АД
 ул. „Варшавска” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

	

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

што ги носат свештениците на раката за време на 
миса/, машки гаќи, машки наметки, морнарски блузи 
/палта/, муфови /предмети за облекување/, наметки 
за бања (сандали за бања), наметки за дожд, наметки 
/облека/, нараквици од волна /плетени/, обвивки од 
текстил, обувки, обувки (горни делови на обувките), 
обувки (кожена лента зашиена на работ на горниот 
дел заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени 
горни делови на обувките), обувки (метални делови 
на обувките), обувки (топуци за обувки), обувки за 
плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, обувки 
за фудбал (крампони на обувките за фудбал), 
патики, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени 
за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини, 
периферии за шапки, петици, пиџами, плажа (обувки 
за плажа), планинарски чевли, платнени чевли /
чевли за качување/, подврски (држачи за машки 
чорапи), појаси /предмети за облекување/, покривки 
за уши /предмети за облекување/, поткошули, по 
тници за под пазуви, подздолништа, предмети за 
облекување, престилки /предмети за облекување/, 
пуловери, пуловери без ракави, ракавици без прсти 
/работнички ракавици/, ракавици /предмети за 
облекување/, ремени, сандали, свештеничка облека 
(пелерина со качулка), свилени шамии, сенила за 
капи, спортски обувки, спортски шорцеви, средства 
против лизгање на обувките, тоги, топуци, трикоа /
гимнастички дресови, маици/, трикотажени предмети 
за облекување, туника /предмети за обекување/, 
униформи, униформи, француски капи, хартиена 
облека, цилиндри, чевли, чизми, чизми (горни делови 
на чизми /сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за 
чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи против 
потење, шалови, шамии за на врат, капи, широки 
појаси /ленти/, џебови на облека

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

Golden Rose

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите

TM 2002/553
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(210)	 TM  2002/595	 (220)	 25/07/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Производство трговија на големо и мало 

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје
 ул. 3 та Македонска бригада бр. 48-а, 
 1000 Скопје, MK
(540)

	
(591) жолта, црна, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, живина и дивеч, месни преработки 
кл. 30 - сладолед 
кл. 32 - минерална вода, пијалоци од овошјеи 
овошни сокови 
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво) 
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и 
складирање стока

(210)	 TM  2002/632	 (220)	 13/08/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Акционерско друштво за производство 

трговија и угостителство ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО 
А.Д. увоз- извоз

  ул. Ленинова 1/8  Валандово, MK
(740) Бранко Радојчиќ, адвокат 
 ул.Васил Главинов бр.3/4-4, 1000 Скопје
(540)

	
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун и тутунски производи

(210)	 TM  2002/626	 (220)	 08/08/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЈАКА - 80”    АД Радовиш  ОЕ Развој
 ул. Маршал Тито  бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

	

(591) жолта, портокалова, светло и темно кафена, бела 
и црна

(210)	 TM  2002/644	 (220)	 16/08/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КАМ ДОО Скопје, Друштво за трговија на мало 

и големо
 бул. Србија  бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, жолто кафена, сина, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни 
преработки, конзервирано, сушено и варено 
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 
млеко и млечни производи, масла за јадење и 
масти 

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; 
забава; спортски и културни активности 
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; 
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето и 
животните; услуги од областа на земјоделството, 
градинарството и шумарството

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции  
за перење; прпепарати за чистење, полирање, 
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса; препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња; материјали за 
пломбирање заби и забарски смоли; средства 
за дезинфекција; препарати за уништување 
штетници; фунгициди; хербициди

TM 2002/644
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(210)	 TM  2002/665	 (220)	 04/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СКОВИН”  АД СКОПЈЕ
 ул. 15-ти  Корпус  бр.3, MK
(540)	

(591) зелена, црна, бела, златна, најсветло кафена, 
жолто зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина

(210)	 TM  2002/666	 (220)	 04/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СКОВИН”  АД СКОПЈЕ
 ул. 15-ти  Корпус  бр.3, MK
(540)	

(591) зелена, црна, бела, златна, најсветло кафена, 
жолто зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина

(210)	 TM  2002/667	 (220)	 04/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СКОВИН”  АД СКОПЈЕ
 ул. 15-ти  Корпус  бр.3, MK
(540)	

(591) зелена, црна, бела, златна, најсветло кафена, 
жолто зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина

(210)	 TM  2002/668	 (220)	 04/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СКОВИН”  АД СКОПЈЕ
 ул. 15-ти  Корпус  бр.3, MK
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 
за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како зачини), 
зачини, мраз 
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

TM 2002/665
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(210)	 TM  2002/669	 (220)	 04/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СКОВИН”  АД СКОПЈЕ
 ул. 15-ти  Корпус  бр.3, MK(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина

(210)	 TM  2002/670	 (220)	 04/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СКОВИН”  АД СКОПЈЕ
 ул. 15-ти  Корпус  бр.3, MK
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина 

(210)	 TM  2002/678	 (220)	 05/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СКОВИН”  АД СКОПЈЕ
 ул. 15-ти  Корпус  бр.3, MK
(540)	

(591) црвена, црна, бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина

(210)	 TM  2002/699	 (220)	 19/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА   „АЛКАЛОИД „  АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски  бр.12, 
 1000  Скопје, MK
(540)	

HOLLESTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2002/701	 (220)	 23/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CLINIQUE LABORATORIES, INC.
 767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

CLINIQUE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции 
за употреба при перењето; препарати за чистење, 
полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 
парфимерија, основни масла, козметика, лосиони 
за коса; пасти за заби и дрогериски производи

TM 2002/701
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(210)	 TM  2002/703	 (220)	 24/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.
 Rue du Tilleul 13, GENVAL 1332, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

SENSIGARD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за плакнење на устата 
кл. 5 - медицински препарати и супстанции за 
ублажување на оралните тешкотии 
кл. 21 - четки за заби

(210)	 TM  2002/712	 (220)	 26/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Здружение на такси возачи „МИЛЕНИУМ”
 ул. Мариовска  бр.2а  Прилеп, MK
(540)	

(591) портокалова, сина, црна, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511) 

кл. 39 - транспортни услуги

(210)	 TM  2002/713	 (220)	 26/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 GAT GIVAT CHAIM COOPERATIVE SOCIETY FOR 

PRESERVATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
LTD, an Israeli Company

 Kibbutz Givat Chaim, 38100, IL
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)	

PRIGAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пива; минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 
овошни сокови; сирупи и други препарати за 
подготвување напивки 

(210)	 TM  2002/720	 (220)	 30/09/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Scandic Hotels AB
 PO Box 6197 SE-102 33 Stockholm, SE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - услуги на казина, коцкарски услуги, 
играчки услуги и услуги на обложување; услуги на 
забавувања; услуги на ноќни клубови; здравствени 
услуги и услуги на клубови за слободно време; 
услуги на снабдувања за спорт, слободно време и 
рекреација; услуги на организирање и аранжирање 
приредби, свечености, конфернеции, конвенции, 
изложби, семинари и состаноци; услуги на 
резервација и прибавување влезници за театар, 
опера и концерти 
кл. 43 - услуги на сместување, хотелски, мотелски, 
барски, на кафиња, ресторантски,  банкетски и 
кетеринг услуги; услуги на хотелски  резервации; 
услуги на снабдување со сите видови потреби,  
прослави, конференции, конвенции, изложби, 
семинари и состаноци

TM 2002/703
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(210)	 TM  2002/733	 (220)	 02/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Bristol-Myers Squibb Company, 
 a Delaware corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман 
(лекување) и превенција на болести и нарушувања 
на централниот нервен систем

(210)	 TM  2002/737	 (220)	 04/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 GREEK COOPERATIVE CIGARETTE
 MANUFACTURING COMPANY S.A.
 SEKAP S.A., Xanthi, GR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела,црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун,производи за пушачи, кибрити

(210)	 TM  2002/746	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црв ена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) портокалова, жолта, сина, црвена, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/747	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) темно сина, жолта, сина, црвена, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/748	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) зелена, жолта, сина, црвена, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

TM 2002/748
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(210)	 TM  2002/749	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

СЛЕЗОГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/750	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

ПРИМОГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/751	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

МЕДОГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/752	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

ХИПЕРОГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5  фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/754	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

ДЕНТОГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/755	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

ГЛИЦЕРО-ЛАКС
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/760	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

ЕФЕДРИН РАСТВОР 0,25%-ГАЛАФАРМ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/761	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

ЕФЕДРИН РАСТВОР 0,5% - ГАЛАФАРМ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

TM 2002/749
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(210)	 TM  2002/762	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

ЕФЕДРИН РАСТВОР 1% - ГАЛАФАРМ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/763	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

САЛЕКС - ФЛАСТЕР
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/764	 (220)	 08/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 2, 

локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

САЛЕКС - КОЛОДИУМ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2002/771	 (220)	 10/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, суров и преработен тутун; 
производи за пушачите; кибрити

(210)	 TM  2002/772	 (220)	 10/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34  цигари, суров и преработен тутун; производи 
за пушачите; кибрити

(210)	 TM  2002/773	 (220)	 10/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, суров и преработен тутун; 
производи за пушачи; кибрит

TM 2002/773
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(210)	 TM  2002/774	 (220)	 10/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена,златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, суров и преработен тутун; 
производи за пушачите; кибрити

(210)	 TM  2002/775	 (220)	 10/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена,златна,црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, суров и преработен тутун; 
производи за пушачите; кибрити

(210)	 TM  2002/776	 (220)	 10/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена,златна,црна,бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, суров и преработен тутун; 
производи за пушачите; кибрити

(210)	 TM  2002/777	 (220)	 10/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

	

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

кл. 34 - цигари, суров и преработен тутун; 
производи за пушачите; кибрити

TM 2002/774
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(210)	 TM  2002/778	 (220)	 10/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 34 - цигари, суров и преработен тутун; 
производи за пушачите; кибрити

(210)	 TM  2002/779	 (220)	 10/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 34 - цигари, суров и преработен тутун; 
производи за пушачите; кибрити

(210)	 TM  2002/799	 (220)	 16/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Felix Polska Sp. z.o.o.
 Niedzwiedz 64, 32-090 Slomniki k. Krakova, PL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

FELIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - подготвено јаткасто овошје, обложено 
јаткасто овошје, грицки произведени врз база 
на јаткасто овошје; подготвени семиња, сушено 
јужно овошје 

кл. 30 - крекери од ориз (грицки); чоколадирано 
јаткасто овошје; грицки и ужинки 
кл. 31 - неподготвено јаткасто овошје; неподготвени 
семиња

(210)	 TM  2002/803	 (220)	 18/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Zavod  SKL зa raзvoj in promocijо sporta, 

Ljubljana
 Letaliska 33, 1000 Ljubljana, SI
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

	

(591) бела, сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека за спорт и слободно време (освен 
облека за нуркање), вклучително облека за 
спорт и слободно време, ракавици, капи, шапки, 
ленти за глава и зглобови на рацете и останати 
прекривки за глава 
кл. 28 - игри, играчки, играорки; спортски реквизити 
и производи за гимнастика и спорт коишто не 
се опфатени со другите класи; ситни нешта за 
разонода коишто ги опфаќа класата 28 
кл. 35 - услуги од обласга на огласно-рекламните 
дејности и економска пропаганда, услуги за 
комерцијализација на производи, огласување 
преку сите видови јавни медиуми; контакти со 
јавноста; објавување рекламни текстови
кл. 41 - академии, забави и дејности за забава, 
организација на натпревари, пред се на ракометни 
игри, натпревари, турнири и егзибиционистички 
настапи; снабдување со рекреациони помагала, 
образование; продукција и изведување 
телевизиски и радио преноси на натпревари и 
егзибиционистички настапи; услуги на клубови 
за разонода и образование; организација и 
водење конгреси и конференции; информирање 
за спортски приредби; настапување во живо; 
издавање спортски простори, стадиони и сали под 
наем; организирање настапи и забавни приредби 
на улица; издавачка дејност, издавање носачи 
на звук, видео ленти и публикации поврзани 
со спортот и со нивната продукција; услуги на 
промоција на спортски дејности во непрофитни 
намени 

TM 2002/803
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(210)	 TM  2002/805	 (220)	 18/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Zavod SKL za razvoj in promocijо spotra, 

Ljubljana
 Letaliska 33, 1000 Ljubljana, SI
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека за спорт и слободно време (освен 
облека за нуркање), вклучително облека за 
спорт и слободно време, ракавици, капи, шапки, 
ленти за глава и зглобови на рацете и останати 
прекривки за глава 
кл. 28 - игри, играчки, играорки; спортски реквизити 
и производи за гимнастика и спорт коишто не 
се опфатени со другите класи; ситни нешта за 
разонода коишто ги опфаќа класата 28 
кл. 35 - услуги од областа на огласно-рекламните 
дејности и економска пропаганда, услуги за 
комерцијализација на производи, огласување 
преку сите видови јавни медиуми; контакти со 
јавноста; објавување рекламни текстови
кл. 41 - академии, забави и дејности за забава, 
организација на натпревари, пред се на ракометни 
игри, натпревари, турнири и егзибиционистички 
настапи; снабдување со рекреациони помагала, 
образование; продукција и изведување 
телевизиски и радио преноси на натпревари и 
егзибиционистички настапи; услуги на клубови 
за разонода и образование; организација и 
водење конгреси и конференции; информирање 
за спортски приредби; настапување во живо; 
издавање на спортски простори, стадиони и 
сали под наем; организирање настапи и забавни 
приредби на улица; издавачка дејност, издавање 
носачи на звук, видео ленти и публикации 
поврзани со спортот и со нивната продукција; 
услуги на промоција на спортски дејности во 
непрофитни намени 

(210)	 TM  2002/816	 (220)	 23/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул. Орце Николов бб, MK
(540)	

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2002/819	 (220)	 25/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство, услуги, 

транспорт и трговија*ХИТ 2002* увоз-извоз 
ДОО

 7500 ПРИЛЕП  ул.Илија Јовчески бр.8, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање  
патувања

TM 2002/805
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(210)	 TM  2002/822	 (220)	 29/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Arysta LifeScience North America Corporation
 100 First Street, Suite 1700, San Francisco, California 

94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

AMIGO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, инсектициди, хербициди и 
фунгициди, сите за употреба во агрокултурата, 
хортикултурата, шумарството, домовите и 
градините

(210)	 TM  2002/823	 (220)	 29/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Arysta LifeScience North America Corporation
 100 First Street, Suite 1700, San Francisco, California 

94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

SELECT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, инсектициди, хербициди и 
фунгициди, сите за употреба во агрокултурата, 
хортикултурата, шумарството, домовите и 
градините

(210)	 TM  2002/824	 (220)	 29/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Здружение на граѓани Згрижување на жени и 

деца жртви на насилство ШЕЛТЕР ЦЕНТАР
 ул.”Вера Јоциќ” бр.35 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  	

бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)

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

(510, 511)

кл. 41 - oбразовни услуги, подготвување настава, 
забава, спортски и културни активности 
кл. 42 - правни услуги 
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; 
привремено сместување

(210)	 TM  2002/831	 (220)	 30/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna 

pica
 10000 ZAGREB Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - aлкохолнн пијалоци (освен пиво) 
кл. 35 - огласување, рекламирање,водење на 
работење, управување со работи, канцелариски 
работи 
кл. 39 - превоз; пакување и складирање стока, 
организирање патувања 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава, 
забава, спортски и културни активности 

(210)	 TM  2002/832	 (220)	 30/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna 

pica
 10000 ZAGREB Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолнн пијалоци (освен пиво) 
кл. 35 - огласување, рекламирање,водење на 
работење, управување со работи, канцелариски 
работи 

TM 2002/832
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кл. 39 - превоз; пакување и складирање стока, 
организирање патувања 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава, 
забава, спортски и културни активности

(210)	 TM  2002/837	 (220)	 30/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ДПТУ „ГУДАЛАТ” Фетаји Миради ДОО
 ул.Борис Кидрич бр.165 Гостивар , MK
(540)	

(591) црвена, зелена, модра и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

(210)	 TM  2002/838	 (220)	 30/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ДПТУ „ГУДАЛАТ” Фетаји Миради ДОО
 ул.Борис Кидрич бр.165 Гостивар , MK
(540)

	

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

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

(210)	 TM  2002/839	 (220)	 30/10/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ДПТУ „ГУДАЛАТ” Фетаји Миради ДОО
 ул.Борис Кидрич бр.165 Гостивар , MK
(540)	

(591) жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

(210)	 TM  2002/850	 (220)	 04/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Здружение на менаџери и аудитори за квалитет 

ЗМАК, Скопје
 ул. „Васил Ѓоргов” бр.29, лок.6, 
 Поштенски фах бр.701, MK
(540)	

(591) темно сина, средно зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење работи, управување 
со работите, канцелариски работи 
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги за индустристки анализи и истражувања; 
проектирање и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер; правни услуги

(210)	 TM  2002/861	 (220)	 08/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
ГРОЗД

 2400 СТРУМИЦА ,Стадион бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и 
зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и 
млечни производи, масла за јадење и масти 

TM 2002/837
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кл. 32 - минерална сода и вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци 
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210)	 TM  2002/864	 (220)	 08/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
ГРОЗД

 2400 СТРУМИЦА, Стадион бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) светло сина, темно сина, црна, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33   алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210)	 TM  2002/866	 (220)	 08/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
ГРОЗД

 2400 СТРУМИЦА, Стадион бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) виолетова, темноцрвена, розова, сина, зелена и 
бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

(210)	 TM  2002/868	 (220)	 11/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Акционерско друштво „АСТРОКО” АД
  ул.Преки пат бр.61 , општина Витоша, Софија, 

BG
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

IMPRESSION PLUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење; препарати за чистење, полирање, 
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса; препарати за нега на забите

(210)	 TM  2002/888	 (220)	 14/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација -аптека 

„Галафарм” Елеонора ДООЕЛ Скопје
 Карпош 3, секција 2, локал 1-б , MK
(540)	

(591) сина, розе, црвена, жолта, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и козметички 
препарати

TM 2002/888
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(210)	 TM  2002/894	 (220)	 19/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 DELTA DAIRY S.A.
 I6, Eirinis avenue, I77 78 Tavros, GR
(740) РУБЕН  ЉУБИЦА, адвокат 
 бул.”Св.Климент Охридски” бр.66/1-1,
 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, сина, жолта, темно кафеава и темно 
црвена 

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевстки и ветеринарски препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хебрициди 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни 
преработки, конзервирано, сушено и варено 
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 
млеко и млечни производи, масла за јадење и 
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), 
мирудии, мраз 
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

(210)	 TM  2002/895	 (220)	 19/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 DELTA DAIRY S.A.
 I6, Eirinis avenue, I77 78 Tavros, GR
(740) РУБЕН  ЉУБИЦА, адвокат 
 бул.”Св.Климент Охридски” бр.66/1-1, 
 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 5 - фармацевстки и ветеринарски препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хебрициди 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни 
преработки, конзервирано, сушено и варено 
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 
млеко и млечни производи, масла за јадење и 
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), 
мирудии, мраз 
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

TM 2002/894
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(210)	 TM  2002/896	 (220)	 19/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 DELTA DAIRY S.A.
 I6, Eirinis avenue, I77 78 Tavros, GR
(740) РУБЕН  ЉУБИЦА, адвокат 
 бул.”Св.Климент Охридски” бр.66/1-1, 
  1000, Скопје

(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевстки и ветеринарски препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хебрициди 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни 
преработки, конзервирано, сушено и варено 
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 
млеко и млечни производи, масла за јадење и 
масти 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), 
мирудии, мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

(210)	 TM  2002/899	 (220)	 21/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за туризам, трговија и услуги 

ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ Сашo ДООЕЛ увоз - извоз, 
Скопје

 Бул. „ Илинден” бр. 3 / 1, MK
(740) НИКОЛА  ЧОКРЕВСКИ, адвокат 
 Ул.”Бојмија” бр.6/ 1 кула 3, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно сина, светло сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

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

(210)	 TM  2002/901	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 YILDIZ HOLDING A.S.
 Davutpasa Caddesi No: 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) зелена, розе-пинк, портокалова, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе; брашно и производи од 
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, 
меласа; квасец, прашок за пециво; сол, сенф; 
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; 
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли, 
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени 
со чоколада 

TM 2002/901
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(210)	 TM  2002/902	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

FUGOFIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарсгвото, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/903	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

POROMEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарсгвото, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/904	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

INTENZIFIKATOR 05

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги 

(210)	 TM  2002/905	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

MALTEKO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарсгвото, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/906	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

ADINGFIBRES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

TM 2002/902
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(210)	 TM  2002/907	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

ADINGMARKER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита 
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, 
средства за нагризување, сурови природни 
смоли, метали во листови и во прав за сликарите, 
декоратерите, печатарите и уметниците 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/908	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

ADINGKOLOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита 
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, 
средства за нагризување, сурови природни 
смоли, метали во листови и во прав за сликарите, 
декоратерите, печатарите и уметниците 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/909	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселскипат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

HIDROFAS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита 
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, 
средства за нагризување, сурови природни 
смоли, метали во листови и во прав за сликарите, 
декоратерите, печатарите и уметниците 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/910	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

REPARATUR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/911	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

ADINGFAS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита 
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, 
средства за нагризување, сурови природни 
смоли, метали во листови и во прав за сликарите, 
декоратерите, печатарите и уметниците 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/912	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул. Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

STIROKOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарсгвото, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 

TM 2002/912
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кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/914	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул. Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

PODING

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/915	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

ADINGAKRIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума , азбест, лискун и 
производи од нив, што не се опфатени во другите 
класи; полуфабрикати од пластични материјали; 
материјали за подлошки, за затнување и за 
изолација, свитливи и неметални цевки 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/916	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул. Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

VRSKA U

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарсгвото, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 

ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/917	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул. Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

FAVORIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита 
од ’рѓа и гниење надрвото, материи за боење, 
средства за нагризување, сурови природни 
смоли, метали во листови и во прав за сликарите, 
декоратерите, печатарите и уметниците 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/918	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул. Новоселски  пат бб Скопје, MK
(540)	

INGUNIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарсгвото, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи, 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2002/921	 (220)	 22/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 COOGI PARTNERS LLC
 112 Windsor Gate, Lake Success, 
 New York 11020, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2002/914
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(540)	

COOGI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - тоалетен сапун, немедицински соли за 
капење, средства за капење, парфем, козметика, 
тоалетна вода, колонска вода, црвило за уста 
(кармин), лак за нокти, креми за шминкање, млеко 
за чистење,  пудер за тело и за лице, лосиони и 
креми за чистење на кожата, туш за очи (ајлајнер) 
лосион за по бричење, сапун за бричење, 
дезодоранси, лосиони за коса и талк пудра 
кл. 9 - снимани аудио и видео ленти, фонографски 
снимки, компакт дискови и снимки на музички 
изведби на други медиуми ; апарати за снимање 
трансмисија или репродукција на звук или слика; 
рамки за очила,  рамки за очила за сонце, рамки 
за безбедносни очила за употреба во индустријата 
и рамки за очила препишани од офталмолог 
кл. 14 - часовници, ремчиња за часовници и 
накит 
кл. 18 - куфери, патни торби, спортски торби, 
рачни торби, торби за носење товар, ранци и 
торби за гимнастички реквизити
кл. 25 - облека, особено кошули, фанели, јакни, 
чевли, капи, бандажи, куси пантолани, колани за 
облека, чорапи, облека за капење, џакети, облека 
за дожд, блузи, фустани, обувки, шалови, шамии, 
капи, штитници за глава, држачи за коса, пиџами 
и облека за спиење

(210)	 TM  2002/923	 (220)	 25/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119 , US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

CENTRINO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски, 
кинематографски и оптички апарати и 
инструменти како и апарати и инструменти 
за вагање, мерење, сигнализација, контрола 
(инспекција), за помош (спасување) и за обука; 
апарати и инструменти за водење, дистрибуција, 
трансформирање, акумулирање, подесување 
или управување со електрична струја; апарати за 
снимање, пренос, репродукција на звук и слика; 
магнетни подлошки за снимање, акустични плочи; 
автомати и механизми за автоматски уреди што 
се задвижуваат со претходно уфрлена метална 
паричка; регистарски благајни, сметачи, опрема 

за обработка на податоци и за сметачи; уреди 
за гаснење пожар; сметачи, сметачки хардвер; 
полупроводници; микропроцесори и останати 
делови за полупроводници; интегрални кола; 
сметачки chipset; сметачки матични плочи и 
зависни плочи; микросметачи; сметачки работни 
станици; софтверски програмирани процесори; 
notebook и laptop сметачи; преносливи сметачи, 
рачни сметачи (handheld computers); сметачки 
переферии; персонални дигитални асистенти 
(PDA); сметачки софтвер, сметачки firmware 
и софтвер на оперативен систем, сметачи и 
телекомуникациски хардвер и софтвер; сервери; 
адаптери за сметачки мрежи; прекинувачи, 
рутери и мрежни јазли (hubs); со кабел поврзани 
и безжичани модеми, комуникациски картички 
и средства; мобилни телефони; пратечка 
опрема, делови и апарати за тестирање на горе 
наведените производи

(210)	 TM  2002/924	 (220)	 25/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

INTEL INSIDE CENTRINO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски апарати 
и инструменти, апарати и инструменти за 
спасување, апарати и инструменти за водење, 
дистрибуирање,трансформирање, акумулирање, 
подесување или управување со електрична 
струја; магнетни подлошки за снимање, акустични 
плочи; автомати и механизми за автоматски 
уреди што се задвижуваат со претходно 
уфрлена метална паричка; регистерски благајни, 
сметачи, опрема за обработка на податоци и 
за сметачи; уреди за гаснење пожар(овој дел 
од списокот нема приоритет).Микропроцесори, 
телефони, компјутерски хардвер и софтвер за 
телекомуникации; компјутери, нивни делови и 
периферии; уреди за процесирањена податоци и 
нивни делови; компјутерски софтвер; електрични 
уреди вклучени во класата 9; фотографски,кинем
атографски и оптички апарати и инструменти како 
и апарати и инструменти за вагање,мерење,сигна
лизација, контрола(инспекција),за обука; апарати 
за снимање, пренос, репродукција на звук или 
слика; магнетни носачи на податоци (овој дел од 
списокот има  приоритет од Германија)

TM 2002/924
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(210)	 TM  2002/926	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија, услуги и превоз на 

патници со такси ЕЛИТА ГОМЕРКС увоз-извоз 
ДООЕЛ 

 ул. Пенка Котеска бр.99, 7500 ПРИЛЕП, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање  
патувања

(210)	 TM  2002/929	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Reckitt & Colman (Overseas) Limited
 Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

SILVO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење и полирање; 
антистатички препарати

(210)	 TM  2002/930	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Reckitt Benckiser NV
 Gebou de Appelaer, De Fruittuinen 2-12, 2132 NZ, 

Hoofddorp, NL
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

CALCOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски продукти за индустриски цели; 
смекнувачи за вода, различни од оние наменети 
за употреба за домаќинство; заштитни препарати 
за стакло, порцелан и грнчарија, и други кујнски 
елементи; продукти наменети за заштита од 
дамки на кујнски и стаклени елементи, што не се 
содржани во дригите класи; сите горенаведени 
стоки со или без дезинфицирачки компоненти, во 
меѓународната класа 01 
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции 
за перење алишта и миење садови; препарати 
за алишта; препарати за алишта наменети за 
суво перење; препарати за полирање на кујна 
и стакло; препарати за чистење, полирање и 
мазнење, како и абразивни препарати; чистачи на 
ќилими; шампони, детергенти; сапуни; препарати 
за употреба во домаќинство; смекнувачи на 
ткаенина; адитиви за алишта; препарати за 
отстранување на дамки; сите горенаведени 
стоки со или без дезинфицирачки компоненти во 
меѓународната класа 03

(210)	 TM  2002/931	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Reckitt & Colman (Overseas) Limited
 Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

BRASSO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење и полирање; анти-
статички препарати

(210)	 TM  2002/932	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Reckitt & Colman (Overseas) Limited
 Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

GLASSEX SPEED ALCOOL
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење, полирање и 
светнување, како и абразивни препарати; 
препарати за белење; детергенти; препарати за 
алишта; сапуни; средства за тоалет; препарати 
за нега на кожата; препарати за парфемирање на 
воздухот 
кл. 5 - дезинфекциски препарати; антибактериски 
препарати; артикли во кои се содржат 
дезинфекциски или антибактериски продукти; 
препрати за санитартии; препарати за 

TM 2002/926



Glasnik, 13/1, str. 165-529, mart 2006 Skopje   

Trgovski marki

201

освежување на воздухот; препрати за чистење 
на воздух; дезодоранси и дезодоранси (различни 
од оние наменети за лична употереба), гемициди; 
антисептички препарати; артикли содржани од 
антисептички продукти; инсектициди и митициди; 
уништувачи на инсекти; препрати за уништување 
и спречување на црви, инсекти; фунгициди
кл. 21 - садови за домаќинство и кујна и 
контејнери (не се составени од благороден 
метал или обложени со истиот) четки; чешли; 
сунѓери; прекривачи и бришачи за чистење или 
за употреба во домаќинството; прекривачи за 
полирање; прекривачи, бришачи, ткаенини и 
сунѓери составени од препарати за чистење; 
препарати за полирање, детергенти или 
дезинфикатори за чистење; детергенти или 
дезинфикатори за чистење; артикли за  чистење 
или полирање; прекривачи за прашина; стаклена 
волна; прничиња за чистење 

(210)	 TM  2002/933	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Reckitt & Colman (Overseas) Limited
 Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

GLASSEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење, полирање и 
светнување, како и абразивни препарати; 
препарати за белење; детергенти; препарати за 
алишта; сапуни; средства за тоалет; препарати 
за нега на кожата; препарати за парфемирање на 
воздухот 
кл. 5 - дезинфекциски препарати; антибактериски 
препарати; артикли во кои се содржат 
дезинфекциски или анти бактериски продукти; 
препарати за санитартии; препарати за 
освежување на воздухот; препарати за чистење на 
воздухот; дезодоранси и дезодоранси (различни 
од оние наменети за лична употереба), гемициди; 
антисептички препарати; артикли содржани од 
антисептички продукти; инсектициди и митициди; 
уништувачи на инсекти; препарати за уништување 
и спречување на црви, инсекти; фунгициди
кл. 21 - садови за домаќинство и кујна и 
контејнери  (не се составени од благороден 
метал или обложени со истиот), четки; чешли; 
сунѓери; прекривачи и бришачи за чистење или 
за употреба во домаќинството; прекривачи за 
полирање; прекривачи, бришачи, ткаенини и 
сунѓери составени од препарати за чистење; 
препарати за полирање, детергенти или 
дезинфикатори за чистење; детергенти или 
дезинфикатори за чистење; артикли за  чистење 
или полирање; прекривачи за прашина; стаклена 
волна; перничиња за чистење

(210)	 TM  2002/934	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Reckitt & Colman (Overseas) Limited
 Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

KARPEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други субстанци за 
перење  алишта и миење на садови; препарати за 
алишта; препарати за алишта наменети за суво 
перење; препарати за полирање на кујна и стакло; 
препарати за чистење, полирање и светнување, 
како и абразивни препарати; чистачи на ќилими; 
шампони, детергенти; сапуни; препарати за 
употреби во домаќинството; смекшувачи на 
ткаенина; адитиви за алишта; препарати за 
отстранување на флеки-дамки; сите горенаведени 
стоки со или без дезинфицирачки компоненти, во 
меѓународната класа 03 
кл. 5 -  дезинфекциски препарати; антибактериски 
препарати; артикли во кои се содржат 
дезинфекциски или антибактериски продукти; 
препрати за санитартии; препарати за 
освежување на воздухот; препрати за чистење на 
воздухот; дезодоранси и дезодоранси (различни 
од оние наменети за лична употереба), гемициди; 
антисептички препарати; артикли содржани од 
антисептички продукти; инсектициди и митициди; 
уништувачи на инсекти; препрати за уништување 
и спречување на црви, инсекти; фунгициди
кл. 21 -  садови за домаќинство и кујна и 
контејнери ( не се составени од благороден метал 
или обложени со истиот) четки; чешли; сунѓери; 
прекривачи и бришачи за чистење или за употреба 
во домаќинството; прекривачи за полирање; 
прекривачи, бришачи, ткаенини и сунѓери 
составени од препрати за чистење; препрати 
за полирање, детергенти или дезинфикатори 
за чистење; детергенти или дезинфикатори за 
чистење; артикли за целите на чистење или 
полирање; прекривачи за прашина; стаклена 
волна; перничиња за чистење
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(210)	 TM  2002/935	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало Петар Трајкоски 
*ТЕОДУЛ* увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ

 7500 ПРИЛЕП, „Блаже Темелкоски” 8, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 39 - транспортни услуги, организирање  
патувања

(210)	 TM  2002/936	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 THE COCA - COLA COMPANY
 Atlanta, Georgia, GA 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)	

СЛЕДИ ГИ СВОИТЕ ИНСТИНКТИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пијалоци, како вода за пиење, 
ароматизирана вода, минерална и сода вода и 
други безалкохолни пијалоци како енергетски 
пијалоци и спортски пијалоци; пијалоци од овошје 
и овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци 
за производство на пијалоци како минерална и 
газирана вода, енергетски и спортски пијалоци, 
овошни пијалоци и сокови

(210)	 TM  2002/937	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralada Farms Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

BONISARA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање 
(ублажување) на симптомите на менопауза и за 
превенција и третман на трошноста на коските 
(губиток на коскената маст)

(210)	 TM  2002/938	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralada Farms Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

DUALESSA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање 
(ублажување) на  симптомите на менопауза и за 
превенција и третман на трошноста на коските 
(губиток на коскената маст)

(210)	 TM  2002/939	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralada Farms Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

DUASARA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање 
(ублажување) на симптомите на менопауза и за 
превенција и третман на трошноста на коските 
(губиток на коскената маст)

TM 2002/935
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(210)	 TM  2002/940	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralada Farms Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PERLESSA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање 
(ублажување) на  симптомите на менопауза и за 
превенција и третман на трошноста на коските 
(губиток на коскената маст)

(210)	 TM  2002/941	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralada Farms Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

AMERALTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање 
(ублажување) на симптомите на менопауза и за 
превенција и третман на трошноста на коските 
(губиток на коскената маст)

(210)	 TM  2002/942	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralada Farms Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

EMIRANCE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање 
(ублажување)на  симптомите на менопауза и за 
превенција и третман на трошноста на коските 
(губиток на коскената маст)

(210)	 TM  2002/943	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralada Farms Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

AMARANCE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање 
(ублажување) на симптомите на менопауза и за 
превенција и третман на трошноста на коските 
(губиток на коскената маст)

(210)	 TM  2002/944	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralada Farms Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

DUAVIVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање 
(ублажување) на симптомите на менопауза и за 
превенција и третман на трошноста на коските 
(губиток на коскената маст)

(210)	 TM  2002/945	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ExxonMobil Oil Corporation
 5959 Las Colinas Boulevard IRVING, 
 Texas 75039-2298, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MOBILKOTE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива; 
смеши за собирање прав со навлажнување и 
врзување; горива (вклучително и течни горива 
за мотори) и материи за осветлување; свеќи; 
фитили; парафински премачкувачи за употреба 
на картонски кутии, картони и хартиени табли

TM 2002/945
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(210)	 TM  2002/946	 (220)	 26/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 PyTech Chemicals GmbH
 Seestrasse 122, 8810 Horgen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

VANTEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување  
штетници , фунгициди, хербициди и инсектициди

(210)	 TM  2002/948	 (220)	 28/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АНЕТА ДООЕЛ
 Првомајска бр. 60,1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - млеко

(210)	 TM  2002/950	 (220)	 28/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Chiron Corporation, a Delaware corporation
 4560 Horton Street, Emeryville, 
 California 94608-2916, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

CHIRON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1  хемиски реагенси, сетови што содржат хемиски 
реагенси за ин- витро научна и истражувачка 
употреба; ензими за научна и истражувачка 
употреба; преносни средства за генска испорака 
за воведувањето  генетски материјал во келии за 
научна и истражувачка употреба 
кл. 5  дијагностички реагенси; сетови што содржат 
диагностички реагенси за ин- витро медицинска 
употреба; фармацевтски препарати; хормони; 
фактори за растење; профилактички и терапевтски 
вакцини; ензими за медицинска употреба; 
нуклеински киселини, додатоци (адјуванти); 
антигени; преносни средсгва за генска испорака 
за воведувањето  генетски материјал во келии за 
превенцијата или третманот на болести
кл. 9 - лабораториска опрема и делови и 
приклучоци за тоа; луминометри; водени бањи за 
подготовка на лабораториски примероци; софтвер 
за употреба со лабораториска опрема 
кл. 10 - медицинска лабораториска опрема, 
вклучително опрема за медицинска дијагноска и 
делови и приклучоци за тоа; медицинска опрема 
за тестирање на крвта; инхалатори за употреба во 
давањето  фармацевтски производи 
кл. 44 - услуги за тестирање на крвта; истражувачки 
услуги на полето на биотехнологијата и 
фармацевтските производи

(210)	 TM  2002/951	 (220)	 28/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CHIPITA INTERNATIONAL S.A.
 180, Singrou Av., 176 71 Kallithea, Athens, GR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

TM 2002/946



Glasnik, 13/1, str. 165-529, mart 2006 Skopje   

Trgovski marki

205

(591) жолта, црна, сина, жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - чуван и сушен зеленчук и овошје (суво 
грозје, султана, рибизли), кристализирано овошје 
(кандиран лимон и кора од портокал), ореви, 
производи од компир од сите видови (чипс, криспи, 
стапчиња), желеа, џемови, компоти, производи за 
мачкање на кришки леб (од лешник или нугат); 
јајца; млеко и млечни производи; масла и масти 
за јадење 
кл. 30 - производи од брашно и цералии (освен 
храна за животни); готово тесто за леб, колач 
и малечки слатки; леб, „рол”, кроасани, пици 
(вклучително и полуготови за печење,  како 
замрзната храна), двопек; тесто за леб и криспи; 
паста, кекси; чоколадо (прелив), чоколадни 
табли и полнети чоколади; чоколади поленти 
со лешници и/или цереални производи и/или 
овошје и ориз; пралини, производи од лешници, 
марципан; бонбони, чоколадни бомбони, овошни 
бомбони, карамели, гумени бомбони, овошни и 
полнети гуми за џвакање

(210)	 TM  2002/952	 (220)	 28/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CHIPITA INTERNATIONAL S.A.
 180, Singrou Av., 176 71 Kallithea, Athens, GR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - чуван и сушен зеленчук и овошје (суво 
грозје, султана, рибизли), кристализирано овошје 
(кандиран лимон и кора од портокал), ореви, 
производи од компир од сите видови (чипс, криспи, 
стапчиња), желеа, џемови, компоти, производи за 
мачкање на кришки леб (од лешник или нугат); 
јајца; млеко и млечни производи; масла и масти 
за јадење 
кл. 30 - производи од брашно и цералии (освен 
храна за животни); готово тесто за леб, колач 
и малечки слатки; леб, „рол”, кроасани, пици 
(вклучително и полуготови за печење,  како 
замрзната храна), двопек; тесто за леб и криспи; 
паста, кекси; чоколада (прелив), чоколадни 
табли и полнети чоколади; чоколади поленти 
со лешници и/или цереални производи и/или 

овошје и ориз; пралини, производи од лешници, 
марципан; бомбони, чоколадни бомбони, овошни 
бомбони, карамели, гумени бомбони, овошни и 
полнети гуми за џвакање

(210)	 TM  2002/953	 (220)	 28/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CHIPITA INTERNATIONAL S.A.
 180, Singrou Av., 176 71 Kallithea, Athens, GR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - чуван и сушен зеленчук и овошје (суво 
грозје, султана, рибизли), кристализирано овошје 
(кандиран лимон и кора од портокал), ореви, 
производи од компир од сите видови (чипс, криспи, 
стапчиња), желеа, џемови, компоти, производи за 
мачкање на кришки леб (од лешник или нугат); 
јајца; млеко и млечни производи; масла и масти 
за јадење 
кл. 30 - производи од брашно и цералии (освен 
храна за животни); готово тесто за леб, колач 
и малечки слатки; леб, „рол”, кроасани, пици 
(вклучително и полуготови за печење,  како 
замрзната храна), двопек; тесто за леб и криспи; 
паста, кекси; чоколада (прелив), чоколадни 
табли и полнети чоколади; чоколади поленти 
со лешници и/или цереални производи и/или 
овошје и ориз; пралини, производи од лешници, 
марципан; бомбони, чоколадни бомбони, овошни 
бомбони, карамели, гумени бомбони, овошни и 
полнети гуми за џвакање

(210)	 TM  2002/954	 (220)	 28/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CHIPITA INTERNATIONAL S.A.
 180, Singrou Av., 176 71 Kallithea, Athens, GR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

	

TM 2002/954
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(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - чуван и сушен зеленчук и овошје (суво 
грозје, султана, рибизли), кристализирано овошје 
(кандиран лимон и кора од портокал), ореви, 
производи од компир од сите видови (чипс, криспи, 
стапчиња), желеа, џемови, компоти,производи за 
мачкање  на кришки леб (од лешник или нугат); 
јајца; млеко и млечни производи; масла и масти 
за јадење 
кл. 30 - производи од брашно и цералии (освен 
храна за животни); готово тесто за леб, колач 
и малечки слатки; леб, „рол”, кроасани, пици 
(вклучително и полуготови за печење,  како 
замрзната храна), двопек; тесто за леб и криспи; 
паста, кекси; чоколада (прелив), чоколадни 
табли и полнети чоколади; чоколади поленти 
со лешници и/или цереални производи и/или 
овошје и ориз; пралини, производи од лешници, 
марципан; бомбони, чоколадни бомбони, овошни 
бомбони, карамели, гумени бомбони, овошни и 
полнети гуми за џвакање

(210)	 TM  2002/955	 (220)	 28/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CHIPITA INTERNATIONAL S.A.
 180, Singrou Av., 176 71 Kallithea, Athens, GR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

SPIN SPAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - чуван и сушен зеленчук и овошје (суво 
грозје, султана, рибизли), кристализирано овошје 
(кандиран лимон и кора од портокал), ореви, 
производи од компир од сите видови (чипс, криспи, 
стапчиња), желеа, џемови, компоти, производи за 
мачкање на кришки леб (од лешник или нугат); 
јајца; млеко и млечни производи; масла и масти 
за јадење 
кл. 30 - производи од брашно и цералии (освен 
храна за животни); готово тесто за леб, колач 
и малечки слатки; леб, „рол”, кроасани, пици 
(вклучително и полуготови за печење, како 
замрзната храна), двопек; тесто за леб и криспи; 
паста, кекси; чоколада (прелив), чоколадни 
табли и полнети чоколади; чоколади поленти 
со лешници и/или цереални производи и/или 
овошје и ориз; пралини, производи од лешници, 
марципан; бомбони, чоколадни бомбони, овошни 
бомбони, карамели, гумени бомбони, овошни и 
полнети гуми за џвакање

(210)	 TM  2002/956	 (220)	 29/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 United Parcel Service of America, Inc. a 

corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware

 55 Glenlake Parkway, NE Atlanta, 
 Georgia 30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

UPS STORE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - oгласување и бизнис услуги, имено 
бизнис менаџмент; услуги за франшиза, имено 
нудење техничка асистенција и основање и/
или управување со малопродажни  оддели за 
пошта, шпедиција, пратки, пакети, факсирање и 
електронски комуникации; фотокопирачки услуги; 
и услуги за репродукција на документи; услуги во 
малопродажни продавници во кои се нудат марки 
и канцелариски материјали 
кл. 38 - комуникациски услуги, имено услуги за 
пренесување факсимил и електронски пораки, 
услуги на предавање и испраќање пораки, 
телефонски услуги и телеграфски услуги 
кл. 39 - транспортни услуги и услуги на 
складирање, имено транспортирање и достава на 
производи, пратки и пакети; пакување  производи 
за транспортирање

(210)	 TM  2002/957	 (220)	 29/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Д.О.О.Е.Л. РОЈТЕМ Прилеп
 Бизнис центар „Кузман Јосифовски Питу”, локал 

35, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

TM 2002/955
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(591) сива, бела, златна, зелена, жолто кафена, темно 
и светло кафена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210)	 TM  2002/958	 (220)	 29/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Д.О.О.Е.Л. РОЈТЕМ Прилеп
 Бизнис центар „Кузман Јосифовски Питу”, локал 

35, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, златна, зелена, жолто кафена, 
темно и светло кафена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210)	 TM  2002/959	 (220)	 29/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ГАЛЕНИКА АД Београд
 ул. „Батајнички друм”  б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 
 Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)	

KOKOMICIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
преларати; диететски супстанции што се користат 
во медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјал за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди; 
хербициди

(210)	 TM  2002/961	 (220)	 29/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АКЦЕНТ Милан дооел Скопје
 ул. Мито Хаџи Василев бр. 18/2-9, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - aпарати и инструменти, научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички, за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција); спасување 
и настава; апарати за снимање, пренос, 
репродукција на звук или слика; магнетни носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар каси, 
машини за сметање и опрема за обработка на 
податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар, 
а особено, фискални апарати, фискални каси, 
фискални печатачи, преносни фискални каси и 
апарати
кл. 35 - oгласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи, а 
особено  обезбедување услуги за организирање 
и следење на залихите, вклучително забрзана 
замена на резервни делови за дилери на 
компјутерски производи и фискални апаратури; 
услуги на комерцијално огласување што се нуди 
во списанија; консултански услуги од областа 
на огласување и маркетинг; подготвување 
и одржување саеми и изложби во врска со 
персонални компјутери и фискални апаратури, 
мрежи на персонални компјутери и сервери 
на датотеки, компјутерски периферии и 
телекомуникација 
кл. 37 - градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги, а особено услуги за 
поставување(Set-up) и инсталирање компјутери 
и фискални апарати на самото место(on-site) и 
одржување на системите на персонални компјутери 
и фискални апарати по пат на далечинска дијагноза 
на проблемот на хардверска и софтверска 
конфигурација, користејќи телекомуникации и 
модеми за пренос на податоци 
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; 
забава; спортски и културни активности, а особено 
услуги за образование во областа на деловниот 
менаџмент, обука за продавање и технички 
обучувања што им се пружаат на дилерите на 
компјутери и консултантски услуги во областа 
на обучувањето  лица што се занимаваат со 
продажба 

TM 2002/961



Glasnik, 13/1,  str.165-529, mart 2006 Skopje

Trgovski marki

208

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги за индустриски анализи и истражувања; 
проектирање и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер како и хардвер за фискални апарати и 
софтвер за фискални апарати; правни услуги

(210)	 TM  2002/962	 (220)	 29/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АКЦЕНТ Милан дооел Скопје
 ул. Мито Хаџи Василев бр. 18/2-9, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - aпарати и инструменти, научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички, за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција); спасување 
и настава; апарати за снимање, пренос, 
репродукција на звук или слика; магнетни носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар каси, 
машини за сметање и опрема за обработка на 
податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; 
а особено, фискални апарати, фискални каси, 
фискални печатачи, преносни фискални каси и 
апарати
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што 
не се опфатени со другите класи; печатени 
работи; книговезнички материјал; фотографии; 
канцелариски материјал; лепила за канцелариска 
и куќна употреба; машини за пишување и 
канцелариски прибор (освен мебелот), материјали 
за пакување што не се опфатени во другите класи; 
карти за играње, печатарски букви; клишиња, 
а особено книги, часописи, печатени обрасци, 
прирачници, технички упатства што се користат при 
работење со персонални компјутери; прирачници 
со упатства за корисниците, брошури и летоци со 
известувања кои ја опишуваат електронската база 
на податоци и нејзината употреба во електронска 
пошта (E-mail); информативни билтени за 
службеници и независни дилери на компјутери и 
фискални апаратури 
кл. 35 - огласување; водење на работењето; 
управување со работи; канцелариски работи, а 
особено обезбедување услуги за организирање 
и следење на залихите, вклучително забрзана 
замена на резервни делови за дилери на 
компјутерски производи и фискални апаратури; 

услуги на комерцијално огласување што се 
нуди во списанијата; консултански услуги 
од областа на огласување и маркетинг; 
подготвување и одржување саеми и изложби 
во врска со персонални компјутери и фискални 
апаратури, мрежи на персонални компјутери и 
сервери на датотеки, компјутерски периферии и 
телекомуникација 
кл. 37 - градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги, а особено услуги за 
поставување(Set-up) и инсталирање  компјутери 
и фискални апарати на самото место(on-site) и 
одржување на системите на персонални компјутери 
и фискални апарати по пат на далечинска дијагноза 
на проблемот на хардверска и софтверска 
конфигурација, користејќи телекомуникации и 
модеми за пренос на податоци 
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги за индустриски анализи и истражувања; 
проектирање и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер, како и хардвер за фискални апарати и 
софтвер за фискални апарати; правни услуги

(210)	 TM  2002/963	 (220)	 29/11/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АКЦЕНТ Милан дооел Скопје
 ул. Мито Хаџи Василев бр. 18/2-9, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички, за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција); спасување 
и настава; апарати за снимање, пренос, 
репродукција на звук или слика; магнетни носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар каси, 
машини за сметање и опрема за обработка на 
податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; 
а особено, фискални апарати, фискални каси, 
фискални печатачи, преносни фискални каси и 
апарати 
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што 
не се опфатени со другите класи; печатени 
работи; книговезнички материјал; фотографии; 
канцелариски материјал; лепила за канцелариска 
и куќна употреба; машини за пишување и 
канцелариски прибор (освен мебелот), материјали 
за пакување што не се опфатени во другите класи; 
карти за играње, печатарски букви; клишиња, 
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а особено книги, часописи, печатени обрасци, 
прирачници, технички упатства што се користат при 
работење со персонални компјутери; прирачници 
со упатства за корисниците, брошури и летоци со 
известувања кои ја опишуваат електронската база 
на податоци и нејзината употреба во електронска 
пошта (E-mail); информативни билтени за 
службеници и независни дилери на компјутери и 
фискални апаратури 
кл. 35 - огласување; водење на работењето; 
управување со работи; канцелариски работи, а 
особено обезбедување услуги за организирање 
и следење на залихите, вклучително забрзана 
замена на резервни делови за дилери на 
компјутерски производи и фискални апаратури; 
услуги на комерцијално огласување што се 
нуди во списанијата; консултански услуги 
од областа на огласување и маркетинг; 
подготвување и одржување саеми и изложби 
во врска со персонални компјутери и фискални 
апаратури, мрежи на персонални компјутери и 
сервери на датотеки, компјутерски периферии и 
телекомуникација 
кл. 37 - градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги, а особено услуги за 
поставување(Set-up) и инсталирање  компјутери 
и фискални апарати на самото место(on-site) и 
одржување на системите на персонални компјутери 
и фискални апарати по пат на далечинска дијагноза 
на проблемот на хардверска и софтверска 
конфигурација, користејќи телекомуникации и 
модеми за пренос на податоци 
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги за индустриски анализи и истражувања; 
проектирање и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер, како и хардвер за фискални апарати и 
софтвер за фискални апарати; правни услуги

(210)	 TM  2002/966	 (220)	 03/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 GOODY‘S S.A .
 Leda-Maria-Thermi Thessaloniki, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

FLOCAFE ESPRESSO BARS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 - услуги поврзани со барови, ресторани, 
кафетерии

(210)	 TM  2002/967	 (220)	 04/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 AstraZeneca AB
 Vastra Malarehamnen 9, S-151 85 Sodertalje, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

GALIDA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(210)	 TM  2002/968	 (220)	 04/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 AstraZeneca AB
 Vastra Malarehamnen 9, S-151 85 Sodertalje, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

FIDARIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции за 
лекување и превенција на дијабетис

(210)	 TM  2002/969	 (220)	 04/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 AstraZeneca AB
 Vastra Malarehamnen 9, S-151 85 Sodertalje, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ZIRCARIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции за 
лекување и превенција на дијабетис
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(210)	 TM  2002/970	 (220)	 04/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој
 ул. Маршал Тито  бр. 2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MALTEX
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2002/971	 (220)	 04/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ДОМ ДИЗАЈН ДОО Антон и Лилјана 
 ул. Никола Тримпаре 15, 1000 Скопје, MK
(540)	

DOM-DIZAJN
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи 
кл. 36 - oсигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани со недвижен 
имот 
кл. 37 - градежни конструкции; поправки; 
инсталатерски услуги 
кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги 
за привремено сместување; медицинска и 
хигиенска помош и разубавување; ветеринарни 
и земјоделски услуги; правни услуги; научни и 
индустриски истражувања; изработка на програми 
за компјутери; услуги што не се опфатени со 
другите класи

(210)	 TM  2002/972	 (220)	 04/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АЛКАЛОИД А.Д. - Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија
 ул. Александар Македонски 12 - 1000 Скопје, MK
(540)	

ALPERIT
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи / средство за миење и 
одмрзнување на автомобилско стакло

(210)	 TM  2002/976	 (220)	 06/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за застапување, маркетинг, трговија 

и услуги МЕДИКОФАРМАЦИЈА ДООЕЛ 
 Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-1,
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

	

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

кл. 3 - анисово дрво (етерични масла од анисово 
дрво), аромати (етарични масла), бадемов 
сапун, бадемово масло, бадемово млеко за 
козметичка употреба, восок за отстранување 
влакненца, врзувачки средства /анстригенси/ 
за козметичка употреба, дезодоранси за лична 
употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, 
дспилатори, екстракти од цвеќе /парфимерија/, 
етерични екстракти /есенции/, етерични масти, 
жавелова вода /хромен раствор/, забни протези 
(препарати за чистење на забните протези), забни 
протези (препарати за нега на забните протези), 
забни протези (препарати за полирање на 
забните протези), јасмин (јасминово масло), јонон 
(парфимерија), капење (козметички препарати 
за капење), кожа (козметички производи за нега 
на кожата), кожа (креми за кожа), кожа (креми за 
чистење на кожата), кожа (препарати за чистење 
на кожни производи), кожа (препарати за чистење 
на кожни производи), кожа (производи за заштита 
на кожата), козмстички бои, козметички креми, 
козметички лосиони (шамичиња натопени во 
козметички лосиони), козметачки производи, 
лавандина водичка, лак за нокти, лимон (етерични 
масла на лимонот), лице (белило, црвенило за 
лице), лосион за козметичка употреба, шамичиња 
натопени во козметички лосиони, маски за убавина, 
масла за парфимерија, масла за парфимерија, 
масла за чистење, масла/етерични масла/, масло 
(бадемово масло), масло за козметнчка употреба, 
масти за козметичка употреба, медицински 
сапуни, мириси /парфсми/, мошус /парфимерија/, 
нане (екстракти од нане), нане за парфимерија, 
нафтени желвња за козметичка употреба, нега на 
кожа (козметички производи за нега на кожата), 
нега на уста (производи за нега на устата), /не 
се за медицинска употреба/, памук за козметичка 
употреба, парфимериски производи, полирање 
забни протези (препарати за полирање на 
забните протези, пудра за шминкање, розово 
масло, сапуни, сапуни за дезннфекција, сапуни за 
дезодорирање, сапуни за миење, сапуни против 
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потење, слабеење (козметички препарати за 
слабеење), соли за капење /не се за медицинска 
употреба/, сонце (препарати за заштита од сонце) 
/козметички препарати за заштита од црнење/, 
средства за нега на забите, стапала (сапуни 
против потење на стапалата), стапчиња обложени 
со памук за козметичка употреба, стипса (камена 
стипса) /антисептик/, талк за тоалета, тоалетна 
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни 
производи, тоалетни производи /против потење/, 
убавина (маски за убавина), украсни детали за 
козметичка употреба, усни (црвила за усни), уста 
(производи за нега на усгата) /не се за медицинска 
употреба/, хидроген (водороден пероксид) за 
козметичка употреба, цедрово етерично масло, 
црвила за усни, шампони, шампони за домапши 
миленици, шминка (производи за симнување на 
шминката), шминкање (производи за шминкање), 
шминкање очи (хартиено помагало за шминкање 
на очите) 
кл. 5 - абразивни средства за забарството, 
алгициди /средства за уништување алги/, 
алдехиди за фармацсвтска употреба, алкални 
јодиди за фармацевтска употреба, алкалоиди за 
медицинска употреба, алкалоиди од модар 
клобук, алуминиумов триоксид /глиница/ (ацетати 
на алуминиумов триоксид) за фармацевтска 
употреба, амонијак (пастили на амонијаковите 
соли), англиски фластери, ангостура/грмолика 
растение од Јужна Америка/, кора на ангостура, 
анестетици, антиасматски (чај против астма), 
антиревматски нараквици, антиревматски 
прстени, антисептици, антисептички памук, 
апсорбирачки памук (вата), апчиња за 
фармацевтска употреба, асептична памук, 
ацетати за фармацевтска употреба, бадеми 
(бадемово млеко) за фармацевтска употреба, 
бактерии (култура-бацил за бактериологија), 
бактериолошки препарати за медицинска или 
ветеринарна употреба, бактериски отров, 
бактериски препарати за медицинска или 
ветеринарна употреба, балзам за медицински 
употреба, балзам од гургума за медицинскa, 
употреба, балзамици, бањи (соли за бањи) за 
медицинска употреба, бањи (кал за бањи), бањи 
(морска вода за бањи), бањи (терапевтски), 
препарати за бањи, бањи со кислород, бебе 
(храна за бебе), бела вода /раствор на базичен 
оловен ацетат/ за нега на изгореници и слично, 
белтачини (намирници врз основа на белтачини) 
/за медицинска употреба/ , белтачини /препарати 
за медицинска употреба/, белтачини /албуминско/ 
млеко, бизмут (бизмутски препарати) за 
фармацевтска употреба, бизмут (субнитрати на 
бизмут) за фармацевска употреба, биолошки 
препарати за ветеринарна употреба, биолошки 
препарати за медицинска употреба, биоциди, 
благородни метали (легури на благородните 
метали) за забарството, бомбони за фармацевтска 
употреба, брадавици (моливи за оттргнување на 
брадавиците), брашно за фармацевтска употреба, 
бременост (хемиски препарати за 
дијагностицирање на бременоста), бром за 
фармацевтска употреба, вакцини, вар (производи 
врз основа на вар) за фармацевтска употреба, 

варени сокови /декокти/ за фармацевтска 
употреба, весиканта (средства што предизвнкуваат 
создавање меурчиња на кожата), вештачко 
оплодување (сперма за вештачко оплодување), 
винова лоза (хемиски производи за обработка на 
виновата лоза), витамннски препарати, воздух 
(производи за освежување на воздухот), воздух 
(производи за прочистување на воздухот), восок 
за моделирањс за забна употреба, гадинки 
(средства за уништување на гадинките), газа за 
завиткување, газа за медицинска употреба, 
гајакол (супстанција од растението гајакол) за 
фармацевтска употреба, гармициди /средства за 
уништување бацили/, гас за медицинска употреба, 
главоболка (производи против главоболка), 
гликоза за медицинска употреба, глисти (средства 
против глисти), глицерин за медицинска употреба, 
глицерофосфати, глувци (производи за 
уншптување на глувците), горкун /растение/ за 
медицинска употреба, грозница (средства против 
грозница), гума за забарска употреба, гума за 
медицинска употреба, гуми за џвакање за 
медицинска употреба, гумигут /жолта смола/ за 
медицинска употреба, гургу (балзам на гургу) за 
медицинска употреба, дезодорирачки средства 
различни од оние за лична употреба, детерѓенти 
за медицинска употреба , дигиталин, диететски 
намирници за медицинска употреба, диететски 
напивки за медицинска употреба, диетил етери за 
фармацевтска употреба, дијабетичари (леб за 
дијабетичари), дијагностицирање (производи за 
дијагностицирање), за медицинска употреба, 
добивање заби (препарати за олеснување на 
растен>ето на забите), добиток (средства за 
миење на добитокот), додатоци за крма, за 
медицинска употреба, дрвен јаглен за 
фармацевтска употреба, дрога за медицинска 
употреба, електроди на електрокардиографија 
(хемиски водач за електроди во 
електрокардиографијата), еликсир (фармацевтски 
препарат), енѕими за ветеринарна употреба, 
енѕими за медицинска употреба, енѕимски 
препарати за ветеринарна употреба, енѕимски 
препарати за медицннска употреба, енцијан за 
фармацевтска употреба, еукалиптус за 
фармацевтска употреба, жешка облога, желатин 
за медицинска употреба, животни (производи за 
перење на животните), животни (цемент за 
животински копита), жита (остатоци од обработката 
на зрната на житата) /за медицинска употреба/, 
жолт шеќер за медицинска употреба, забен кит, 
забен лак, забен цемент, заби (лепила за забни 
протези), заби (материјали за пломбирање заби), 
забни амалгами, забни протези (лепила за забни 
протези), забни протези (порцелан за забни 
протези), завои, завои /компресивни/, 
закрепнувачки лекови, запек (лекови против 
запек), заштита за гаќи /хигиенски производи/, 
заштита од сонце (масти против изгореници од 
сонце), земјиште (производи за стерилизација на 
земјиштето), злато (забви супстанции од злато), 
изгореници (производи за заштита од изгореници), 
изгореници од сонце (масти против изгореници), 
инсекти (средства за одбивање на инсектите), 
инсектициди, ирска мов за медицинска употреба, 
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јаглен (дрвен јаглен за	фармацевтска	употреба), 
јалапа /пургатив/,црн дроб од бакалар (масло од 
црн дроб од бакалар), јод за фармацевтска 
употреба, јодитн за фармацевтска употреба, јодна 
тинктура, јодоформ, кадење (производи за кадење), 
калиумови соли за медицинска употреба, каломел, 
камфор, камфорно масло, кантарид /шпанска 
мушичка/ (прашок од кантарид), капсули за 
медицинска употреба, карбонил /против 
паразити/, каустици за фармацевтска употреба, 
кашу /екстракт на акација/ за фармацевтска 
употреба, квасец за фармацевтска употреба, 
кебрачо /растение/ (дрво за медицинска употреба), 
кинин за медицинска употреба, кининова кора за 
медицинска употреба, кннолин за медицинска 
употреба, киселина од шишарки за фармацевтска 
употреба, киселини за фармацевтска употреба, 
кожа (фармацевтски производи за нега на кожата), 
кокаин, колодион за фармацевтска употреба, 
коморач за медицинска употреба, коморачева 
водичка, комплексни етери за фармацевтска 
употреба, кондуранго растение (кора од 
кондуранго), контактни леќи (препарати за 
чистење на контактните леќи), контактни леќи 
(раствор за контактни леќи), контрацепција 
(хемиски производи за контрацепција), кора за 
фармацевтска употреба, корициди (средства за 
оттргнување на плускавци), крв за медицинска 
употреба, крвна плазма, крема од вински камен 
/бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за 
фармацевтска употреба, криптогами (средства 
против криптогами), крма (додатоци на крмата) за 
медицинска употреба, кротон (кора од кротон), 
култура на бацили за бактериологија, култура на 
микроорганизми за ветеринарна или медицинска 
употреба, кураре /отров/, кучиња (лосион за 
кучиња), кучиња (производи за миење на 
кучињата), кучиња (средства за одбивање на 
кучињата) /репулзиви/, ларви (средство за 
уништување на ларвите), леб за дијабетичари, 
легури на благородни метали за забарството, 
лекови за ветеринарна употреба, лекови за 
забарска употреба, лекови за зајакнување на 
нервите, лекови за прочистување на крвта, лекови 
за хумана меднцина, лековита кал, лековити 
корења, лековити треви, лековити чаеви, ленено 
брашно за фармацевтска употреба, ленено семе 
за фармацевтска употреба, ленти (лепливи ленти 
за медицинска употреба), лепила за забни 
протези, лепливи ленти за медицинска употреба, 
лецитин за медицинска употреба, лосион за 
ветеринарна употреба, лосион за фарнацевтска 
употреба, лупулин /жолт прав добиен од хмел/ за 
фармацевтска употреба, магнезиум за 
фармацевтска употреба, манглово дрво (кора од 
манглово дрво) за фармацевтска употреба, масла 
за медицинска употреба, масла против коњски 
муви, масло (канфорно масло), масло од хепарот 
на бакалар, масло од рицинус за медицинска 
употреба, маст од жива, масти за ветеринарна 
употреба, масти за медицинска употреба, 
материјал за забни отисоци, матична млеч за 
медицинска употреба, матичник /растение/ 
(матичникова водичка) за фармацевтска употреба, 
медицински алцохол, медицински бањи, 

медицински инфузии, медицински напивки, 
медицински чај, менструација (завој за мен-
струација), менструација (тампони за менструа-
ција), ментол, микроелементи (препарати на 
микроелементи) за човечка и животинска исхрана, 
микроорганизми (култури на микроорганизми) за 
медицинска и ветеринарна цел, минерални води 
(соли на минерални води за бањи), минерални 
води (соли на минерални води), минерални води 
за медицински цсли, минерални бањи (соли за 
минерални бањи), миризливи соли, мироболан 
/растение/ (кора од мироболан) за фармацевтска 
употреба, млеко од белтачини, млеко од слад за 
медицинска употреба, млечен шеќер /лактоза/, 
млечна маст, млечни ферменти за фармацевтска 
употреба, млечно брапшо /за доенчиња/, 
мокроорганизми (хранливи материјали за 
микроорганизми), моливи (за отргнување 
брадавици), моливи (каустични /изгризувачки/ 
моливи), моливи од шеќер за медицинска 
употреба, молци (средства против молци), мочка 
(хигиенски гаќи за впивање на мочката), мочка 
(хигиенски пелени за впивање на мочката), муви 
(средства за уништување на мувите), муволовки 
/хартиени лепливи ленти/, нагризувачки средства 
за семе, нане за фармацевтска употреба, 
нараквици за медицинска употреба, наркотици, 
настинки (балзам против настинки) за 
фармацевтска употреба, настинки (производи 
против настинки), натопувачи за тргање на 
англиски фластер, натриумова сол за медицинска 
употреба, нафтено желе за медицинска употреба, 
несвестица (средства против несвестица), облоги 
за рани (сунѓери за облоги на раните), облоги 
/мелеми/ од синап, герданчиња против паразити 
за животни, одбивање на кучиња (средства за 
одбивање на кучињата) /репулзиви/, омамувачки 
средства, опиум, опиумски лекови /опивање/, 
опотерапевтски производи, остатоци од обработка 
на житата (за медицинска употреба), отров за 
стаорци, отрови, памук за медицинска употреба, 
паразити (герданчиња против паразити) за 
животни, паразити (производи против паразити), 
патување (рачна аптека за патување), пектинв за 
фармацевтска употреба, пепсини за фармацевтска 
употреба, пептони за фармацевтска употреба, 
пероксид за медицинска употреба, пероноспора 
(хемиски производи за обработка на пероноспори), 
пестициди, пијавици за медицинска употреба,  
плускавци (производи против плускавци), 
плускавци на нозе (средства против плускавци на 
нозете), повои за рамо за хируршка употреба, 
појаси за хигиенскн влошки, полжави (производи 
за уништување на полжавите), порцелан за забни 
протези, потење (лекови против потење), прашоци 
за фармацевтска употреба, првут (фармацевтски 
производи против првутот), преврзување рани 
(производи за преврзување на раните), прирачна 
аптека, производи против создавање мочни 
киселини, против мигрени, прочистување на 
воздух (производи за прочистување на воздухот), 
прстени за плускавци на стапалата, прстени 
против плускавци, прстени против реума, 
пургативи, пушење (треви за пушење) за 
медицинска употреба, рабарбара /растение/ (кора 
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на рабарбара) за фармацевтска употреба, 
радиоактивни производи за медицинска употреба, 
радиолошки контрасти (супстанции за радиолошки 
контрасти) за медицинска употреба, радиум за 
мсдицинска употреба, растворливи средства за 
хигиенска употреба, растителни влакна за јадење 
/не се хранливи/, реума, реума (прстени против 
реума), ’рж за фармацевтска употреба (за 
запирање на крварењето), рицинусово масло за 
медицинска употреба, салсапарија /растение/ за 
медицинска употреба, седативи, серуми, 
серумотерапевтски лекови, сикативи /средства за 
брзо сушење/ за медицинска употреба, синап 
(масло од синап) за медицинска употреба, синап 
за фармацевтска употреба, сируп за фармацевтска 
употреба, скроб за диететска или фармацевтска 
употреба, слабеење (медицински препарати за 
слабеење), слабеење (чај за слабеење) за 
медицинска употреба, слад (корења од слад) за 
фармацевтска употреба, слад за фармацевтска 
употреба, смирувачки средства, сода бикарбона 
за фармацевтска употреба, соли за медицинска 
употреба, соли против несвестици, сончаница 
(производи против сончаница) за фармацевтска 
употреба, сперма за вештачко оплодување, 
срдовица /чичимак/ (паста од срдовица), средства 
за барење храна за фармацевтска употреба, 
средство за миење на очите, средства за 
стегнување /стиптички средства/, средства за 
ублажување болка /аналгетици/, средства за 
успивање, средства за чистење /пургативи/, 
стапала (лекови против потен>е на стапалата), 
стерилизација (производи за стерилизација), 
сгрихнин, сулфамиди /лекови/, сулфурен прав за 
фармацевтска употреба, сулфурни ленти за 
дезинфекција, сунѓер за рани, таблети за 
фарнацевтска употреба, тампони за менструација, 
таргог (прашок од таргог), термални води, 
терпентин за фармацевтска употреба, тимол за 
фармацевтска употреба, тинктури за медицинска 
употреба, ткаенини за завиткување, трулење на 
дрвото (средства против трулење на градежното 
дрво), тутун (екстракт на тутун) /инсектициди/, 
фармацевтски производи, фенол за фармацевтска 
употреба, ферменти за фармацевтска употреба, 
филоксера (хемиски производи за обработка на 
филоксера), фластери, фластери, формалин за 
фармацевтска употреба, фосфати за 
фармацевтска употреба, фунгициди, хартија за 
облоги од синап, хартија против молци, хемиски 
водич за електроди на елекртокардиографија, 
хемнски препарати за ветеринарна употреба, 
хемиски препарати за медицинска употреба, 
хемвски препарати за фармацевтска употреба, 
хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна 
употреба, хемнско-фармацевтски производи, 
хемоглобин, хемороиди (средства против 
хемороиди), хемостатски моливи, хемостатски 
моливи (за спречување на крварењето), 
хербициди, хигиенски гаќи, хигиенски гаќи за 
впивање на мочката, хигиенски завои, хигиенски 
пелени за впивање на мочката, хигиенски 
шамичиња, хидрастин, хидриран хлорал за 
фармацевтска употреба, хидроген за медицинска 
употреба, хидрстинин, хируршки ткаенини, 

хлороформ, хмел (екстракт на хмелот) за 
медицинска употреба, хормони за медицинска 
употреба, храна за доенчиња /бебиња/, целулоза 
(целулозни етери) за фармацевтска употреба, 
цемент за животински копита, цигари /без туѓун/ 
за медицинска употреба, црн емајл (хемиски 
производ за обработка на црн емајл), црн шеќер 
за фармацевтска употреба, чепчиња за анусот, 
чистење (производи за чистење) /лаксативи/, 
шарпија, штетници (производи за уништување на 
штетниците), џвакање (гуми за џвакање) за 
медицинска употреба
кл. 10  аеросол (апарати за распрснување на 
аеросолот) за медицинска употреба, акустични 
апарати за лица со ослабен слух, акустични 
рогови за слушање, анализа (апарати за анализа) 
за медицинска употреба, анализа на крв (апарати 
за анализа на крвта),  анестезија (апарати за 
анестезија),  антифони,  апчиња,  бременост 
(појаси за бременост), вагинални инјекции, 
венв (чорапи за вени), ветеринарни апарати 
и инструменти, вештачки вилици, вештачки 
гради, вештачки ектсремитети, вештачки забала, 
вештачки заби, вештачки очи, вештачко дишење 
(апарати за вештачко дишење), вибратори за 
масажа, вибратори со топол воздух за медицинска 
употреба, вибрирачки апарати за кревети, влошки 
за чевли (пружини за влошки за чевли), вода 
(вреќички со вода) за медицинска употреба, 
воздупши душеци за медицинска употреба, 
воздушни перници за глава за медицинска употреба, 
впрскувачи за медицинскн употреба, галвански 
(терапевтски галвански апарати), галвански 
ленти за медицинска употреба, гастроскопи, 
глувост (апарати за лечење на глувоста), грејни 
прекривачи за медицинска употреба, гумени 
ракавици за медицинска употрсба, гуски за мочка, 
доенчиња (инкубатори за доенчиња), доење 
(апарати за досњс), долен стомак /хипогастер/ 
(меки перничиња за долен стомак), долен стомак 
/хипогастер/ (појаси за долен стомак), дренови 
за мсдицинска употреба, дупчалки за забарска 
употреба, еластични завои, електрични чорапи 
/хирургија/, електроди за медицинска употреба, 
електрокардиографи, естетска масажа (апарати 
за естетска масажа), жартиери, животни (апарати 
за животни), забари (забарски столови), забарски 
апарати и инструменти, забарски електрични 
апарати, забарски конец /за чистење на забите/, 
забарски огледала, заби (прстени за ублажување 
или олеснување на добивањето заби) /дентиции/, 
завои за кила /хернија/, затворачи за пгашиња 
за доенчиња, зглобови (ортопедски завои 
за зглобови), игли за медицинска употреба, 
инхалатори, иригатори за медицинска употреба, 
јазик (прибор за нега на јазикот), канили, капалки 
за медицинска употреба, капиларни протези, 
катетери, кварцни ламби за медицинска употреба, 
клешти за породување, ковчежиња /специјални/ 
за медицинска употреба, кожа (вештачка кожа 
за хируршка употреба), компресори /хирургија/, 
конец за нега на забите, конец за шиење при 
операции, контрацептивни средства /не се од 
хемиско потекло/, кошули за умоболни, красти 
(перници за спречување на крастите), крв 
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(апарати за анализа на крвта), кревети посебно 
конструирани за нега на болни, крпи за болнички 
постели, крпи за задржување на мочка, лажички 
за лекови, ласери за медицинска употреба, 
лекарски торби, лекови (садови за примена 
на лекови), леќи /очни протези/ за хируршка 
инплантација, мали хируршки ножиња за инцизии, 
масажа (апарати за масажа), масажа (ракавици 
за масажа), маски за анестезија, медицински 
(специјални ковчези за медицински инструменти), 
медицински апарати и инструменти, медицински 
инкубатори, медицински појаси, медицински 
појаси /електрични/, мерење артериски притисок 
(апарати за мерење артериски притисок), млеко 
(пумпа за всмукување на млекото), мочка (пелени 
за впивање на мочката), мраз (вреќички со мраз) 
за медицинска употреба, наглавки за штаки за 
инвалиди, направи за клистиранње, направи 
за уфрлување воздух /инсуфлатори за забари/, 
несоница (перници против несоница), ножиња, 
ножици за прстенести исечоци /инцизии/, ножици 
за хирургија, носилки за болни, носилки на 
тркала, облоги за мадицинска употреба, огледала 
за забари, огледала за хирурзи, олфалмометри, 
операциони маси, ортопедски влошки, ортопедски 
завои за зглобови, ортопедски коленици, 
ортопедски појаси, ортопедски производи, 
ортопедски чевли, офталмоскопи, папочни појаси, 
патерици (наглавки за патерици) за инвалиди, 
патерици за инвалиди, перници за медицинска 
употреба, перници за спречување красти, перници 
наполнети со воздух за медицинска употреба, 
перници /електрично греени/ за медицинска 
употреба, песари, пилички за хируршка употреба, 
плукалници, плускавци (ножици за сечење 
плускавци), породување (душеци за породувања), 
поткожни (шприц за поткожно впрскување), 
презервативи, примачки апарати, протези, 
прстени за ублажување или олеснување при 
растење заби /дентиции/, пружини за влошки за 
чевли, пумпи за медицинска употреба, радиогени 
ампули за медицинска употреба, радиогени цевки 
за производство на X зраци, радиографија за 
медицинска употраба, радиологија (радиолошки 
апарати за медицинска употреба), радиолошки 
екрани за медицинска употреба, радиотерапија 
(апарати за радио терапија), ракавици за масажа, 
ракавици за медицинска употреба, рамни табани 
(влошки за рамни табани), распрснувачи за 
медицинска употреба, реанимација (апарати за 
реанимација), колани за кила /хернија/, ренттенски 
зраци (апарати и инсталации за производство 
на ренттенски зраци) за медицинска употреба, 
рентгенски зраци (уреди за заштита од рентгенски 
зраци), рентгенски зраци (цевки за производство 
на рентгенски зраци) за мецццинска употреба, 
респиратори за вештачко дишење, садови за 
медицинска употреба, светилки за медицинска 
употреба, скалпери, скопење (клешти за 
скопење), слух (апарати за заштита на слухот), 
сонди (катетери), сонди за медицинска употреба, 
специјален мебел за медицинска употреба, 
спирометри /медицински апарати/, стерилни 
крпи, стетоскопи, столови за медицинска или 
стоматолошка употреба, стомачни /абдоминални/ 

појаси, стомачни /абдоминални/ стегачи, струна 
(ракавици од струна) за масажа, сфнгмоманометри, 
тамлони за уши, телесни вежби (медицински 
апарати за телесни вежби), термоелектрични 
компреси (хирургија), топломери за медицинска 
употреба, топол воздух (вибратори со топол 
воздух) медицинска употреба, топол воздух 
(терапевтски апарати со топол воздух), торби со 
хируршки прибор, трокари /хируршки направи/, 
удлаги за раце и нозе /хирургија/, ултравиолетови 
зраци (лампи за производство на ултравиолетови 
зраци), ултравиолетови зраци (филтери за 
вволетови зраци), уретерски сонди, уретерски 
шприцови, уролошки апарати и инструменти, 
уши (прибор за нега на ушите), фаќалки за 
медицинска употреба, физиотерапија (апарати за 
физиотерапија), филтер за ултравиолетови зраци 
за медицинска употреба, фумигација (апарати за 
фумигација) за медицинска употреба, хематиметри, 
хернија (повивки за хернија), хигиенски садови, 
хидростатички кревети за медицинска употреба, 
хирурзи (огледала за хирурзи), хируршки апарати 
и инструменти, хируршки конец, хируршки копци, 
хируршки ножеви, хируршки сунѓери, цуцла 
(лажалка), цуцли за шишенца, чевли (пружини 
за влошки за чевли), чепови за уши, чизми за 
медицинска употреба, чорапи за проширени 
вени, шиење рани (игли за шиење рани), шиење 
рани (прибор за шиење рани), шилци /штифтови/ 
за прицврстување вештачки заби, шшпенца за 
доенчиња, шишенца за доенчиња (цуцли за	
шишенца за доенчиња), пгашиња со капалка за 
медицинска употреба, шприцеви за матка /утерус/, 
шуплини на телото (апарати за прочистување на 
шуплините во телото)

(210)	 TM  2002/977	 (220)	 06/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија, услуги 

и телекомуникациски и информатички 
инженеринг НЕТРА ДОО

 ул.Рампо Левката бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат 
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)	

NETRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - автоматски апарати за издавање билети, 
автоматски апарати за издавање други нешта, 
автоматски дистрибутери, автоматско управување 
(апарати и инструменти за автоматско управување) 
за возила, аерометри, акселератори на честички/
забрзувачи/, акустични лостови за грамофони, 
акустични прекинувачи, аларми (тонски дојавува-
чи), алармни уреди, амперметри, анализа (апара-
ти за анализа) не се за медицинска употреба, 
антени, апарати за фотокопирање, апертометри /
оптички/, аудиовизуелно учење (апарати за аудио-
визуелно учење), аудиони /радио/, батерии 
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(електрични батерии), батерии за палење, 
безжична телефонија, бранометри /фреквен-
циометри/, брзина (покажувач на брзината), 
брзинометри, броила, вакуумметри, вакумски 
цевки /радио/, варијатори /регулатори/ на 
светлината, вариометри, видео ленти, визирни 
лупи за огнено оружје, висинометри, водење на 
електрична енергија (опрема за водење на 
електричната енергија)/жици/, волтметри, врата 
(електрични затворачи на врати), врата (елек-
трични уреди за отворање врати), глувче /инфор-
матика/, говорни цевки, далечински пишувачи, 
далечински прекинувачи, далечинско палење 
(електрични уреди за палење), далечинско 
управување (апарати за далечинско управување), 
далечинско управување со индустриски операции 
(електрични уреди за далечинско управување со 
индустриски операции), демагнетизирање на 
магнетни ленти (апарати за демагнетизирање на 
магнетните ленти, дензинометри /апарати за 
мерење оптичка густина/, детектори, дигитални 
технички цртачи, дистрибуциони ормари /елек-
трика/, дифракциски апарати /микроскопија/, 
длабинометри, /, дозирање (апарати за дозирање), 
дополнителни леќи /оптика/, дурбини /оптика/, 
дурбини /телескопи/, единици со магнетна лента 
/информатика/, еднојадрени претворувачи, елас-
тични дискети, електричен лак (апарати за 
електрично сечење), електрични акумулатори, 
електрични брави, електрични водила, електрични 
водови, електрични водови (идентификациони 
обвивки за електрични жици), електрични водови 
(приклучоци за електричните водови), електрични 
губитоци (покажувач на електрични губитоци), 
електрични жици, електрични брмчалки /зумери/, 
електрични кабли, електрични кабли (кабелски 
спојки), електрични кабли (носачи на електрични 
калеми), електрични кабли (обвивки за елек-
тричните кабли), електрични калеми, електрични 
колектори, електрични кондензатори, електрични 
контакти, електрични контакти од благородни 
метали, електрични отпорници, електрични 
прекинувачи, електрични претворувачи, елек-
трични приклучоци, електрични релеи, електрични 
спојки /квачила/, електрични утикачи, електрично 
празнење (цевки за електрични празнења), 
електроди за заварување, електролачно варење 
(апарати за електролачно варење), електронски 
моливи /за единици за визуелно прикажување/, 
електронски сигнали (емитувачи на електронските 
сигнали), еталони /мерачи/, заварување (елек-
трични апарати за заварување), звук (апарати за 
пренесување на звукот), звуци (филмови за 
снимање звуци), звучници (кутии за звучници), 
звучници /магнетофони/, зголемувачи/оптика/, 
земјомери (инструменти за мерење на земјшптата), 
брмчалки /електрични сигнални ѕвончиња/, 
брмчалки /зумери/, ѕвончиња /електрични/ за 
врата, идентификациска жици за електрични 
водови, идентификациски магнетни картички, 
израмнувачи /инструменти за мерење/, израм-
нувачи /расклопувачки/, индуктори /електрична 
струја/, интер - комуникации (апарати за интер - 
комуникации), информатички програми /снимени/, 
информации (апарати за обработка на 

информациите), информации (апарати за 
обработка на информациите), испитување на 
материјали (инструменти и апарати за испитување 
на материјалите), испитувач /сканер/ /инфор-
матика/, исправувачи (струјни исправувачи), 
јонизација (апарати за јонизација) не се за 
обработка на воздух, кабли, кабли (стегачи за 
електрични кабли), канали за електрични кабли, 
капацитетни мерки, командни плочи /електрична 
струја/, командни уреди за дигалки, компакт 
дискови (аудио - видео), компакт оптички дискови, 
компакт плочи (аудио - видео), компаратори, 
конектори, контактни леќи, контактори /вклучни 
уреди/, контрола (електрични контролни апарати), 
контрола (електрични контролни апарати), контро-
ла на топлина (апарати за контрола), корекциони 
леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии 
со капак /електрика/, куќишта за разгласи, ласери 
што не се за медицинска употреба, лемење 
(електрични апарати за лемење), ленти за сни-
мање звуци, линии за сондирање, логаритамски 
израмнувачи, магнети, магнети (свиоци /бобини/ 
на електромагнетите), магнетна лента (единици 
со магнетна лента) /информатика/, магнетни 
картички, магнетни ленти, магнетни ленти 
(апарати за демагнетизација на магнетни ленти), 
магнетни ленти (магнетофони со магнетни ленти), 
магнетни плочи, магнетоскопи, магнетски кодери, 
манометри, математички инструменти, мегафони, 
меѓуфазни површини /информатика/, мембрани 
/акустика/, мемории за сметачи, менувачи на	
дискови /информатика/, мерење (електрични 
апарати за мерење), мерење на вага (апарати и 
инструменти за мерење на вага), мерење на вага 
(апаратури за мерење на вага), мерење на 
оддалечености (апарати за мерење на оддале-
ченост), мерки, мерни инструменти, мерни скали 
/за мерење на земјиштето/, метеоролошки балони, 
метеоролошки инструменти, метри /мерни 
инструменти/, метрономи, микрометарски заврту-
вачи /за оптички инструменти/, микрометри, 
микропроцесори, микроскопи, микрофони, 
модеми, монитори /опрема/, монитори /програми 
за сметачи/, набљудување (инструменти за 
набљудување), научни апарати (мембрани за 
научни апарати), несреќи во прометот (поединечни 
рефлектирачки плочи за заштита во прометот), 
несреќи на работа (апарати за лична заштита на 
работа), обвивки /идентификациони облоги/ за 
електрични жици, објективи /оптика, облоги за 
електрични кабли, обработка на податоци 
(апарати за обработка на податоци), обработка на 
текст (апарати за обработка на текст), обучување 
(апарати за обучување), ограничувачи /електрична 
струја/, ом  метри, оптички влакна, оптички влакна 
/водила за светлечки зраци/, оптички инструменти 
за прожектирање на зголемени слики на екран, 
оптички компакт плочи, оптички кондензатори, 
оптички леќи, оптички плочи, оптички податоци 
(подлоги за оптички податоци) /магнетни/, оптички 
светилки, оптички читачи, осигурувачи, паралелни 
цртачи, печатачи за компјутери, печатени кругови, 
плочи за сметање, податоци (подлоги за податоци) 
магнетни, прјачување на звуци (апарати за 
појачување на звуци), појачувачи, појачувачи 
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(цевки или ламби за појачувачи), покажувач на 
електрични губитоци, покажувач на притисок 
(сигурносни чепови) за вентили, покажувач на 
температура, покажувачи на брзини, покажувачи 
/индикатори/ /електрична струја/, предаватели на 
електронски сигнали, предаватели /телеко-
муникации/, предаватели /телефонски апарати/, 
прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), 
прибор за мерење, приемници /аудио, видео/, 
приклучни кутии /електрика/, приклучни плочи, 
приклучоци, приклучоци за електрични водови, 
притисок (уреди за мерење притисок), притисок 
(уреди за одбележување на притисокот), радари, 
радио приемници, радио приемници за возила, 
радио - јарбол, радиолошки апарати за индус-
триска употреба, радиолошки заштитници /екрани/ 
за индустриска употреба, радиотелеграфски 
апарати, радиотелефонски апарати, разводни 
кутии /електрика/, разводни кутии /електрична 
струја/, разводни ормани /електрична енергија/, 
разводни плочи /електрична енергија/, разводни 
пултови /електрична енергија/, разгласи, регули-
рачи на светлината, редуктори /електрична струја/ 
рентген апарати /не се за медицинска употреба/, 
рентген зраци (цевки за рентген зраци), ренттен 
филмови /осветлени/, рентгенски зраци (апарати 
и инсталации за производство на рентгенски 
зраци)/ не се за медицинска употреба/, рентгенски 
снимки/ не се за медицинска употреба/, реостати, 
репродукција на звук (апарати за репродукција на 
звукот), саморегулирачки пумгш за гориво, сате-
лити за научна употреба, светлиномери /експо-
зиметри/, светлометри, сигнали (електродинамички 
апарати за далечинско управување со сигнали), 
сигнализатори за пожар, сигнализација, светлечка 
или механичка, сигнални електрични ѕвончиња, 
сигнални ѕвончиња, сигнални свирчиња, сигнални 
уреди против кражба, силициумови плочки /за 
интегрирани кругови/, склопови, сметање (уреди 
за сметање), сметачи, сметачл (помошни мемории 
за сметачи), сметачи (работни програми за 
сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи), 
сметачки машини, снимање тон (апарати за 
снимање тон), сонди за научна употреба, 
сондирање (апарати и уреди за сондирање), 
спектографи, спектроскопи, спојки за електронски 
кабли, спојни кутии /електрична струја/, 
стереоскопи, стереоскопски апарати, стерометри, 
столбови за радиоантени, струјни исправувачи, 
струјни кругови (прекинувачи на струјни кругови), 
струјно преспојување (уреди за струјно 
преспојување), тастатура за сметачи, тахометри, 
тслевизиски апарати, телевизиски апарати 
(механизми за претходно плаќање за телевизиските 
апарати), телеграфи /апарати/, телеграфски жици, 
телескопи, телефакси, телефонски апарати, 
телефонски предаватели, телефонски слушалки, 
температура (покажувачи на температурата), 
термо - јонски електрични светилки и ламби, 
термо - јонски ламби, термоионски светилки, 
термостати, тонски водови, тонски дојавувачи, 
тонски сигнализатори, топлина (апарати за 
контрола на тошшната), транзистори /електроника/, 
трансформатори, трансформатори за зголемување 
на струјата, ултравиолетови зраци (филтери за 

ултравиолетови зраци), ултразвучни хидро-
локатори /сонери/, уреди за обележување на 
иритисок, уреди за сметање, утикачки уреди /струј-
ни утикачи/, физика (апарати и инструменти за во 
физиката), филтери за ултравиолетови зраци за 
фотографија, флуоресцентни екрани /заштитници/, 
фонометри, фото ќелии, фотокопирање (аларати 
и уреди за фотокопирање) /вклучително и 
електростатски и термички апарати и уреди/, 
фотометри, фреквенција (високофреквентни 
апарати), фреквенциометри, холограми, хроно-
графи (апарати за мерење на трајноста), цевки за 
електрично празиење (различни од цевки за 
електрично осветлување), цевки или лампи за 
засилување, чипови (интегрирани кругови), читачи 
на стапчести кодови, читачи /информатика/ 
кл. 37 - апарати (поставување, одржување и 
поправка на апаратите), електрични апарати 
(поставување и поправка на електрични апарати), 
проектирање, ревизија, инсталација и одржување 
на телекомуникациски системи
кл. 38 - телекомуникации, електронска пошта, 
емитување телевизиски програми, изнајмување 
апарати за пренос на пораки, кабловска 
телевизија, комуникации по пат на сметачки 
терминали, новинарски агенции, пораки (пренос 
на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на 
телеграми, радиофонски емисии, сметач (пренос 
на пораки и слики со сметач), телефонски служби, 
телевизиски емисии, упатства за телекомуникации, 
телекомуникациски и информатички инженеринг, 
системи за мониторинг, управување, контрола и 
аквизиција, системи за снимање на комуникации, 
системи за заштита на комуникации, мерни 
системи за мерење и анализа на параметри во 
телекоминикациите и изнајмување на истите
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кл. 9 - автоматски апарати за издавање билети, 
автоматски апарати за издавање други нешта, 
автоматски дистрибутери, автоматско управување 
(апарати и инструменти за автоматско управување) 
за возила, аерометри, акселератори на честички/
забрзувачи/, акустични лостови за грамофони, 
акустични прекинувачи, аларми (тонски дојаву-
вачи), алармни уреди, амперметри, анализа (апа-
рати за анализа) не се за медицинска употреба, 
антени, апарати за фотокопирање, апертометри 
/оптички/, аудиовизуелно учење (апарати за 
аудиовизуелно учење), аудиони /радио/, батерии 
(електрични батерии), батерии за палење, 
безжична телефонија, бранометри /фреквен-
циометри/, брзина (покажувач на брзината), 
брзинометри, броила, вакуумметри, вакумсхи 
цевки /радио/, варијатори /регулатори/ на свет-
лината, вариометри, видео ленти, визирни лупи 
за огнено оружје, висинометри, водење на елек-
трична енергија (опрема за водење на елек-
тричната енергија) /жици/, волтметри, врата (елек-
трични затворачи на врати), врата (електрични 
уреди за отворање врати), глувче /информатика/, 
говорни цевки, далечински пишувачи, далечински 
прекинувачи, далечинско палење (електрични 
уреди за палење), далечинско управување 
(апарати за далечинско управување), далечинско 
управување со индустриски операции (електрични 
уреди за далечинско управување со индустриски 
операции), демагнетизирање на магнетни ленти 
(апарати за демагнетизирање на магнетните 
ленти, дензинометри /апарати за мерење оптичка 
густина/, детектори, дигитални технички цртачи, 
дистрибуциони ормари /електрика/, дифракциски 
апарати /микроскопија/, длабинометри, /, дози-
рање (апарати за дозирање), дополнителни леќи 
/оптика/, дурбини /оптика/, дурбини /телескопи/, 
единици со магнетна лента /информатика/, 
еднојадрени претворувачи, еластични дискети, 
електричен лак (апарати за електрично сечење), 
електрични акумулатори, електрични брави, 
електрични водила, електрични водови, 
електрични водови (идентификациони обвивки за 
електрични жици), електрични водови (приклучоци 
за електричните водови), електрични губитоци 
(покажувач на електрични губитоци), електрични 
жици, електрични брмчалки /зумери/, електрични 
кабли, електрични кабли (кабелски спојки), 
електрични кабли (носачи на електрични калеми), 
електрични кабли (обвивки за електричните 
кабли), електрични калеми, електрични колектори, 
електрични кондензатори, електрични контакти, 
електрични контакти од благородни метали, 
електрични отпорници, електрични прекинувачи, 
електрични претворувачи, електрични приклучоци, 
електрични релеи, електрични спојки /квачила/, 
електрични утикачи, електрично празнење (цевки 
за електрични празнења), електроди за 
заварување, електролачно варење (апарати за 
електролачно варење), електронски моливи /за 
единици за визуелно прикажување/, електронски 
сигнали (емитувачи на електронските сигнали), 
еталони /мерачи/, заварување (електрични 
апарати за заварување), звук (апарати за 

пренесување на звукот), звуци (филмови за 
снимање звуци), звучници (кутии за звучници), 
звучници /магнетофони/, /зголемувачи/оптика/, 
земјомери (инструменти за мерење на земјшптата), 
брмчалки /електрични сигнални ѕвончиња/, 
брмчалки /зумери/, ѕвончиња /електрични/ за 
врата, идентификациска жици за електрични 
водови, идентификациски магнетни картички, 
израмнувачи /инструменти за мерење/, израмну-

вачи /расклопувачки/, индуктори /електрична 
струја/, интер - комуникации (апарати за интер - 
комуникации), информатички програми /снимени/, 
информации (апарати за обработка на инфор-
мациите), информации (апарати за обработка на 
информациите), испитување на материјали 
(инструменти и апарати за испитување на 
материјалите), испитувач /сканер/ /информатика/, 
исправувачи (струјни исправувачи), јонизација 
(апарати за јонизација) не се за обработка на 
воздух, кабли, кабли (стегачи за електрични 
кабли), канали за електрични кабли, капацитетни 
мерки, командни плочи /електрична струја/, 
командни уреди за дигалки, компакт дискови 
(аудио - видео), компакт оптички дискови, компакт 
плочи (аудио - видео), компаратори, конектори, 
контактни леќи, контактори /вклучни уреди/, 
контрола (електрични контролни апарати), контро-
ла (електрични контролни апарати), контрола на 
топлина (апарати за контрола), корекциони леќи 
/оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии со 
капак /електрика/, куќишта за разгласи, ласери 
што не се за медицинска употреба, лемење 
(електрични апарати за лемење), ленти за 
снимање звуци, линии за сондирање, логаритамски 
израмнувачи, магнети, магнети (свиоци /бобини/ 
на електромагнетите), магнетна лента (единици 
со магнетна лента) /информатика/, магнетни 
картички, магнетни ленти, магнетни ленти 
(апарати за демагнетизација на магнетни ленти), 
магнетни ленти (магнетофони со магнетни ленти), 
магнетни плочи, магнетоскопи, магнетски кодери, 
манометри, математички инструменти, мегафони, 
меѓуфазни површини /информатика/, мембрани 
/акустика/, мемории за сметачи, менувачи на	
дискови /информатика/, мерење (електрични 
апарати за мерење), мерење на вага (апарати и 
инструменти за мерење на вага), мерење на вага 
(апаратури за мерење на вага), мерење на одда-
лечености (апарати за мерење на оддалеченост), 
мерки, мерни инструменти, мерни скали /за 
мерење на земјиштето/, метеоролошки балони, 
метеоролошки инструменти, метри /мерни инстру-
менти/, метрономи, микрометарски завртувачи /за 
оптички инструменти/, микрометри, микро-
процесори, микроскопи, микрофони, модеми, 
монитори /опрема/, монитори /програми за сме-
тачи/, набљудување (инструменти за набљуду-
вање), научни апарати (мембрани за научни 
апарати), несреќи во прометот (поединечни 
рефлектирачки плочи за заштита во прометот), 
несреќи на работа (апарати за лична заштита на 
работа), обвивки /идентификациони облоги/ за 
електрични жици, објективи /оптика, облоги за 
електрични кабли, обработка на податоци 
(апарати за обработка на податоци), обработка на 
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текст (апарати за обработка на текст), обучување 
(апарати за обучување), ограничувачи /електрична 
струја/, ом  метри, оптички влакна, оптички влакна 
/водила за светлечки зраци/, оптички инструменти 
за прожектирање на зголемени слики на екран, 
оптички компакт плочи, оптички кондензатори, 
оптички леќи, оптички плочи, оптички податоци 
(подлоги за оптички податоци) /магнетни/, оптички 
светилки, оптички читачи, осигурувачи, паралелни 
цртачи, печатачи за компјутери, печатени кругови, 
плочи за сметање, податоци (подлоги за податоци) 
магнетни, прјачување на звуци (апарати за 
појачување на звуци), појачувачи, појачувачи 
(цевки или ламби за појачувачи), покажувач на 
електрични губитоци, покажувач на притисок 
(сигурносни чепови) за вентили, покажувач на 
температура, покажувачи на брзини, покажувачи 
/индикатори/  /електрична струја/, предаватели на 
електронски сигнали, предаватели /телекомуника-
ции/, предаватели /телефонски апарати/, прецизно 
мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за 
мерење, приемници /аудио, видео/, приклучни 
кутии /електрика/, приклучни плочи, приклучоци, 
приклучоци за електрични водови, притисок 
(уреди за мерење притисок), притисок (уреди за 
одбележување на притисокот), радари, радио 
приемници, радио приемници за возила, радио - 
јарбол, радиолошки апарати за индустриска 
употреба, радиолошки заштитници /екрани/ за 
индустриска употреба, радиотелеграфски 
апарати, радиотелефонски апарати, разводни 
кутии /електрика/, разводни кутии /електрична 
струја/, разводни ормани /електрична енергија/, 
разводни плочи /електрична енергија/, разводни 
пултови /електрична енергија/, разгласи, 
регулирачи на светлината, редуктори /електрична 
струја/, рентген апарати /не се за медицинска 
употреба/, рентген зраци (цевки за рентген зраци), 
ренттен филмови /осветлени/, рентгенски зраци 
(апарати и инсталации за производство на 
рентгенски зраци) /не се за медицинска употреба/, 
рентгенски снимки /не се за медицинска употреба/, 
реостати, репродукција на звук (апарати за 
репродукција на звукот), саморегулирачки пумпи 
за гориво, сателити за научна употреба, 
светлиномери /експозиметри/, светлометри, 
сигнали (електродинамички апарати за далечинско 
управување со сигнали), сигнализатори за пожар, 
сигнализација, светлечка или механичка, сигнални 
електрични ѕвончиња, сигнални ѕвончиња, 
сигнални свирчиња, сигнални уреди против 
кражба, силициумови плочки /за интегрирани 
кругови/, склопови, сметање (уреди за сметање), 
сметачи, сметачл (помошни мемории за сметачи), 
сметачи (работни програми за сметачи), сметачи 
(снимени програми за сметачи), сметачки машини, 
снимање тон (апарати за снимање тон), сонди за 
научна употреба, сондирање (апарати и уреди за 
сондирање), спектографи, спектроскопи, спојки за 
електронски кабли, спојни кутии /електрична 
струја/, стереоскопи, стереоскопски апарати, 
стерометри, столбови за радиоантени, струјни 
исправувачи, струјни кругови (прекинувачи на 
струјни кругови), струјно преспојување (уреди за 
струјно преспојување), тастатура за сметачи, 

тахометри, тслевизиски апарати, телевизиски 
апарати (механизми за претходно плаќање за 
телевизиските апарати), телеграфи /апарати/, 
телеграфски жици, телескопи, телефакси, 
телефонски апарати, телефонски предаватели, 
телефонски слушалки, температура (покажувачи 
на температурата), термо - јонски електрични 
светилки и ламби, термо - јонски ламби, 
термоионски светилки, термостати, тонски водови, 
тонски дојавувачи, тонски сигнализатори, топлина 
(апарати за контрола на тошшната), транзистори 
/електроника/, трансформатори, трансформатори 
за зголемување на струјата, ултравиолетови 
зраци (филтери за ултравиолетови зраци), 
ултразвучни хидролокатори /сонери/, уреди за 
обележување на иритисок, уреди за сметање, 
утикачки уреди /струјни утикачи/, физика (апарати 
и инструменти за во физиката), филтери за 
ултравиолетови зраци за фотографија, 
флуоресцентни екрани /заштитници/, фонометри, 
фото ќелии, фотокопирање (аларати и уреди за 
фотокопирање) /вклучително и електростатски и 
термички апарати и уреди/, фотометри, фреквен-
ција (високофреквентни апарати), фреквенцио-
метри, холограми, хронографи (апарати за 
мерење на трајноста), цевки за електрично 
празиење (различни од цевки за електрично 
осветлување), цевки или лампи за засилување, 
чипови (интегрирани кругови), читачи на стапчести 
кодови, читачи /информатика/ 
кл. 37 - апарати (поставување, одржување и 
поправка на апаратите), електрични апарати 
(поставување и поправка на електрични апарати), 
проектирање, ревизија, инсталација и одржување 
на тслекомуникациски системи 
кл. 38 - телекомуникации, електронска пошта, 
емитување телевизиски програми, изнајмување 
апарати за пренос на пораки, кабловска 
телевизија, комуникации по пат на сметачки 
терминали, новинарски агенции, пораки (пренос 
на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на 
телеграми, радиофонски емисии, сметач (пренос 
на пораки и слики со сметач), телефонски служби, 
телевизиски емисии, упатства за телекомуникации, 
телекомуникациски и информатички инженеринг, 
системи за мониторинг, управување, контрола и 
аквизиција, системи за снимање на комуникации, 
системи за заштита на комуникации, мерни 
системи за мерење и анализа на параметри во 
телекоминикациите и изнајмување на истите
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(210)	 TM  2002/979	 (220)	 09/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Grants of Ireland Limited , 
 an Irish company of Annerville
 Clonmel, Country Tipperary, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

CAROLANS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки (освен пива)

(210)	 TM  2002/982	 (220)	 09/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 LEVI STRAUSS  & CO. , 
 a Delaware Corporation
 Levi‘s Plaza 1155 Battery Street , 
 San Francisco, California 94111, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

DOCKERS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - паричници; футроли за клучеви; футроли 
за бизнис картички; ранци; торби за на рамо; 
актенташни; ташни; патни торби; патна опрема 
направена од кожа; големи торби, торби-вреќи за 
чување работи, сите вклучени во оваа класа

(210)	 TM  2002/984	 (220)	 10/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АЛКАЛОИД А.Д. - Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија
 ул. Александар Македонски 12 - 1000 Скопје, MK
(540)	

GLAMOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2002/985	 (220)	 10/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АЛКАЛОИД А.Д. - Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија
 ул. Александар Македонски 12 - 1000 Скопје, MK
(540)	

RIMOFEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2002/986	 (220)	 10/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АЛКАЛОИД А.Д. - Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија
 ул. Александар Македонски 12 - 1000 Скопје, MK
(540)	

TRITURA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2002/990	 (220)	 12/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Фабрика за производство на пиво и 

безалкохолни пијалоци „ ПИВАРА” Битола 
А.Д.

 ул. „Индустриска” б.б. Битола, MK
(540)

	

(591) метална (бронзена), црвена, сина, жолта, 
портокалова, црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - енергетски пијалок (безалкохолен)
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(210)	 TM  2002/991	 (220)	 12/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „Никас Скоп” д.о.о. Скопје
 ул. Беласица б.б. Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

	

(591) бела, црвена, зелена, кафена, сива, жолта, 
жолтокафена, црна и златна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, свинско месо, замрзнато месо, 
конзервирано месо, живина, месни преработки 
од секаков вид месо, особено колбаси, салами, 
сланина и секаков вид сувомесни производи

(210)	 TM  2002/994	 (220)	 12/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Monsoon Accessorize Limited
 Monsoon Building, 179 Harrow Road, 
 London, W2 6NB, ENGLAND, UK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ACCESSORIZE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - сапуни за лична употреба, шампони, 
парфеми, тоалетни води, колонски води, 
козметика, немедицински тоалетни препарати за 
нанесување, кондиционирање и нега на кожата, 
телото и скалпот; спрејови за тело, депилаторски 
препарати; немедицински препарати за коса; 
пасти за заби; основни масла, антиперспиранти; 
препарати за во бањата и туширање; масла за 
капење, соли за капење, talcum  прашок (пудра); 
масла за ароматерапија, мириси 
кл. 9 - очила за сонце и диоптерски очила и врвки 
и кутии за нив; камери, компјутери и компјутерски 
софтвер; аудио и визуелни апарати и инструменти, 

телевизори, видеа, ЦД-а, ДВД-а, ленти и касети 
кл. 14 - накит и имитација на накит; обетки, гердани, 
алки за рака, синџирчиња за на нога, брошеви, 
прстени, скапоцени камења и часовници
кл. 18 - торби, торбички (tote bags), рачни торби, 
торби за на рамо, торби за пазарење, торби за 
козметика, багаж, патнички торби, ранци, патни 
торби, паричници, чанти, држачи за кредитни 
картички; производи направени од кожа или од 
имитација на кожа; чадори за дожд и за сонце 
кл. 25 - артикли за облекување, облека за глава, 
облека за врат, облека за пливање, облека за 
плажа, обувки, облека за спиење, чевли, ракавици, 
шалови, шапки, спортски капи, чорапи, шалови 
„socks shawls”, пончоа, шамии и појаси за облека 
кл. 26 - орнаменти за коса, топуски за коса, шнола, 
панделки за коса, ширити, панделки, врвци (lace), 
везови и беџови 
кл. 35 - здружување, во полза на други, 
различни производи, со кои им се овозможува 
на муштериите лесно да ги видат и купат тие 
производи во малопродажба во продавници за 
(acesoris) за облека и (fashion acseoris), по порачка 
преку пошта, од каталог, на веб-сајт и телевизиски 
шопинг канал, сите специјализирани за облека и 
fashion	acseoris	

(210)	 TM  2002/995	 (220)	 13/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за работи во областа на архитектурата, 

урбанизмот и градежништвото БАУАРТ- 
ИНЖЕНРИНГ ДОО Скопје

 ул. Томе Арсовски бр. 1 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани со недвижен 
имот 
кл. 37 - градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги 
кл. 42 -  научни и индустриски истражувања; правни 
услуги, изработка на програми за компјутери 
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци, 
привремено сместување 
кл. 44 - медицинска помош, хигиенска нега, 
разубавување, ветеринарски и земјоделски 
услуги
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(210)	 TM  2002/1001	 (220)	 17/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА 

ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО 
 Село Радово, Босилово, Струмица, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, темно и светло зелена, бела,црвена, сина, 
жолтокафена и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - јогурт, путер, какао-путер, чоколаден 
путер со лешници, млеко, чоколадно млеко, 
млечни производи, млечни напивки, крем (млечни 
производи), павлака, сирење, биено сирење, 
кашкавал

(210)	 TM  2002/1002	 (220)	 19/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 STA Travel (Holdings) Pte. Ltd.
 76 Tanjong Pagar Road, Singapore 088497, SG
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

STA TRAVEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - изведување и организирање тури; 
организирање  превоз; превоз на патници по патен 
и/или железнички сообраќај; услуги за поморски 
превоз; изнајмување  чартер летови; транспорт 
на патници во воздух; услуги на букинг агенции 
за патувања, услуги за резервации на патувања; 
услуги за резервирање  патнички билети; услуги 
на патничките агенции; услуги на туристичките 
водичи, придружување  патници; организирање 
на тури; информации и советодавни услуги за 
сето погоре наведено

(210)	 TM  2002/1003	 (220)	 20/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna 

pica
 10000  ZAGREB, Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) светло крем, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - горчлив ликер

(210)	 TM  2002/1013	 (220)	 25/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
 Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

GOAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување 
штетници; фунгициди, хербициди и инсектициди

(210)	 TM  2002/1014	 (220)	 25/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Minerva S.A. Edible Oils Enterprises
 31 Valaoritou Str., Metamorphosis Attikis 144 52, GR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.“Питу Гули„ 70, 1000 Скопје
(540)	

MINERVA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - масла за јадење и масти; производи за 
мачкање, маргарин
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(210)	 TM  2002/1018	 (220)	 26/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 John Player & Sons Limited
 South Circular Road Dublin 8, IE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

INTERSTATE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или сиров тутун; производи од 
тутун; замени за тутун што не се за медицински и 
здравствени намени; цигари; кибрит и прибор за 
пушачи

(210)	 TM  2002/1019	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Schering AG
 Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ИТРАЦИС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за радио 
одбележување 
кл. 5 - радиофармацевтски производи

(210)	 TM  2002/1020	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Schering AG
 Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ВАЗОВИСТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - контрасни средства што се користат за 
медицинско прикажување

(210)	 TM  2002/1021	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Schering AG
 Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ИНТРАВИСТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, имено контрастни 
средства (медии)

(210)	 TM  2002/1022	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, 
 Santa Clara,California, 95052-8119, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ЦЕНТРИНО
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски, 
кинематогравски и оптички апарати и инструменти 
како и апарати и инструменти за вагање, мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција), за помош 
(спасување) и за обука; апарати и инструменти 
за водење, дистрибуција, трансформирање, 
акомулирање, подесување или управување 
со електрична струја; апарати за снимање, 
пренос, репродукција на звук и слика; магнетни 
подлошки за снимање, акустични плочи; 
автомати и механизми за автоматски уреди што 
се задвижуваат со претходно уфрлена метална 
паричка; регистарски благајни, опрема за 
обработка на податоци и компјутери; уреди за 
гаснење пожар; компјутери, компјутерски хардвер; 
полупроводници; микропроцесори и останати 
делови за полупроводници; интегрални кола; 
компјутерски chipset; компјутерски матични плочи 
и завесни плочи; микросметачи; компјутерски 
работни страници; совтеверски програмирани 
процесори; notebook и laptop компјутери; 
преносливи компјутери, рачни компјутери 
(handheld computers); компјутерски переферии; 
персонални дигитални асистенти (PDA); 
компјутерски софтвер, компјутерски firmware и 
софтвер на оперативен систем, компјутери и 
телекомуникациски хардвер и софтвер; сервиси; 
адаптери за компјутерски мрежи; прекинувачи, 
рутери и мрежни јазли (hubs); со кабел поврзани 
и безжични модеми, комуникациски картички и 
средства; мобилни телефони, пратечка опрема, 
делови и апарати за тестирање на горе наведените 
производи

TM 2002/1018



Glasnik, 13/1, str. 165-529, mart 2006 Skopje   

Trgovski marki

223

(210)	 TM  2002/1024	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul.Marijana Cavica br.1 Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, темно и светло жолто кафена, бела, темно 
и светло розова, црна и зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - салата со шунка 

(210)	 TM  2002/1025	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1 Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и најтемно црвена, розова, темно и светло 
зелена, црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - салата со пилешко

(210)	 TM  2002/1026	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul.Marijana Cavica br.1 Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

	

(591) темно и светло жолта, жолто кафена, темно и 
светло зелена, црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - салата со пченка

(210)	 TM  2002/1027	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul.Marijana Cavica br.1 Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, темно и светло сина, бела, темно и светло 
розова, црна и зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - салата со туна

(210)	 TM  2002/1030	 (220)	 30/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство, услуги и 

трговија Жарко Ристески РОМАН увоз-извоз 
ДООЕЛ 

  ул.Илија Василески 12, 7500 ПРИЛЕП, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, црвена, жолта, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање  
патувања
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(210)	 TM  2002/1032	 (220)	 30/12/2002
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 PepsiCo, Inc. 
 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - минерална и газирана вода и други 
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и 
овошни, сокови; сирупи, концентрати и други 
препарати за правење напивки

(210)	 TM  2003/2	 (220)	 09/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Widex A/S
 Ny Vestergardsvej 25, DK-3500 Vaeriose, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

WIDEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 - помагала за слушање за луѓе што не 
слушаат добро како и делови за нив и приклучоци 
( не се вклучени во другите класи) за нив

(210)	 TM  2003/3	 (220)	 10/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 KADIOGLU KOZMETIK SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 Maltepe Mahallesi, Demirciler Carsisi Yeni Yol Cad. 

No: 51 Zeytinburnu / Istanbul , TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(540)	

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

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење; прпепарати за чистење, полирање, 
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса; препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници;  фунгициди, 
хербициди 
кл. 25 - облека,чевли и капи

(210)	 TM  2003/4	 (220)	 13/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски, 
кинематографски и оптички апарати и инстру–
менти, апарати и инструменти за вагање, мерење, 
сигнализирање, контрола, за помош (спасување) 
и за обука; апарати и инструменти за водење, 
дистрибуирање, трансформирање, акумулирање, 
подесување или управување на електрична струја; 
апарати за снимање, пренос, репродукција на 
слики или звук, магнетни подлошки за снимање, 
акустични плочи; автомати и механизми за 
автоматски уреди што се покренуваат со претходно 
уфрлување на метална паричка, регистерски 
благајни, компјутери, опрема за обработка на 
податоци и сметачи; уреди за гаснење пожари
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кл. 38 - телекомуникациски услуги по пат на 
глобални компјутерски мрежи со исклучок 
на услуги на сателитски комуникации, услуги 
на мултимедиални комуникации и дигитални 
комуникации, посебно емитување, пренос 
и прием на интерактивни и неинтерактивни 
аудио, видео и дигитални сигнали; услуги на 
електронски пренос и прием на интерактивни и не-
интерактивни гласовни пораки, податоци, слики, 
текстуални пораки, факсимили и информации, 
услуги на телефонски конференции, услуги на 
видео конференции; услуги chat room и услуги на 
моментално испраќање и прием на пораки (instant 
messaging services) 

(210)	 TM  2003/5	 (220)	 13/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZDRAVLJE A.D. Farmaceutsko-hemiska 

industrija,
 Vlajkova 199, 16000 Leskovac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

NIFELAT RETARD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/8	 (220)	 14/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 The Procter & Gamble Company, a company 

organised and existing under the laws of the 
State of Ohio

 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

SECRET

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - дезодоранси за лична употреба

(210)	 TM  2003/9	 (220)	 15/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MEDOCHEMIE LTD 
 Constantinopel Street L-10, P.O. Box 1409, Limassol, 

CY - 3505, CY
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)	

ARNETIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/10	 (220)	 15/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MEDOCHEMIE LTD 
 Constantinopel Street L-10, P.O. Box 1409, Limassol, 

CY - 3505, CY
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)	

MEDAXONE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/11	 (220)	 15/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 General Re Corporation Delaware, 
 695 East Main Street Stamford, 
 Connecticut 06904-2350, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
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(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - услуги за осигурување и реосигурување, 
имено, осигурување и посредништво на сите 
видови имот, несреќи, животно осигурување 
и реосигурување, услуги за управување со 
ризик, услуги при побарувања, услуги на научна 
статистика и консултантски услуги; услуги 
на финансиско управување со ризик, имено, 
управување со ризик на полето на каматни 
стапки, валути, хартии од вредност и кредити; 
услуги на финансиска анализа; услуги за пружање 
инвестициони совети, услуги на менаџмент и 
анализа; менаџмент на капитал; менаџмент 
на имотни средства-актива и менаџмент на 
одговорност-пасива; брокерски услуги за хартии 
од вредност и деривативи; инвестициони услуги 
и услуги на финасиско планирање; обезбедување 
информации по пат на интернет на полето на 
финансиските инвестиции 
кл. 42 - услуги на компјутерски консултации

(210)	 TM  2003/12	 (220)	 15/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 General Re Corporation Delaware, 
 695 East Main Street Stamford, 
 Connecticut 06904-2350, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - услуги за осигурување и реосигурување, 
имено, осигурување и посредништво за сите 
видови имот, несреќи, животно осигурување 
и реосигурување, услуги за управување со 
ризик, услуги при побарувања, услуги на научна 
статистика и консултантски услуги; услуги 
на финансиски анализи; услуги на пружање 
инвестициони совети, услуги на менаџмент и 
анализа; брокерски услуги за хартии од вредност 
кл. 42 - услуги на компјутерски консултации

(210)	 TM  2003/13	 (220)	 16/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 LAFARGE BUILDING MATERIALS GmbH
 Frankfurter Landstrasse 2-4  
 D-61440 Oberursel, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

AVIUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - градежни материјали; метални материјали 
за кровна конструкција и изградба на оџаци и 
делови и елементи за истите; метални олуци; 
метални кровни опшивки (на фуги, ќошиња 
и околу оџаци) за заштита од дожд; метални 
кровни прозорци, затворачи за прозорци, брави и 
арматури за прозорци, сите за кровни прозорци; 
метални спојки и арматури за кровови; метални 
шипки за кровна конструкција; метални градежни 
плочи; метални кабли; метални синџири за 
оџаци; метални капаци за оџаци; метални 
облоги; метални ревизиони врати за монтажа на 
кров; метални рамки за градежништво и кровни 
конструкции; заштитни метални шини за кровни 
конструкции; шајки, завртки и навртки, завртки 
за кровни конструкции; метални цевки за грејни и 
вентилациони системи; арматурни материјали од 
метал (за кровни конструкции); метални плочки; 
метални оплати; инсталации за вентилација 
и климатизација; делови и елементи за сите 
горенаведени позиции
кл. 9 - соларни плочи за производство на 
електрична енергија; компјутерски софтвер; 
компјутерски хардвер 
кл. 11 - апарати за греење, вентилација, водовод; 
системи за климатизација; соларни плочи за 
греење; цевки за грејни инсталации; пламеници 
за оџаци; апарати за греење; делови и елементи 
кл. 17 - изолациони материјали; пластични 
елементи; подлоги; изолациони ленти; 
изолациони ткаенини; непроводливи материјали 
за задржување на топлината; средства за 
затнување; материјали за звучна изолација; 
пластични компоненти 
кл. 19 - неметални градежни материјали; неметални 
материјали за кровни конструкции и материјали 
за изградба на оџаци; подлоги, ленти; вештачки 
камен; гелендери; градежни рамки што не се од 
метал; неметални градежни плочи; неметални 
прозорци и елементи; капаци за оџаци, лонци за 
оџаци, окна за оџаци; оџаци; неметални облоги; 
кровни канали за инсталации за вентилација и 
климатизација; неметални облоги; неметални 
олуци; неметални калапи; неметални цевки за 
оџаци; кровни опшивки (на фуги, ќошиња и околу 
оџаци) за заштита од дожд; шкрилци и плочки 
за кров, шиндра, шкрилци; камен за ѕидање; 
кровна граѓа; кровни плочки; монтажни кровни 

TM 2003/12



Glasnik, 13/1, str. 165-529, mart 2006 Skopje   

Trgovski marki

227

материјали и елементи; делови и елементи за 
сите горенаведени позиции 
кл. 37 - поправка, монтажа и консултативни 
услуги за кровопокривачка индустрија; градежна 
конструкција; услуги за поправка и монтажа; 
кровопокривачки услуги; монтажа и поправка 
на апарати за климатизација; надзор на 
градежни конструкции; консултации во врска со 
кровопокривачки работи; изнајмување градежна 
опрема; информации во врска со градежништвото; 
информации во врска со кровопокривачки работи; 
ѕидарски услуги; услуги во врска со скелиња; 
консултативни, информациски и советодавни 
услуги што се однесуваат на кровопокривачки 
работи, вклучително и услуги што се нудат преку 
централен компјутер (достапни во секој момент) 
или преку интернет

(210)	 TM  2003/14	 (220)	 21/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 БЕРИН ДОО Скопје
 ул. Јани Лукровски 5/1/32, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 16 - графички принт, етикети, печатење писма, 
литографија, весници, списанија, печатење, 
печатени работи, печатени публикации, печатење 
проспекти 
кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување 
(рекламирање), обработка на текстови, 
организирање претплати на списанија, подготовка 
на рекламни колумни, рекламни текстови. 
кл. 36 - вложување средства, внесување долгови 
(агенции за внесување на долговите), животно 
осигурување (потпишување на полиса за животно 
осигурување), заем врз основа на залог, заеми, 
закуп на недвижен имот, изнајмување каде што 
закупецот станува сопственик на предметот 
на закупот (лизинг), изнајмување земјоделска 
сопственост, консултации по повод финансиски 
прашања, кредитни агенции, менување, 
менувачници, монетарни дејности, недвижен 
имот (агенции за недвижен имот), недвижен имот 
(проценка на недвижниот имот), недвижен имот 
(управување со недвижниот имот), осигурување, 
осигурување (информации за осигурување), 
осигурување (консултации за осигурување), 
посредување, посредување при осигурување, 
посредување во трговија со недвижен имот, 
проценка на недвижен имот, финансирање 
(служби за финансии), финансиска анализа, 

финансиски дејности, финансиски информации, 
финансиски проценки, финансиски трансакции, 
штедилници 
кл. 38 - телекомуникации, новинарски агенции 
кл. 41 - издателство на книги и списанија, 
објавување текстови (текстови што не се 
рекламни), натпревари (организирање 
натпревари), приредби (изнајмување декор за 
приредби), приредби (одржување на приредбите), 
разонода, печатарство, фотографија, фотографски 
репортажи 
кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски 
истражувања, изработка на програми за 
компјутери, трговија и услуги што не се опфатени 
со другите класи

(210)	 TM  2003/15	 (220)	 22/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, промет, транспортни 

услуги и такси превоз ТАКСИ РОЈАЛ увоз-
извоз ДОО

 ул. Борка Лопач бр. 4, 7500 Прилеп, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, црвена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање 
патувања

(210)	 TM  2003/16	 (220)	 22/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Gallaher Limited
 Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE, 

Surrey KT13 ОQU, UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

DORCHESTER
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
супстанции за пушење што се продаваат заедно 
или одвоено од тутун а не се за медицински 
намени и не се наменети за лекување; бурмут; 
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија 
за цигари, цевчиња и чибуци за цигари и кибрити
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(210)	 TM  2003/17	 (220)	 23/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ГАЛЕНИКА АД 
 ул. „Батајнички друм” б.б., Бeoград, YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 
 Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)	

FLUOROGAL
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди; 
хербициди

(210)	 TM  2003/18	 (220)	 23/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
  ul. „Marijana Cavica” br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и светло жолта, бела, црна, светло и темно 
зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мајонез од свежи јајаца

(210)	 TM  2003/19	 (220)	 23/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. „Marijana Cavica” br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и светло сина, бела, жолта, црна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мајонез (лесен)

(210)	 TM  2003/20	 (220)	 23/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за транспорт, трговија и угостителство 

ЛИНГМАР ДООЕЛ 
 „Бизнис центар” лок. 35, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 39 - такси услуги, превоз

(210)	 TM  2003/21	 (220)	 24/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	  PODRAVKA Prehranbena industrija d.d. 
 Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје 
и зеленчук; месо и производи од месо, замрзнат 
зеленчук и преработки од зеленчук, полуготови и 
готови јадења од зеленчук и месо 
кл. 30 - ориз, брашно и производи од житарици, 
леб, колачи; квасец, прашак за кревање на 
тестото; сол, сенф, оцет, сосови, (зачини); 
зачини (мирудии); полуготови и готови јадења од 
тестенини, полуготови и готови јадења од пченка; 
полуготови и готови јадења од пченично брашно и 
пченичен гриз 

(210)	 TM  2003/22	 (220)	 27/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED 
 The Pavilions, Bridgwater Road, BedministerDown, 

BS13 8AR, Bristol, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
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(210)	 TM  2003/24	 (220)	 27/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско радиодифузно друштво СИТИ РАДИО 

ДООЕЛ 
 ул.”Мито Хаџивасилев” бр. 20, 
 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - демонстрација на производи; изнајмување 
рекламен простор; изнајмување уреднички 
апарати и прибор; изнајмување рекламен 
материјал; јавно мислење (испитување на јавното 
мислење); лицитација (продажба на лицитација); 
манекени (манекенски услуги) во рекламни и 
промовирачки цели на продажбата; објавување 
рекламни текстови; обработка на текстови; 

огласување (рекламирање); организирање 
изложби во комерциални и рекламни цели; 
преписи на соопштенија; промоција /продажба на 
трето лице/; пропагандни дејности; проучување 
на пазарот /маркетинг/; рекламирање по пат на 
радио; рекламна документација (уредување на 
рекламната документација); рекламна хроника; 
рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); 
телефонско одговарање (служби за телефонско 
одговарање) /за отсутни претплатници/; ширење 
рекламен материјал /трактати, проспекти, 
печатени примероци/ 
кл. 38 - новинарски агенции; радиофонски емисии; 
радиофонски врски; радиотехнички служби 
кл. 41 - монтажа на радио и телевизиски 
програми; објавување текстови /текстови што 
не се рекламни/, планирање приеми /забава/; 
разговори (организирање и водење разговори); 
разонода; разонода по пат на радио; студио за 
снимање (услуги на студио за снимање); тонски 
снимки (изнајмување на тонските снимки) 

(210)	 TM  2003/27	 (220)	 27/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
  ul. „Marijana Cavica” br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

LT ARCTIC PLOCA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - маргарин 

(210)	 TM  2003/28	 (220)	 27/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. „Marijana Cavica” br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

LT TROPIC PLOCA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - маргарин

(210)	 TM  2003/29	 (220)	 27/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. „Marijana Cavica” br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(210)	 TM  2003/23	 (220)	 27/01/2003
	 	 (442)	 30/06/2005
(731)	 Diners Club International Ltd.
 8430 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60631, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

DINERS

(551) индивидуална
(510, 511)
 кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 
имот, а особено услуги поврзани со кредитни 
картички; програми за лјалност на корисниците на 
кредитните картички; помош на патници во форма 
на обезбедување медицински и правни препораки-
совети, обновување или замена на изгубени или 
украдени патни документи, травелс-патни чекови 
и кредитни картички 

(540)	

BRAEMAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина, алкохоли (напивки), ликери, коктели; 
алкохолни пијалоци; особено виски
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(540)

	

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

кл. 39 - транспортни услуги, организирање 
патувањa

(210)	 TM  2003/31	 (220)	 28/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
 ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MentoHAL
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/33	 (220)	 28/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговец поединец, Влатко Томислав Димески-

такси превоз ВЛАТКО Прилеп ТП
 нас. Точила 2Е 1-5/5 7500 Прилеп, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) сива, жолта, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање 
патувањa

(210)	 TM  2003/34	 (220)	 28/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство промет и услуги 

увоз-извоз СИМЕТРИЈА заштитно друштво 
ДОО

 Цане Коњарец 50, 7500 ПРИЛЕП, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје

(210)	 TM  2003/35	 (220)	 28/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CENTRAL TOBACCO HOLDINGS 
 1118 CRESCENT PARK ROAD, SUDBURY, 

ONTARIO P3A 2V3, CA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

BUSINESS ROYAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари; тутун; производи (прибор) за 
пушачите; кибрити

(210)	 TM  2003/38	 (220)	 29/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 THE COCA-COLA COMPANY, 
 Atlanta, Georgia, GA 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  	

бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, сребрена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пијалоци како што се вода за пиење, 
ароматизирани води, минерални и газирани 
води; и други безалкохолни пијалоци, како што се 
газирани пијалоци, енергетски пијалоци и спортски 
пијалоци; овошни пијалоци и сокови; сирупи, 
концентрати и прашоци за правење пијалоци, 
како што се ароматизирани води, минерални и 
газирани води, газирани пијалоци, енергетски 
пијалоци, спортски пијалоци, овошни пијалоци и 
сокови

(540)	

LT-BLOK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - маргарин

TM 2003/31
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(210)	 TM  2003/39	 (220)	 29/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 РЕПЛЕКФАРМ АД
 ул. Козле бр. 188, Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)	

РЕФАЛГИН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди 
хербициди

(210)	 TM  2003/41	 (220)	 31/01/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company 
 410 North Michigan Avenue, Chicago, 
 Illinois 60611, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ECLIPSE FLASH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи за освежување на 
здивот

(210)	 TM  2003/45	 (220)	 04/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana 
 Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ANGAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/47	 (220)	 04/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 РЕПЛЕКФАРМ АД
 ул.Козле бр.188, Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)	

ОКСИРИЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди 
хербициди

(210)	 TM  2003/50	 (220)	 05/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Gallaher Limited
 Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE, 

Surrey KT13 OQU, UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

ODYSSEY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси, супстанции за пушење што 
се продаваат заедно или одвоено од тутун а  не 
се за медицински намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари и кибрити 

(210)	 TM  2003/51	 (220)	 05/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CMS Legal Services EEIG 
 Avenue Louise 200, 1050 Brussels, BE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

CMS

(551) индивидуална

TM 2003/51
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(510, 511)

кл. 16 - печатен материјал; печатени публикации; 
билтени; магазини; информативни листови; 
инструктивни материјали и материјали за 
настава; 
кл. 36 - финансиско консултативни услуги, 
финансиски работи, финансиско советодавни 
услуги, финансиско извештајни услуги, даночно 
советодавни услуги 
кл. 42 - правни услуги; советодавни и консултативни 
услуги во врска со правните услуги

(210)	 TM  2003/52	 (220)	 05/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CMS Legal Services EEIG 
 Avenue Louise 200, 1050 Brussels, BE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - печатен материјал; печатени публикации; 
билтени; магазини; информативни листови; 
инструктивни материјали и материјали за 
настава; 
кл. 36 - финансиско консултативни услуги, 
финансиски работи, финансиско советодавни 
услуги, финансиско извештајни услуги, даночно 
советодавни услуги 
кл. 42 - правни услуги; советодавни и консултативни 
услуги во врска со правните услуги

(210)	 TM  2003/53	 (220)	 05/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки, имено, вина, алкохоли 
и ликери

(210)	 TM  2003/54	 (220)	 05/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. „Marijana Cavica” br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

	

(591) темно и светло сина, бела, зелена, темно и светло 
жолтокафена, црна и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - конзервиран рен

(210)	 TM  2003/55	 (220)	 05/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. „Marijana Cavica” br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и светло зелена, црна, жолта, бела и светло 
розова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - тартар сос

(210)	 TM  2003/56	 (220)	 05/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. „Marijana Cavica” br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и светло жолта, бела, зелена, темно и 
светло жолтокафена и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сос од рен

TM 2003/52
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(210)	 TM  2003/57	 (220)	 05/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. „Marijana Cavica” br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и светло зелена, црна, жолта, црвена, бела, 
виолетова, модра и светло розова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - ајвар сос

(210)	 TM  2003/58	 (220)	 06/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Aviagen Inc. 
 5015 Bradford Drive, Huntsville Alabama, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 - новородени пилиња, јајца за изведување, 
жива живина, живина за одгледување

(210)	 TM  2003/59	 (220)	 07/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SEAGATE TECHNOLOGY LLC 
 (a Delaware Corporation) 
 920 Disc Drive Scotts Valley, 
 California 95066, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутерска периферија, имено, драјвови 
за диск и лента за складирање податоци; 
компјутерски софтвер за употреба во врска со 
складирање податоци, раководење и меѓусебно 
поврзување на податоци, раководење и работење 
со уреди за складирање податоци; калкулатори; 
подлошки за глувче; термометри; системи за 
складирање наменети за мрежно или компјутерско 
комуницирање, имено, процесна меморија, 
оперативен софтвер и уред за складирање на 
податоци што се продава како посебна единица

(210)	 TM  2003/60	 (220)	 07/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SEAGATE TECHNOLOGY LLC 
 (a Delaware Corporation) 
 920 Disc Drive Scotts Valley, 
 California 95066, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутерска периферија, имено, драјвови 
за диск и лента за складирање податоци; 
компјутерски софтвер за употреба во врска со 
складирање податоци, раководење и меѓусебно 
поврзување податоци, раководење и работење 
со уреди за складирање податоци; калкулатори; 
подлошки за глувче; термометри; системи за 
складирање наменети за мрежно или компјутерско 
комуницирање, имено, процесна меморија, 
оперативен софтвер и уред за складирање  
податоци што се продава како посебна единицa

(210)	 TM  2003/61	 (220)	 07/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 AstraZeneca UK Limited 
 15 Stanhope Gate, London W1K 1LN, UK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

OPTANZA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

TM 2003/61
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(210)	 TM  2003/62	 (220)	 07/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 COLOPLAST A/S 
 Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, DK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - немедицински препарати и супстанции за 
нега на кожата 
кл. 5 - фармацевтски и хигиенски препарати и 
супстанции; медицински препарати за употреба во 
лекување на состојби на остомија и за хируршко 
лекување на уролошки состојби; санитарни крпи, 
санитарни колани, санитарни салветки, артикли на 
санитарни поткошули, тампони за медицинска и 
хируршка употреба, медицински и хируршки завои 
и преврски, медицински адхезиви, медицински 
материјали за пополнување рани 
кл. 10 - хируршки и медицински апарати и 
инструменти; протези, еластични преврски, 
цевчиња, кеси, колани, филтри, собирни садови, 
катетри, црева, приклучници, вентили, капаци, 
средства за лепење, се за медицинско и хируршко 
лекување; кеси, пликови, собирни садови за 
собирање  излачувања од човечкото тело; 
апарати и инструменти за рехабилита-ција, и 
лекување на уринарниот систем и за спречување 
на инконтиненција 
кл. 25 - облека

(210)	 TM  2003/64	 (220)	 10/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(300) 2.503.727  30/08/2002  ES
(731)	 AFFINITY PETCARE, S.A. 
 Ronda General Mitre, 149. 2, 
 08022 Barcelona, ES
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

AFFINITY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 - земјоделски, градинарски, шумски 
производи и бобинки, што не се опфатени со 
другите класи; живи животни; свежо овошје и 
зеленчук; семе; природни билки и цвеќе; храна за 
животни; производи и препарати што се користат 
како адитиви за храна за животни; производи за 
животински измет; пијалоци и напивки за домашни 
животни; сточна храна; слад 

(210)	 TM  2003/77	 (220)	 12/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. „Marijana Cavica” br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кечап

(210)	 TM  2003/78	 (220)	 12/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. „Marijana Cavica” br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кечап

TM 2003/62
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(210)	 TM  2003/80	 (220)	 13/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија  производство и услуги  

АСТРА - М Митко Ицевски ДООЕЛ увоз-извоз
 ул.”Добромир Хрс” бр. 49А, Скопје, MK
(540)	

MAYINGLONG

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/81	 (220)	 13/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
 ул.”Маршал Тито” бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PENTOVIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - витаминско-диететски производи

(210)	 TM  2003/84	 (220)	 14/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Vector Tobaco Ltd. 
 ClarendonHouse, 2 Church Street Hamilton, HMCX, 

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари

(210)	 TM  2003/85	 (220)	 14/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Vector Tobaco Ltd. 
 ClarendonHouse, 2 Church Street Hamilton, HMCX, 

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

QUEST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари

(210)	 TM  2003/88	 (220)	 17/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SB Pharmco Puerto Rico Inc. 
 State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, 

Puerto Rico 00639, PR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

AVANDARYL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати 
за третман и/или превентива на ендокриноза 
вклучително и диабетис и нивните компликации

(210)	 TM  2003/89	 (220)	 17/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SB Pharmco Puerto Rico Inc. 
 State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, 

Puerto Rico 00639, PR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

AVANDRIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати 
за третман и/или превентива на ендокриноза 
вклучително и диабетис и нивните компликации

TM 2003/89
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(210)	 TM  2003/90	 (220)	 17/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SB Pharmco Puerto Rico Inc. 
 State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, 

Puerto Rico 00639, PR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

AVASUR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати 
за третман и/или превентива на ендокриноза 
вклучително и диабетис и нивните компликации

(210)	 TM  2003/91	 (220)	 17/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SB Pharmco Puerto Rico Inc. 
 State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, 

Puerto Rico 00639, PR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

VANDASURE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати 
за третман и/или превентива на ендокриноза, 
вклучително и диабетис и нивните компликации

(210)	 TM  2003/92	 (220)	 18/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Chiron Corporation, a Delaware corporation
 4560 Horton Street, Emeryville, 
 California 94608, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

TOBI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/93	 (220)	 18/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Chiron Corporation, a Delaware corporation
 4560 Horton Street, Emeryville, 
 California 94608, USA, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/94	 (220)	 18/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 СКОВИН АД СКОПЈЕ
 ул.15 Корпус бр.3,1000 Скопје, MK
(540)	

(591) црна, бела, зелена, златна и крем
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина

(210)	 TM  2003/95	 (220)	 18/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 СКОВИН АД СКОПЈЕ
 ул.15 Корпус бр.3,1000 Скопје, MK
(540)	
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(591) црна, бела, црвена, кафена, златна и крем
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - вина

(210)	 TM  2003/98	 (220)	 19/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат А.Д. Скопје
 ул. „11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) сина, бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари

(210)	 TM  2003/99	 (220)	 20/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
 ул. Маршал Тито бр. 2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

TIMI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/101	 (220)	 20/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 D.P. HEBA
 17520 Bujanovac, YU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

HEBA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - минерална вода

(210)	 TM  2003/102	 (220)	 20/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 F. Hoffmann - La Roche Ltd.
 CH - 4070 Basle, CH
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 
 ул. «Питу Гули» 50, 1000, Скопје
(540)	

DORMICUM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

(210)	 TM  2003/103	 (220)	 21/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ТД „УНИВЕРЗАЛ - C” ЕМИЛИЈА ДООЕЛ
 ул. „Маршал Тито” бб, Крива Паланка, MK
(540)	

ЕКОБЕНТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални 
градежни материјали; метални преносни 
конструкции; метални материјали за железнички 
шини; жици и кабли од обичен метал; мали метални 
производи; браварски производи; метални цевки; 
каси; производи од метал што не се опфатени во 
другите класи; руди

TM 2003/103
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(210)	 TM  2003/107	 (220)	 27/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - паста за заби и средства за плакнење на 
устата

(210)	 TM  2003/108	 (220)	 27/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - паста за заби

(210)	 TM  2003/109	 (220)	 27/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, светло и темно зелена, светло и темно  
жолта, црвена, сина, сребрена и портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - паста за заби

(210)	 TM  2003/110	 (220)	 28/02/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SIGNAL COMMUNICATIONS LTD.,
 16/F, Millennium City III, 370 Kwun Tong Road, 

Kowloon, HK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

TELEEYE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - уреди за видео пренос за пренос на видео 
преку интернет  или преку место на сретнување 
и поврзување (рoint-to point connection) или 
преку локална мрежа или преку јавно поврзана 
телефонска мрежа, или преку интегрална 
дигитална мрежа, или преку дигитален видео 
диск или преку широка мрежа или преку мобилна 
мрежа. Уреди за видео пренос за прием на 
трансмисија од видео камери на уредите за прием 
на видео; видео системи вклучително и уредите 
за видео пренос и видео камери; софтвер за 
мониторинг на видео преносот; уреди за видео 
пренос со јаки драјвери наменети за гледање на 
видео, снимање и плејбек (рlayback); софтвер за 
примање и снимање на видео; софтвер за уреди 
за видео пренос наменети за гледање на видео, 
сминање и плејбек (рlayback); уреди за видео 
камера наменети за далечинско управување на 
видео камерите; Web (мембрана) како основа за 
видео софтвер за покажување и/или за контрола 
на видео преку видео сервери, мрежни камери 
или web камери; видео сервери; видео камери, 
мрежни камери или web камери
кл. 38 - делови и внатрешни механизми за 
одржување и поправка на сите горе споменати 
стоки, услуги на одржување и поправка на горе-
споменатите стоки, обука за употреба и поправка 
на сите споменати стоки

(210)	 TM  2003/118	 (220)	 05/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NAT SHERMAN, INC., a New York corporation
 2200 Fletcher Avenue, Fort Lee, 
 New Jersey 07024, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)	

NAT SHERMAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари и цигарети, тутун; артикли за 
пушачи и сите други стоки од интернационалната 
класа 34

TM 2003/107
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(210)	 TM  2003/119	 (220)	 05/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 KIA MOTORS CORPORATION
 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

CERATO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - патнички автомобили, друмски 
камиончиња, миникамиончиња, камиончиња, 
автобуси, минибуси, возила со погон на четири 
тркала

(210)	 TM  2003/120	 (220)	 06/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Фармацевтска Хемиска Козметичка Индустрија 

„АЛКАЛОИД” АД - Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

АЛКАЛОИД

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, вештачки 
ѓубриња 
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита 
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, 
средства за нагризување 
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, ветерринарни и санитарни 
препарати, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди 
кл. 29 - сушено овошје и зеленчук
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, квасец, прашак за печење, 
сол, оцет, сосови, (како мирудии), мирудии 
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски 
производи, зрнести производи што не се опфатени 
со другите класи, семиња, билки

(210)	 TM  2003/121	 (220)	 06/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија, транспорт и услуги 

ОДЕОНИ МЕДИКАЛ ДОО експорт-импорт
 ул. 2 Македонска Бригада бр.1, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

ЕПОГЛОБИН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки 
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; 
хируршки материјали за шиење 

(210)	 TM  2003/122	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари; суров и преработен тутун; 
производи за пушачите; кибрити

TM 2003/122
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(210)	 TM  2003/123	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 KEDRION S.p.A.
 Localita Ai Conti - 55020 CASTEL VECCHIO 

PASCOLI-BARGA (LU), IT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

IMMUNORHO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 -  фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/124	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
 100 Route 206 North Peapack, N.J. 07977, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PROSTIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба во 
областа на здравјето на жените 

(210)	 TM  2003/125	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) сина, црвена, бела, четири нијанси на зелена (од 
светла до темна)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - ментол бомбони

(210)	 TM  2003/126	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - вафли

(210)	 TM  2003/127	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) зелена, портокалова, бела, жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - колачи

(210)	 TM  2003/128	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, црвена, кафена, бела, жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - колачи

TM 2003/123
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(210)	 TM  2003/129	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, темно и светло сина, сива,темно и светло 
зелена, темно и светло кафена, жолта, жолто 
кафена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 -  карамели

(210)	 TM  2003/130	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, окер, зелена, темно црвена, црна и 
кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - колачи

(210)	 TM  2003/131	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО,
 Бул. „Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) окер, кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 -  бисквити

(210)	 TM  2003/132	 (220)	 07/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО,
 Бул. „Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, зелена, кафена, бела, жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - колачи

(210)	 TM  2003/133	 (220)	 10/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 HIRAM WALKER & SONS LIMITED
 2072 Riverside Drive East, Ontario, 
 N8Y 4S5 Windsor, CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - дестилирани алкохолни напивки, имено 
виски

(210)	 TM  2003/134	 (220)	 11/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 РЕПЛЕКФАРМ АД
 ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)	

АЗИМЕД
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди
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(210)	 TM  2003/138	 (220)	 11/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

MOLIKEKS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - алги (екстракти од алги) за исхрана, 
алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана, 
арашиди (путер од арашид), белка од јајце, 
белтачини за прехранбена употреба, бистри 
супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за 
подготвување бујони), варен зеленчук, варено 
овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага 
(морска школка) /нежива/, дивеч, ѓумбир /ѓем/, 
желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина 
(месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато 
овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата 
од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на 
риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) 
/не живи/, јогурт, кавиар, казеин за исхрана, 
какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен 
кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст, 
кокосови масло, колбаси /месни/, конзервиран 
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана 
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за 
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани 
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско 
зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон 
или портокал, коски (масло од коски) за јадење, 
краставички/ кисели/ кристализирано овошје, 
кромид (зеленчук) конзервиран, леќа (зеленчук) 
/конзервирана/, лов (дивеч), лој за јадење, 
лосос, маргарин, мармалад, масла за јадење, 
маслинки (конзервирани маслинки), масло од 
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели 
за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо 
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо 
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко 
од кобила, млечни напивки во кои преовладува 
млекото, млечни производи, мозок за употреба 
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни 
супстанци за производство на масти за јадење, 
мушули /неживи, овошје (конзервирано во алко-
хол), овошје (конзервирано овошје), овошна ка-
ша, овошни желиња, овошни кришки, овошни 
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги 
/неживи/, павлака /млечни производи/, палмини 
ореви ( масло од палмини ореви) /прехранбена 
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета 
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели, 
пиклес /мирудија/, пире од трпки, подготвуван 
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од 
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини 
за исхрана на живината, пруг (вид моски рак)/

нежив/, путер, путер (кајмак за путер), путер од 
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), 
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) 
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин 
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,  
риболов (производи добиени  со риболов),  розови 
ракови /неживи/, ’рскавки /крокети/, салами,  
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела 
(мала). сардини, свинско месо, сезамово масло, 
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште 
/употребено/, сланина, слатководни ракови /не-
живи/, смеши кои содржат масти наменети за 
мачкање леб, сончоглед (масло од сончоглед) за 
јадење, сувомесни производи, супи од зеленчук, 
супи од зеленчук (состојки за подготвување супи 
од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, 
трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен 
прав подготвен за употреба во исхраната, црн 
дроб, черупки (ракови)( неживи), чипс /пржени 
компири/, школки /неживи/, џем
кл. 30   алги /мирудија/, анис за посипување, анис 
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, 
ароматични препарати за употреба во исхраната, 
ароми за слатки (различни од етеричните масла), 
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), 
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми 
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, 
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни 
дрва (слатки за украсување на божиќните 
дрва), бомбони, брашно (јадења врз база на 
брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), 
брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија 
/арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, 
вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за 
употреба во исхраната, гриз, гуми за џвакање, 
двопек /препечен леб/, диви ореви за употреба во 
исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана 
/со исклучок на етеричните есенции и масла/, 
екстракти на слад за употреба во исхраната, жита 
(приправки од жита), жита (снегулки од сушени 
жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, 
згуснувачи за готвење  прехранбени продукти, 
зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истол-
чен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено 
брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено 
брашно, јуфки, какао, какао (пијалоци врз база 
на какако), какао (производи од какао), какао со 
млеко, карамел бомбони, кари /мирудија/, кафе, 
кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе 
(пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни 
производи што го заменуваат кафето), кафе 
/зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, 
квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, 
компирово брашно за употреба во исхраната, 
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб, 
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки 
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи 
за зацврстување на матената павлака), матична 
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска 
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа 
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони 
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, 
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска 
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, 
мраз	/прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, 
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ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка 
/герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци) 
различни од етеричните масла, пијалоци врз 
база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент 
(мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од 
жито/ за употреба во исхраната, прехранбено 
брашно, пржена пченка, природни засладувачи, 
прополис /производ на пчелата/ за употреба 
на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - 
корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, 
пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, 
саго /скроб од семе на саго  палма/, салати (сосови 
за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни 
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб 
за употреба во исхраната, скробни производи за 
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) 
за исхраната, слад (слатки од слад) за исхрана, 
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за 
сладолед), сладолед (средства за зацврстување 
на сладоледот), слаткарски производи, слатки, 
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто 
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо 
(производи за смекнување на месото за употреба 
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за 
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во 
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок 
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров 
мраз/ природен или вештачки/, тапиока, тапиока 
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, 
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки 
/за јадење/, фабрика за брашно (производи на 
фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино 
ситно печиво, фондани /врста бом-бони/, цикорија 
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, 
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, 
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни 
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, 
шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ 
за употреба во исхраната, шеќерни производи, 
шеќерни производи за украсување божиќни дрва, 
шоу - шоу /мирудија/, шпагети 
кл. 35 - промет на стоки на големо и мало

(210)	 TM  2003/141	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Merz Pharma GmbH & Company KgaA
 Eckenheimer Landstr. 100 60318 Frankfurt, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

Viru-Merz

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 -  фармацевтски препарати 

(210)	 TM  2003/142	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Merz Pharma GmbH & Company KgaA
 Eckenheimer Landstr. 100 60318 Frankfurt, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

PK-Merz

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 -  фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/143	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Merz Pharma GmbH & Company KgaA
 Eckenheimer Landstr. 100 60318 Frankfurt, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

Contractubex

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 -  фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/144	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Merz Pharma GmbH & Company KgaA
 Eckenheimer Landstr. 100 60318 Frankfurt, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

Hepa-Merz

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати
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(210)	 TM  2003/145	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 НИППОН АВТО - Скопје
 ул. Првомајска бр. 10, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла, индустриски масти, 
масла за подмачкување,   подмачкување (масла   
за   подмачкувања), подмачкување (масти за 
подмачкување) 
кл. 12 -  автомобили, автомобили (автомобилски 
гуми), автомобили (амортизери за автомобили), 
автомобили (браници за автомобили), автомобили 
(капаци за автомобилски мотори), автомобили 
(синџири за автомобили), автомобили (перденца/
сенила за автомобили), автомобилски каросерии, 
автомобилски скелети /шасии/, алармни уреди 
против крадење возила, багаж за возила, 
бришачи за стакло на автомобилите, внатрешни 
гуми за автомобилски гуми, возила (прозорци за 
возила), волани/управувачи/ за возила, врати на 
возила, камионети, камиони, капаци за возила 
/преклопни/, капаци за моторни возила, капаци 
/украсни/ за тркала, каросерии, клинчиња за 
гуми, моторцикли, мрежести носачи за багаж 
во возилата, навлаки за седишта во возила, 
надворешни гуми за автомобили, направи за 
заштита од заслепување на возилата, направи 
за заштита од лизгање на тркалата на возилата, 
наслони за глава за седишта во возила, ногарки 
за влез во возила, обвивки (внатрешни обвивки за 
возила), овесни амортизери за возило, огледала за 
гледање наназад (ретровизори, оски, оски (краеви 
на оските), платформи за камиони, погонски 
механизми за копнени возила, погонски синџири 
за копнени возила, подвижни основи за возила, 
подигнувачки оградени платформи /делови на 
возила/, покривки за возила, преносни механизми 
за копнени возила, преносни оски за копнени 
возила, претворувачи на моментот за копнени 
возила, приколки, пропелери на надворешни 
мотори, рабови, реакциони мотори за копнени 
возила, седишта во возилата, сигнализатори за 
движење наназад за возила, сигуроносни појаси 
за седишта во возилата, сигуроносни ремени за 
седишта во возилата, сигуроносни седишта за 
деца во возилата, сопирачки за возила, сопирачки 
облоги за возила, сопирачки педали за возила, 
сопирачки сегменти за возила, спојки за копнени 
возила, спојки за тркала (спици), спојни уреди 
за приколки за возила, тркала за возила, груби 
за автомобили, управувачки синџири за копнени 
возила, фургони /возила/, хидраулични системи за 
возила, центрирање на тркалата на возила (олово 
за центрирање тркала), шасии за возила 

(210)	 TM  2003/146	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ Стојмир и други ДОО увоз-
извоз, Скопје

 ул. 11Октомври бр.125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - акустични прекинувачи, аларми (тонски 
дојавувачи), алармни уреди, амперметри, 
аноди, батерии (електрични батерии), батерии 
за палење, безжична телефонија (столбови 
за безжична телефонија), бриола, далечински 
прекинувачи, далечинско палење (електрични 
уреди за палење), далечинско управување 
(апарати за далечинско управување), далечинско 
управување со индустриски операции (електрични 
уреди за далечинско управување со индустриски 
операции), електрични акумулатори, електрични 
акумулатори (плочи за електрични акумулатори), 
електрични акумулатори (решетки за електрични 
акумулатори), електрични брави, електрични 
жици, електрични брмчалки /зумери/, електрични 
кабли, електрични кабли (кабелски спојки), 
електрични кабли (носачи на електрични калеми), 
електрични кабли (обвивки за електрични кабли), 
електрични калеми, електрични колектори, 
електрични кондензатори, електрични контакти, 
електрични контакти од благородни метали, 
електрични отпорници, електрични прекинувачи, 
електрични претворувачи, електрични приклучоци, 
електрични релеи, електрични спојки /квачила/, 
електрични трансформатори, електрични 
утикачи, електрично празнење (цевки за електрич-
ни празнења), електроди за заварување, електро-
лачно варење (апарати за електролачно варе-
ње), електролитни кади, електронски моливи 
/за единици за визуелно прикажување/, зујалки 
/зумери/, ѕвончиња /електрични/ за врата, кабли, 
кабли (стегачи за електрични кабли), канали за 
електрични кабли, конектори, контактори /вклучни 
уреди/, контрола (електрични контролни апарати), 
контрола на топлина (апарати за топлина), 
копчиња за ѕвончиња, оптички светилки, 
прибор за мерење, придушувачи (калеми за 
придушувачи), приклучни плочи, приклучоци, 
приклучоци за електрични водови, притисок 
(уреди за мерење притисок), притисок (уреди за 
одбележување на притисокот), разводни кутии 
/електрика/, разводни кутии /електрична струја/, 
разводни ормани /електрична енергија/, разводни 
плочи /електрична енергија/, разводни пултови 
/електрична енергија/, разгласи, регулирачи на 
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напон за возила, регулирачи на светла, редуктори 
/електрична струја/, светлечки натписи, светлечки 
ознаки на патиштата, светлечки цевки за реклами, 
светлиномери /експозиметри/, светломери, 
свртувачи (бројачи на свртувања), сигнализатори 
за пожар, сигнални електрични ѕвончиња, 
сигнални ѕвончиња, сигнални светилки, сигнални 
свирчиња, сигнални уреди против кражба, спојки 
за електронски кабли, спојни кутии /електрична 
струја/, термостати, точила /електрични/, 
транзистори /електроника/, трансформатори, 
трансформатори за зголемување на струјата, 
трепкачи / светлосна сигнализација/ триаголници 
за сигнализација на возилата во дефект 
кл. 11 - електрични бојлери, електрични грејачки 
нишки, електрични маши, електрични радијатори, 
електрични светилки, електрични светилки 
(грла заелектрични светилки), електрични 
свеќички за божиќни елки, електрични уреди 
за варење, електрично празнење (цевки за 
електрично празнење) за осветлување, жарни 
нишки за електрични светилки, замрзнувачи, 
заштитни уреди за осветлување, калорифери, 
климатизација (апарати  за климатизација), 
светилки за осветлување

(210)	 TM  2003/149	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз 

Скопје
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - алуминиумски фолии, врзување (метални 
жици за врзување), врски (метални врски), 
втиснувачи /типли/ метални, градежни метални 
материјали, градежни облоги /метални/, греди 
(метални греди), гредички (метални гредички), 
ѕидови (облоги за ѕидови) метални, капаци /ме-
тални/ за отвори на подовите, климатизација 
(метални цевки за климатизација и вентилација), 
компримиран воздух (метални арматури за 
цевковод за компримиран воздух), контејнери 
(метални контејнери), корита (метални корита), 
котли (метални котли), ленти (метални ленти за 
поврзување), летви (метални летви) лимови, 
лимонит, метални конструкции, метални 
конструкции за градба, метални конструкции 
/преносни/, метални кутии за алати /празни/, 

метални обвивки /блиндажа/, метални оџаци, 
метални плочки за градба, метални подграде, 
метални прстени, метални столбови /делови 
на градежни конструкции/, метални фолии за 
амбалажа и пакување, обвиткување (метални 
фолии за обвиткување) уметнички предмети 
од обични метали, огради (метални), оклопи 
/куќишта/, опрема /метална/ за домаќинство, 
опрема /метална/ за врати, опрема /метална/ 
за прозорци, палети за пренесување /метални/, 
палети за транспорт /метални/, плакатирање 
(метални столбови за плакатирање), плочи 
(метални плочи) за обложување на подови, подови 
(метални подови), подови од метални плочки, 
покриви (метални покриви), прегради (метални 
прегради), прстени /метални/, рамки (метални 
рамки околу вратите), рамки за врати /метални/, 
рамки на подвижни стакленици /метални/, рамки 
на стакленици /метални/, регистарски таблички 
/метални/, решетки за печки /метални/, садови 
за киселини /метални/, садови за течни горива 
/метални/, сандаци (метални сандаци), сандаци 
/ормари/ метални, сандачиња за писма /метални/, 
сандачиња од метал за алат /празни/, спојки /стре-
мени/ метални, столбови (метални столбови), 
столбови /метални/, столбови /метални/ за 
ставање плакати, стреи над куќни врати /
метални/, стропови (метални стропови), цевки 
(метални арматури за цевки), цевки (метални 
цевки за слевање), цевки (метални цевки со 
повеќе отвори за цевки, цевки (метални цевки), 
цевки (метални цевководи), цевки (потиснувачки 
метални цевководи), цевки во облик на буквата Т 
/метални/, централно греење, (метални цевки за 
централно греење), челични конструкции, челични 
ленти, челични ленти за обрачи, челични лимови, 
челични пердиња 
кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти, 
истражување и развиток на нови производи (за 
трето лице) 

(210)	 TM  2003/150	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз 

Скопје
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
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кл. 37 - услуги на специјални претпријатија во 
областа на изградбата како што се леари, лимари, 
поставувачи на централно греење, дополнителни 
градежни услуги како што е надгледување  
градежни објекти, разни видови поправки од 
областа на електриката, апаратурата, алатките и 
сл 
кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти, 
истражување и развиток на нови производи    (за 
трето лице)

(210)	 TM  2003/151	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз 

Скопје
  бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

KEEP BUSINESS IN BUSINESS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
кл. 37 - услуги на специјални претпријатија во 
областа на изградбата како што се леари, лимари, 
поставувачи на централно греење, дополнителни 
градежни услуги како што е надгледување на 
градежни објекти, разни видови поправки од 
областа на електриката, апаратурата, алатките и 
сл 
кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти, 
истражување и развиток на нови производи (за 
трето лице)

(210)	 TM  2003/152	 (220)	 12/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз 

Скопје
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

TOYO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
кл. 37 - услуги на специјални претпријатија во 
областа на изградбата како што се леари, лимари, 
поставувачи на централно греење, дополнителни 

градежни услуги како што е надгледување на 
градежни објекти, разни видови поправки од 
областа на електриката, апаратурата, алатките и 
сл 
кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти, 
истражување и развиток на нови производи ( за 
трето лице)

(210)	 TM  2003/153	 (220)	 14/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул.Орце Николов бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

МОБИ + ШЕМА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотогравски, 
кинематографски, оптички, за мерење, сигнали-
зација, контрола /инспекција/, спасување и настава, 
апарати за снимање, пренос и репродукција на 
звук или слика; магнетски носачи на податоци, 
дискови за снимање, автоматски машини и 
механизми за апаратите што се активираат со 
монети или жетони, регистар каси, машини за 
сметање и опрема за обработка на податоци и 
компјутери, апарати за гаснење пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2003/154	 (220)	 14/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МОБИМАК Акционерско друштво за мобилна 

телефонија - Скопје
 ул.Орце Николов бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

МОБИ + МАРАТОН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички, за мерење, сигнализа-
ција, контрола /инспекција/, спасување и настава, 
апарати за снимање, пренос и репродукција на 
звук или слика; магнетски носачи на податоци, 
дискови за снимање, автоматски машини и 
механизми за апаратите што се активираат со 
монети или жетони, регистар каси, машини за 
сметање и опрема за обработка на податоци и 
компјутери, апарати за гаснење пожар 
кл. 38 - телекомуникации
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(210)	 TM  2003/159	 (220)	 17/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „BOSNALIJEK”, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko drustvo
 Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

HIBIBOS G

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои,  материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2003/160	 (220)	 17/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 “BOSNALIJEK”, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko drustvo
 Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

HIBIBOS K

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои,  материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средствa за дезинФекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/161	 (220)	 17/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 “BOSNALIJEK”, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko drustvo
 Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, , BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

HIBIBOS T

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои,  материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/162	 (220)	 17/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 “BOSNALIJEK”, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko drustvo
 Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

LOPRIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои,  материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/163	 (220)	 17/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 “BOSNALIJEK”, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko drustvo
 Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

LOPRIL H

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои,  материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди
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(210)	 TM  2003/164	 (220)	 18/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.
 Organize Sanayi Bolgesi, Manisa, 45030, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

VESTEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - машини за перење, машини за миење 
садови; правосмукалки; машини за отстранување 
отпад; електрични отворачи за конзерви; мотори, 
машини и делови и опрема за горенаведените 
производи

(210)	 TM  2003/165	 (220)	 18/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за промет БИО КЛИНИКА ДД 

ДООЕЛ Скопје
 ул. Крсте Мисирков бб, лок.110, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и светло зелена, бела, розова и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - аромати (етарични масла), бадемов 
сапун, бадемово масло, бадемово млеко за 
козметичка употреба, белила /деколоранти/ 
за козметичка употреба, бои за тоалетна 
употреба, веѓи (козметички средства за веѓи), 
веги (моливи за веѓи), виткана коса (препарати 
за виткање на косата), восок за отстранување 
влакненца, врзувачки средства /анстригенси/ 
за козметичка употреба, дезодоранси за лична 
употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, 
депилатори, екстракти од цвеќе /парфимерија/, 
етерични екстракти /есенции/, етерични масти, 
јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија), 
капење (козметички препарати за капење), 
капење (соли за капење) /не се за меди-цинска 
употреба/, капилари (лосион за капилари), кожа 
(козметички производи за нега на кожата), кожа 
(креми за кожни производи), кожа (креми за 
чистење на кожата), козметички бои, козметички 
креми, козметички лосиони (шамичиња натопени 
во козметички лосиони), козметички прибор, 

козметички производи, колонска вода, коса (бои 
за коса), коса (препарати за боење коса), креми за 
кожа, креми за козметичка употреба, лавандина 
водичка, лак (производи за отстранување на 
лакот), лак за нокти, лимон (етерични масла од 
лимон), лице (белило, црвенило за лице), лосион 
за козме-тичка употреба, маски за убавина, 
масла за парфимерија, масла за парфимерија, 
масло (бадемово масло), масло за козметичка 
употреба, масти за козметичка употреба, 
медицински сапуни, мириси /парфеми/, моливи 
(за козметичка употреба), нане за парфимерија, 
нега на кожа (козметички производи за нега 
на кожата), нега на уста (производи за нега на 
устата)/ не се за медицинска употреба/, нокти (лак 
за нокти), нокти (производи за нега на ноктите), 
освежување (сапуни за освежување), парфиме-
риски производи, розово масло, сапуни, сапуни за 
дезинфекција, сапуни за дезодо-рирање, сапуни 
за миење, сапуни против потење, слабеење 
(козметички препарати за слабеење), талк за 
тоалет, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни 
млека, тоалетни производи, тоалетни производи 
/против потење/, убавина (маски за убавина), 
украсни детали за козметичка употреба, усни 
(црвила за усни), уста (производи за нега на 
устата) /не се за медицинска употреба/, црвила за 
усни, црвило за сјаење, шампони	
кл. 5 - биолошки препарати за медицинска 
употреба, витамински препарати, диететски 
намирници за медицинска употреба, диететски 
напивки за медицинска употреба, лековита кал, 
лековити корења, лековити треви, лековити 
чаеви, медицински чаеви, слабеење (медицински 
препарати за слабеење), слабеење (чај за 
слабеење) за медицинска употреба 
кл. 35 - пазар (побарувачка на пазарот), пазар 
(проучување на пазарот), помош во управување 
со индустриски или трговски претпријатија, 
производни цени (анализа на производните цени), 
промоција/продажба за трето лице/, трговски 
дејности (проценка на трговските дејности), 
уредување излози, увоз-извоз (агенции за увоз-
извоз), промет на производи на големо и мало

(210)	 TM  2003/167	 (220)	 18/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 AstraZeneca AB
 SE-151, 85 Sodertalje, SE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. «Народен фронт» 7/4, 1000, Скопје
(540)	

EXANTINE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање на 
кардиоваскуларни болести и пореметувања
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(210)	 TM  2003/168	 (220)	 19/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 HTC Industrial Suppliers B.V.
 Varviksingel 206, 7512ET Enschede, NL
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)	

EURODRACA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи 
што не се опфатени во другите класи од дрво, 
плута, трска, прачки, рогозина, рогови, коски, 
слонова коска, китови коски, школки, кожа од желка, 
амбра, килибар, седеф, морска пена; замена 
за тие материјали, или пластични производи; 
пружини, латекс легла и латекс подлоги за легла 
од дрво, постелни влошки од дрво во комбинација 
со пластични регулатори на тврдината, постелни 
влошки фиксни или со дотерувачко подглавје, 
односно подножје, анатомски подглавја што не се 
опфатени во другите класи 
кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се 
опфатени со другите класи; покривачи за кревети 
и маси; чаршави, навлаки за пружини, навлаки 
за латекс легла, латекс подлоги и подглавја, 
покривачи, штепан покривач, волнени ткаенини и 
волнени производи што не се опфатени со другите 
класи, постелнина од мерино волна, кашмир, 
памук или комбинација од волна и памук
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење 
на комерцијални работи; комерцијална 
администрација, канцелариски работи; услуги на 
увозно-извозни агенции

(210)	 TM  2003/169	 (220)	 19/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 N.E.T. Co United S.A.
 Trident Chambers P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 

VG
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 34 - цигарети; цигари; артикли за пушачи 
(не се од скапоцени метали); сите стоки од 
интернационалната класа 34

(210)	 TM  2003/172	 (220)	 20/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО
 ул. Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, сина, темно сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пиво; минерална сода вода и други 
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 
овошни сокови; сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

(210)	 TM  2003/173	 (220)	 20/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО
 ул. Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 32 - пиво; минерална сода вода и други 
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 
овошни сокови; сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци 
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(210)	 TM  2003/174	 (220)	 20/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 VICTORINOX AG a Corporation under the Laws of 

Switzerland
  6438 Ibach-Schwyz, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 - ножеви и вилушки за домашна и 
професионална употреба, ноженца, ножеви на 
склопување и други видови сечива и сите други 
производи во таа класа 
кл. 14 - мерачи на време и хронометарски 
инструменти

(210)	 TM  2003/175	 (220)	 24/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АМАК СП АД ОХРИД
 ул. 15-ти Корпус бр. 89, Охрид, MK
(540)	

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

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални 
градежни материјали; метални преносни 
конструкции; метални материјали за железнички 
шини, жици и кабли од обичен метал; браварски 
производи; мали метални производи; метални 
цевки; коси; производи од метал што не се 
опфатени со другите класи; руди 
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и 
погонски машини (освен за сувоземни возила); 
машински спојници и трансмисиски елементи 
(освен за сувоземни возила); земјоделски направи; 
инкубатори за јајца 
кл. 8 - рачни алати и направи; прибор за јадење; 
ладно оружје, жилети 

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, 
производство на пареа, варење (готвење), 
ладење, сушење, вентилација, снабдување со 
вода и за санитарни намени 
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја, 
воздух или вода 
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и 
складирање стока; организирање патувања
кл. 40 - обработка на материјали

(210)	 TM  2003/176	 (220)	 25/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

COXAL
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/179	 (220)	 25/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, 

US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

HUBBA BUBBA BUBBLY BERRY
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи, вклучително гуми 
за џвакање со кои се прават балончиња

(210)	 TM  2003/180	 (220)	 26/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 United Parcel Service of America, Inc. a 

corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware

 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, 
 Georgia 30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - услуги во областа на осигурувањето; услуги 
во областа на финансиското работење; услуги 
во областа на монетарното работење; кредитни 
услуги, царински посреднички услуги; царинење; 
рекламација на увозни давачки за други; услуги 
за недвижен имот; посреднички услуги за 
недвижнини; посреднички услуги; банкарски 
услуги; комерцијални кредитни услуги; услуги 
на гарантирање во смисла на обезбедување 
царински гаранции; обезбедување гаранции и 
потврди за привремен увоз; обработка на визна 
квота; обезбедување царински обврзници; услуги 
за враќање царина; услуги  за  електронско 
плаќање; факторинг услуги; административни 
услуги при гаранциски побарувања; услуги во 
врска со гаранции; справување со ризици

(210)	 TM  2003/181	 (220)	 26/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 United Parcel Service of America, Inc. a 

corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware

 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, 
 Georgia 30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - услуги за праќање роба; пакување артикли 
за транспорт; транспортни услуги на писма, 
документи, дописи, печатен материјал, како и други 
стоки и имот со различни средства за транспорт; 
складирање во магацин, чување, пакување, 
испорака и враќања во врска со горе наведеното; 
обезбедување компјутеризирани информации за 
услуги во домашниот и меѓународниот превоз и 
испорака; организирање изнајму-вањето  бродови 
за други; изнајмување боксови за документи, 
испраќање документи, како и прием и достава на 
документи за други

(210)	 TM  2003/182	 (220)	 26/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 United Parcel Service of America, Inc. a 

corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware

 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, 
 Georgia 30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутерски програми, компјутерски 
хардвер и компјутерски софтвер; батерии и 
акумулатори; уреди за алтернативно напојување 
со струја; протектори за заштита од промена на 
напонот; магнетски дискови и ленти; печатари, 
уреди за мерење и вагање и скенери; компјутерски 
софтвер за обезбедување автоматско симнување 
на фајлови; за подготовка и печатење на етикети за 
испорака, доукменти и фактури; за обезбедување  
електронски етикети за испорака, документи за 
испорака и фактури; за обезбедување  информации 
за расположиви транспортни и диспечерски услуги; 
за обезбедување  доказ за документацијата за 
испорака, вклучително и дигитализиран потпис 
на приемницата на пакувањето; како и за прием, 
испраќање и обработка на информациите за 
доставување пратки идентификувани по сметката 
на корисниците
кл. 16 - печатени публикации, памфлети, брошури, 
билтени, книги, постери, периодични списанија, 
календари, списанија, печатен инструктивен, 
едукативен и наставен материјал, знамиња, 
реклами, коверти, кутии и пакувања, испорака и 
адресирање на етикети, канцелариски материјал, 
комплети за биро, комплети со пенкала и моливи, 
пенкала, кутии за спојувалки, комплети пенкала за 
на биро со држачи, држачи за белешки, пенкала, 
папки, канцелариски вид  портфолија, албуми 
за деловни картички, прстенасти поврзувачи, 
отворачи на писма, кутии за канцелариски прибор 
за работно биро, хартија за пакување, хартиени 
кеси, коверти, картон, картон за пакување, 
картонски кутии за пакување, картонски коверти 
и кутии; пластични кеси и коверти како и торби 
за пакување, пластични пакувања со меури за 
завиткување или пакување 
кл. 25 - облека, шапки, џемпери, жакети, чорапи, 
капути, маици, пантолони, кошули, поткошули 
и елеци, пуловери, облека за дожд, обувки и 
ракавици 
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кл. 35 -  рекламни услуги; логистички менаџмент; 
услуги за деловен менаџмент, деловни 
консултантски услуги; деловни административни 
услуги; услуги за канцелариски функции; услуги 
за раководна помош; менаџмент консултантски 
услуги; обезбедување компјутеризирано наоѓање 
и влегување во трагата на пратки во транзит; 
дистрибуирање на мостри; сортирачки услуги; 
услуги на продавници за малопродажба; услуги 
за обработка на податоци; фотокопирачки услуги; 
услуги за репродуцирање документи; франшизни 
услуги; обезбедување  автоматско регистрирање  
на  информации  за  отпремни сметки заради 
идентификација на корисниците преку глобална 
компјутерска мержа; лиценцирање на компјутерски 
софтвер; менаџмент решавачки услуги за 
транспортна мрежа; услуги за организирање на 
експедитивно преземање, складирање, транспорт 
и достава; услуги за царинење
кл. 38 -  комуникациски услуги и телекомуникациски 
услуги; услуги за факсимили и електронски пораки, 
услуги за доставување  пораки и испраќање; 
телефонски услуги и телеграфски услуги; услуги 
за транспорт на писма, документи и други текстови 
со телекс, телефон, со електронски средства, 
како и со една или повеќе глобални компјутерски 
мрежи или други средства; влегување во трага 
на пратки преку глобална компјутерска мрежа; 
онлајн испорака на докуемнти преку глобална 
компјутерска мрежа 
кл. 42 - правни услуги; научни и индустриски 
истражувачки услуги, дизајн и развој на 
компјутерски хардвер и софтвер; консултантски 
услуги во областа на дизајнот, изборот, примената 
и користењето на компјутерските хардвер и 
софтвер системи за други; услуги што не можат 
да се подредат во другите класи

(210)	 TM  2003/183	 (220)	 28/03/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКО ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА  АЛКАЛОИД- Скопје
 бул.Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

BONY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и останати материјали 
за миење; препарати за чистење, полирање, 
одмастување и стружење; сапуни; парфимериски 
производи, етерични масла, козметички производи, 
лосиони за коса; средства за нега на забите 
кл. 5 - хигиенски производи

(210)	 TM  2003/184	 (220)	 01/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Intel Corporation 
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ИНТЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - сметачи, сметачки hardware; сметачки firware; 
полупроводници; микропроцесори; интегрални 
кола; плочи за електрични кола; мемории на 
електрични кола; микропроцесори; chipset за 
сметачи; матични плочи за сметачи; графички 
плочи за сметачи; хардвери за компјутерски мрежи; 
адаптери за компјутерски мрежи; прекинувачи; 
рутери и мрежни јазли (hubs) компјутерски 
периферии; електрични апарати за употреба со 
компјутери; тастатури; кугли за следење курсори; 
глувчиња; компјутерски инпути; монитори; видео 
апарати; плочи за кола за видео употреба; 
производи од видео системи; апарати и опрема за 
снимање, процесирање, прием, репродуцирање, 
пренос, измена, компресирање, декомпресирање, 
емитување, спојување и/или зголемување звук, 
видео слика, графика и податоци; алгоритми 
за компресирање или декомпресирање на 
податоци; апарати за тестирање и калибрирање 
на компјутерски компоненти; сет-топ кутии; 
компјутерски програми за водење мрежи; 
кориснички компјутерски програми; ѕoftware на 
оперативниот систем; компјутерски програми за 
снимање, процесирање, прием, репродуцирање, 
пренос,   измена, компресирање, декомпресирање, 
емитување, спојување и/или зголемување звук, 
видео слика, графика и податоци; компјутерски 
програми за креирање web-страници; 
компјутерски програми за пристап и користење на 
интернет; телекомуникациски апарати и опрема 
за користење кај видео конференции, размена 
на документи и емитување; камери, слушалки; 
магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; 
автомати и механизми за автоматски уреди што 
се задвижуваат со претходно уфрлена метална 
паричка (метал); регистарски благајни, сметачи; 
интернет и web сервери; интернет и web cash 
сервери; web и интернет терминали; инструменти 
за пристап на интернет и web вклучително РDА 
(персонален дигитален асистент) и безжични и 
далечински компјутерски периферии; оперативни 
системски програми; микро-контролори; уреди и 
справи за компјутерски input i output; периферални 
мемориски системи; модеми 
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(210)	 TM  2003/187	 (220)	 02/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BAXTER A.G.
 Mullerenstrasse 3, Postfach, CH-8604, 
 Volketswil, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

PARTOBULIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/192	 (220)	 02/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) розова, бела, златна, жолто кафена, зелена, 
жолта, кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - локум

(210)	 TM  2003/193	 (220)	 02/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) зелена, бела, златна, жолто кафена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - локум

(210)	 TM  2003/194	 (220)	 02/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

ZLATNI KOKOS 

(591) жолта, бела, златна, кафена, зелено-сина, 
црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - локум

(210)	 TM  2003/195	 (220)	 02/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН Акционерско друштво 

фармaцевтско-хемиска индустрија
 Вршац, Београдски пут бб, YU
(740) ДОДЕВСКИ  НИКОЛА, адвокат 
 ул. „Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)	

NAC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/196	 (220)	 02/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Pharmacia Italia S.p.A.
 Via Robert Koch1.2, Milano, IT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ZAVEDOS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

TM 2003/196
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(210)	 TM  2003/203	 (220)	 08/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

TOSHIBA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со 
климатизација, апарати за климатизација, греење 
и ладење

(210)	 TM  2003/204	 (220)	 08/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со 
климатизација, апарати за климатизација, греење 
и ладење

(210)	 TM  2003/205	 (220)	 08/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

AIRCON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со 
климатизација, апарати за климатизација, греење 
и ладење 
кл. 37 - апарати (поставување, одржување и 
поправка на апарати), градба (информации за 
градба), електрични апарати (поставување и 
поправка на електрични апарати), климатизација 
на воздухот (поправка и одржување на клима 
- уреди), печки (поставување и поправка на 
печките), пламеници (одржување и поправка 
на пламениците), уреди за ладење (одржување 
и поправка на апаратите), централно греење 
(поставување и поправка на инсталациите на 
централно греење)
кл. 42 - инженеринг, инженерски  нацрти, 
индустриски дизајн на индустриско пакување, 
истражување и развиток на нови производи, 
изградба (изработка нацрти за изградба), 
испитување материјали, изработка (концептирање 
софтвери) 

(210)	 TM  2003/206	 (220)	 08/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - котли (метални котли), централно греење 
(метални цевки за централно греење), млазници 
(метални млазници), климатизација (метални 
цевки за климатизација и вентилација), метални 
конструкции, метални оџаци, металокерамички 
производи 
кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со 
климатизација, апарати за климатизација, греење и 
ладење, котли (метални котли), централно греење 
(метални цевки за централно греење), млазници 
(метални млазници), климатизација (метални 
цевки за климатизација и вентилација), метални 
конструкции, метални оџаци, металокерамички 
производи
кл. 42 - инженеринг, инженерски  нацрти, 
индустриски дизајн на индустриско пакување, 
истражување и развиток на нови производи, 
изградба (изработка нацрти за изградба), 
испитување материјали, изработка (концептирање 
софтвери)

TM 2003/203
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(210)	 TM  2003/207	 (220)	 08/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - компресори за ладилници, компресори /маши-
ни/, компримиран воздух (воздушни пумпи), лопатки 
(делови на машини), мотори (вбризгувачи /инјек-
тори) за мотори), мотори (клипови за мотори), 
напојувачи на котли, пиштоли за распрснување 
на лепила (електрични), пиштоли - распрснувачи 
за нанесување бои, пневматски инсталации 
за транспорт по пат на цевки, пневматски 
транспортери,  притисок (вентили на притисок)/
делови на машини, притисок (регулатори на 
притисок)/делови на машини, регулатори на 
притисок, ротациони машини, турбини различни од 
турбините за копнени возила, турбокомпресори, 
центрифугални пумпи, цилиндри на машини, 
центрифугални мелници, цилиндри (клипови за 
цилиндрите) 
кл. 9 - бранометри /фреквенциометри/, брзина 
(покажувачи на брзината), брзинометри, броила, 
вакумметри, вискозиметри, воздух (апарати за 
анализа на воздухот), волтметри, гас (апарати 
за анализа на гасовите), гасометри, далечинско 
палење (електрични уреди за палење), далечинско 
палење (апарати за далечинско управување), 
далечинско управување со индустриски операции 
(електрични уреди за далечинско управување со 
индустриски операции), дензинометри /апарати за 
мерење густина на течностите/, дензинометри /апа-
рати за мерење оптичка густина/, дестилациони 
садови за лабораториски опити, детектори за 
чад, дигитални технички цртачи, динамометри, 
дистрибуциони ормари /електрика/, дифракциски 
апарати (микроскопија), дозатори /напојувачи/, 
дозирање (апарати за дозирање), електрични 
водови, електрични водови (приклучоци за 
електрични водови), електрични губитоци 
(покажувач на електрични губитоци), електрични 
жици, електрични брмчала /зумери/, електрични 
кабли, електрични кабли (кабелски спојки), 
електрични кабли (носачи на електрични калеми), 
електрични калеми, електрични колектори, 
електрични кондензатори, електрични контакти, 
електрични контакти од благородни метали, 
електрични отпорници, електрични прекинувачи, 
електрични претворувачи, електрични приклучоци, 
електрични релеи, електрични трансформатори, 

електронски сигнали (емитувачи на електрински 
сигнали), ергометри, еталони /мерачи/, идентифи-
кациски жици за електрични водови, идентифи-
кациски мегнетни картички, израмнувачи /инстру-
менти за мерење/, израмнувачи /расклопувачки/, 
индуктори /електрична струја/, интеграциони 
кругови, интер - комуникации (апарати за 
интер - комуникации), информации (апарати 
за обработка на информации), испитување 
на материјали (инструменти и апарати за 
испитување на материјалите), командни 
плочи /електрична струја/, командни уреди за 
дигалки, компакт оптички дискови, компакт 
плочи (аудио -видео), компаратори, компаси, 
конектори, контактори /вклучни уреди/, контрола 
(електрични контролни апарати), контрола на 
топлина (апарати за контрола), кутии со капак 
/електрика/, лабораториски опити (комори за 
лабораториски опити), магнети, магнети (свиоци 
/бобини/ на елетромагнетите), магнетни жици, 
магнетни картички, магнетни ленти, манометри, 
математички инструменти, менувачи на дискови 
/информатика/, мерење (електрични апарати 
за мерење), мерење на брзина (апарати за 
мерење на брзината)/фотографија/, мерење на 
вага (апарати и инструменти за мерење на вага), 
мерење на вага (апаратури за мерење на вага), 
мерење на оддалечености (апарати за мерење на 
оддалеченост), мерки, мерни инструменти, мерни 
скали /за мерење на земјиште/, метеоролошки 
инструменти, метри /мерни инструметни/, метро-
номи, микропроцесори, микроскопи, микротоми, 
модеми, монитори /опрема/, научни апарати 
(мембрани за научни апарати), нивелирање 
(инструменти за нивелирање), нониуси (справи), 
обвивки /идентификацпони облоги/ за електрични 
жици, обртометри /тахометри/, ограничувачи 
/електрична струја/, оддалеченост (апарати за 
одбележување на оддалеченоста), озонометри, 
ом-метри, осцилографи, парни котли (контролни 
уреди за парните котли), печатени кругови, печки 
за лабораториски опити, пирометри, планиметри, 
податоци (подлоги за податоци) магнетни, 
покажувач на електрични губотоци, покажувач на 
косина, покажувач на ниво на бензин, покажувач на 
ниво на вода, покажувач на притисок (сигурносни 
чепови) за вентили, покажувач на температура, 
покажувач на брзини, покажувачи /индикатори/ 
електрична струја, прекинувачи, прекинувачи 
со две положби /информетика/, претворувачи 
/електрична струја/, прецизно мерење (апарати 
за прецизно мсрење), прибор за мерење, 
приклучоци, приклучоци за електрични водови, 
притисок (уреди за мерење притисок), притисок 
(уреди за оддбележување на притисокот), 
притисок (чепови - покажувачи на притисок)/ за 
вентили/, разводни кутии /електрика/, разводни 
кутии /електрична струја/, процесори /централни 
единици за обработка/, прстени за калибрирање, 
разводни ормани /електрична енергија/, разводни 
плочи /електрична енергија/, разводни пултови 
/електрична енергија/, редуктори /електрична 
струја), рентген (уреди за заштита од рентгенски 
зраци) не се за медицинска употреба, реостати, 
реторти, рефрактометри, рефрактори, решетки 
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за електрични акумулатори, свртувачи (бројачи 
на свртувања), сигнали (електродинамички 
апарати за далечинско управување со сигнали), 
склопови, сметачи, сметачки машини, сонди за 
научна употреба, сончеви батерии, спектографи, 
спектроскопи, спојки за електронски кабли, 
стакленца за микроскопи (кутии за микроскопски 
стакленца), струјни исправувачи, струјни 
кругови, (прекинувачи на струјни кругови), 
таксиметри, температура (покажувачи на 
температура), термостати, топлина (апарати 
за контрола на топлината), топломери /не се 
за медицинска употреба/, трансформатори, 
трансформатори за зголемување на струјата, 
уреди за обележување на притисок, уреди за 
сметање, утикачки уреди /струјни утикачи), фото 
ќелии, фрактирање (апарати за контрола на 
фрактирање), фреквенција, фреквенциометри, 
хемиски апарати и инструменти, хигрометри, 
хидрометри, холограми, хромотографски апарати 
за лаборатории, хронографи (апарати за мерење 
на трајноста), часометри, чепови-покажувачи 
на притисок за вентили, чипови (интрегрирани 
кругови) 
кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со 
компресори за ладилници, компресори /машини/, 
компримиран воздух (воздушни пумпи),- лопатки 
(делови на машини), мотори (вбризгувачи/инјек-
тори) за мотори), мотори (клипови за мотори), 
напојувачи на котли, пиштоли за распрснување 
на лепила (електрични), пиштоли - распрснувачи 
за нанесување на бои, пневматски инсталации 
за транспорт по пат на цевки, пневматски 
транспортери, притисок (вентили на притисок) 
/делови на машини, притисок (регулатори на 
притисок)/ делови на машини, регулатори на 
притисок, ротациони машини, турбини различни од 
турбините за копнени возила, турбокомпресори, 
центрифугални пумпи, цилиндри на машини, 
центрифугални мелници, цилиндри (клипови 
за цилиндри), бранометри /фреквенциометри/, 
брзина (покажувачи на брзината), брзинометри, 
броила, вакумметри, вискозиметри, воздух 
(апарати за анализа на воздухот), волтметри, 
гас (апарати за анализа на гасовите), гасометри, 
далечинско палење (електрични уреди за 
палење), далечинско палење (апарати за 
далечинско управување), далечинско управување 
со индустриски операции (електрични уреди 
за далечинско управување  со  индустриски  
операции), дензинометри /апарати за мерење 
густина на течностите/, дензинометри /апарати за 
мерење оптачка густина/, дестилациони садови за 
лабораториски опити, детектори за чад, дигитални 
технички цртачи, динамометри, дистрибуциони 
ормари /електрика/, дифракциски апарати 
(микроскопија), дозатори /напојувачи/, дозирање 
(апарати за дозирање), електрични водови, 
електрични водови (приклучоци за електрични 
водови), електрични губитоци (покажувач 
на електрични губитоци), елеткрични жици, 
електрични зујали /зумери/, електрични кабли, 
електрични кабли (кабелски спојки), електрични 

кабли (носачи на електрични калеми), електрични 
калеми, електрични колектори, електрични 
кондензатори, електрични контакти, електрични 
контакти од благородни метали, електрични 
отпорници, електрични прекинувачи, електрични 
претворувачи, електрични приклучоци, електрични 
релеи, електрични трансформатори, електронски 
сигнали (емитувачи на електрински сигнали), 
ергометри, еталони /мерачи/, идентификациски 
жици за електрични водови, идентификациски 
мегнетни картички, израмнувачи /инструменти 
за мерење/, израмнувачи /расклопувачки/, 
индуктори /електрична струја/, интеграциони 
кругови, интер - комуникации (апарати за 
интер - комуникации), информации (апарати 
за обработка на информации), испитување 
на материјали (инструменти и апарати за 
испитување на материјалите), командни 
плочи /електрична струја/, командни уреди за 
дигалки, компакт оптички дискови, компакт 
плочи (аудио -видео), компаратори, компаси, 
конектори, контактори /вклучни уреди/, контрола 
(електрични контролни апарати), контрола на 
топлина (апарати за контрола), кутии со капак 
/електрика/, лабораториски опити (комори за 
лабораториски опити), магнети, магнети (свиоци 
/бобини/ на елетромагнетите), магнетни жици, 
магнетни картички, магнетни ленти, манометри, 
математички инструменти, менувачи на дискови 
/информатика/, мерење (електрични апарати 
за мерење), мерење на брзина (апарати за 
мерење брзина )/фотографија/, мерење на вага 
(апарати и инструменти за мерење на вага), 
мерење на вага (апаратури за мерење на вага), 
мерење на оддалечености (апарати за мерење на 
оддалеченост), мерки, мерни инструменти, мерни 
скали /за мерење на земјиште/, метеоролошки 
инструменти, метри /мерни инструметни/, метро-
номи, микропроцесори, микроскопи, микротоми, 
модеми, монитори /опрема/, научни апарати 
(мембрани за научни апарати), нивелирање 
(инструменти за нивелирање), нониуси (справи), 
обвивки /идентификациони облоги/ за електрични 
жици, обртометри /тахометри/, ограничувачи 
/електрична струја/, оддалечености (апарати за 
одбележување на оддалеченоста), озонометри, 
ом-метри, осцилографи, парни котли (контролни 
уреди за парни котли), печатени кругови, печки 
за лабораториски опити, пирометри, планиметри, 
податоци (подлоги за податоци) магнетни, 
покажувач на електрични губотоци, покажувач на 
косина, покажувач на ниво на бензин, покажувач 
на ниво на вода, покажувач на притисок 
(сигурносни чепови) за вентили, покажувач на 
температура, покажувач на врзини, покажувачи 
/индикатори/ електрична струја, прекинувачи, 
прекинувачи со две положби /информетика/, 
претворачи /електрична струја/, прецизно 
мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за 
мерење, приклучоци, приклучоци за електрични 
водови, притисок (уреди за мерење притисок), 
притисок (уреди за одбележување на притисокот), 
притисок (чепови - покажувачи на притисок)/ за 
вентили/, разводни кутии /електрика/, разводни 
кутии /електрична струја/, процесори /централни 
единици за обработка/, прстени за калибрирање, 
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разводни ормани /електрична енергија/, разводни 
плочи /електрична енергија/, разводни пултови 
/електрична енергија/, редуктори /електрична 
струја), рентген (уреди за заштита од рентгенски 
зраци) не се за медицинска употреба, реостати, 
реторти, рефрактометри, рефрактори, решетки 
за електрични акумулатори, свртувачи (бројачи 
на свртувања), сигнали (електродинамички 
апарати за далечинско управување со сигнали), 
склопови, сметачи, сметачки машини, сонди за 
научна употреба, сончеви батерии, спектографи, 
спектроскопи, спојки за електронски кабли, 
стакленца за микроскопи (кутии за микроскопски 
стакленца), струјни исправувачи, струјни 
кругови, (прекинувачи на струјни кругови), 
таксиметри, температура (покажувачи на 
температура), термостати, топлина (апарати 
за контрола на топлината), топломери /не се 
за медицинска употреба/, трансформатори, 
трансформатори за зголемување на струјата, 
уреди за обележување на притисок, уреди за 
сметање, утикачки уреди /струјни утикачи), фото 
ќелии, фрактарање (апарати за контрола на 
фрактирање), фреквенција /фреквенциометри/ 
хемиски апарати и инструменти, хигрометри, 
хидрометри, холограми, хромотографски 
апарати за лаборатории, хронографи (апарати 
за мерење на трајноста), часометри, чепови-
покажувачи на притисок за вентили, чипови 
(интрегрирани кругови), климатизација / апарати 
за климатизација/ греење и ладење 
кл. 42 -  инженеринг, инженерски нацрти, 
индустриски дизајн на индустриско пакување, 
истражување и развнток на нови производи, 
изградба (изработка нацрти за изградба), 
испитување материјали, изработка (концептирање 
софтвери) 

(210)	 TM  2003/208	 (220)	 08/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало  со 
климатизација, апарати за климатизација, греење 
и ладење 
кл. 37 - апарати (поставување, одржување и 
поправка на апарати), градба (информации за 

градба), електрични апарати (поставување и 
поправка на електрични апарати), климатизација 
на воздухот (поправка и одржување на клима 
- уреди), печки (поставување и поправка на 
печките), пламеници (одржување и поправка 
на пламениците), уреди за ладење (одржување 
и поправка на апаратите), централно греење 
(поставување и поправка на инсталации на 
централното греење) 
кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти, индустриски 
дизајн нa индустриско пакување, истражување и 
развиток на нови производи, изградба (изработка 
нацрти за изградба), испитување материјали, 
изработка (концептирање софтвери)

(210)	 TM  2003/209	 (220)	 08/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација, 
греење и ладење 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со 
климатизација, апарати за климатизација, греење 
и ладење 
кл. 37 - апарати (поставување, одржување и 
поправка на апарати), градба (информации за 
градба), електрични апарати (поставување и 
поправка на електрични апарати), климатизација 
на воздухот (поправка и одржување на клима 
- уреди), печки (поставување и поправка на 
печките), пламеници (одржување и поправка 
на пламениците), уреди за ладење (одржување 
и поправка на апаратите), централно греење 
(поставување и поправка на инсталации на 
централното греење)
кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти, индустриски 
дизајн на индустриско пакување, истражување и 
развиток на нови производи, изградба (изработка 
нацрти за изградба), испитување материјали, 
изработка (концептирање софтвери)
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(210)	 TM  2003/211	 (220)	 01/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS
 430 17th Street, N.W. WASHINGTON, 
 DC 20006, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MONARC-M
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарат изведен од плазма 
што помага да се ублажи недостигот од F VIII кај 
пациентите со хемофилија А

(210)	 TM  2003/212	 (220)	 10/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 HELLENICA S.A.
 7 Chimarаs Str., GR 151 25 Maroussi, 
 Athens, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - сапуни, парфимерија, етерични масла, 
козметика, лосиони за коса, паста за заби

(210)	 TM  2003/213	 (220)	 10/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 LEVI STRAUSS & CO. a Delaware Corporation
 Levi’s Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, 

California 94111, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

LEVI’S TYPE 1
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - паричници; футроли за клучеви; футроли 
за бизнис картички; ранци; торби за на рамо; 
чанта за акти; чанти; патни торби; патна опрема 
направена од кожа; големи торби торби-вреќи за 
чување работи, сите вклучени во оваа класа 
кл. 25 - панталони, фармерки, кратки панталони 
(шорцеви), работни одела-комбенизони, кошули-
маици, Т-маици, блузи, елеци, џакети, палта, 
спортски палта, џемпери, горни делови од 
тренерки, панталони тренерки, долна облека, 
шапки-капи, вратоврски, колани, чорапи и чевли

(210)	 TM  2003/214	 (220)	 10/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
 ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PLANTAGO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средсва за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/215	 (220)	 10/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 C. R. Bard, Inc.
 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

LUBRI-SIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 - медицински уреди и апарати, катетри, 
мерачи на урина, дренажни кеси за урина, 
дренажни туби и вентили, тацни и комплети за 
подготвување катетаризација, и делови и опрема 
за горенаведените производи

(210)	 TM  2003/216	 (220)	 10/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 C. R. Bard, Inc.
 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

BARDEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 - медицински уреди и апарати, катетри, 
мерачи на урина, дренажни кеси за урина, 
дренажни туби и вентили, тацни и комплети за 
подготвување катетаризација, и делови и опрема 
за горенаведените производи

TM 2003/211



Glasnik, 13/1, str. 165-529, mart 2006 Skopje   

Trgovski marki

259

(210)	 TM  2003/217	 (220)	 10/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Фабрика за опрема и делови „ФОД”, ЈП 

„Електростопанство на Македонија” ДООЕЛ
 Новачки пат б.б., Суводол 7211, Новаци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 7 -  алатки (држачи за алатки) /делови од 
машини/, алатки (рачни механички покревани 
алатки), алатки /делови од машини, валци 
за валање, валци за дробење /машини/ за 
индустриска употреба, валчиња (валчести 
лежишта), врежување /гравирање/ (машини за 
врежување), заковувалки /машини/, запчаници, 
различни од запчаниците за копнените возила, 
запчести механизми на машините, засекувачи 
/машини/, зглобни споеви /делови на мотори/, 
калапи /делови на машини/, лежишта (носачи /
потпирачи/ на лежиштата), лежишта за пренос на 
оски, лежишта /делови на машини или мотори/, 
лежишта /делови на машини/, лентести машини 
за дигање, лентести тренспортери, лим (машини 
за правење отисок на лим), лопати /механички 
лопати/, лопатки (делови на машини)/ламели/, 
мали чекани (фабрички), машини за валање, 
машини за валање (валци /цилиндри/ на валачки 
машини), мостови за товарење, мотовила /котури, 
моталки/, мотовила (глави на мотори), мотори 
(клипови за мотори), мотори (регулатори на брзина 
на моторите), набивачи /делови на машини/, 
ножеви /делови на машини/, носачи за машини, 
обликување метал (машини за обликување на 
металот), оски за машини, оски со подвижна 
полуга, осовински лежишта (делови од машини), 
оски (делови од машини), острење (машини за 
острење), острила (држачи за острила)/делови 
на машини/, острила (машини за точење на 
острилата), острила (делови од машини), пили 
(машини за пилење) /делови на машини/, пили 
(острила за пили), пили (острила за пили) /делови 
на машини/, пневматски инсталции за транспорт 
по пат на цевки, пневматски команди /за машини 
и мотори/, пневматски транспортери, погонски 
синџири различни од синџирите за копнени возила, 
подвижни скали, подмачкување (подмачкувалки 
делови на машини), подмачкување (прстени за 
подмачкување), покревачи на механизми /делови 
на машини/, покревачки стативи за машини, 
потпирачи на лежишта /машини/, преносни оски 
/различни од оние за копнените возила/, преносни 
/конвенторски/ ленти, прстени за подмачкување, 
работни маси за мотори или за машини, работни 
маси на машини, редуктори на притисок, редуктори 

/различни од оние на копнените возила/, рачки 
/делови на машини/, регулатори на брзината на 
машините и моторите, ременести транспортери, 
ремени за машини, ремени за мотори, ремени 
за транспортери /конвеера/, ремени /делови на 
машини/, рудници (спирални сврдла за рудници), 
слободни /јалови/ тркала различни од оние на 
копените возила, спирални дупчалки за рудници, 
спојки на оските /машини/, спојници различни од 
оние за копнените возила, стативи за машини, 
статори, стегачи за сврдла /делови на машинити/, 
транспортери, тркала на машини 
кл. 37 - апарати (поставување, одржување и 
поправка на апаратите), багери (земање под 
наем багери), булдожери (земање под наем 
булдожери), дигалки (поставување и поправка 
на дигалки), пламеници (одржување и поправка 
на пламениците), работилница (изнајмување 
апарати за работилници) 
кл. 40 - валање метали, вулканаизација /обра-
ботка на материјали/, галванизација, дека-
пирање, заварување, ковачки работи, леење 
метали, метали (калење на металите), метали 
(обложување на металите), метали (обработка 
на металите), никлување, составување градба 
по нарачка /за трето лице/, стружење, стружење 
/абразија/, точење /острење/, хромирање

(210)	 TM  2003/219	 (220)	 11/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ДТУ „ДВК” увоз-извоз доо Скопјe
 бул. Јане Сандански 109-5/5, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички, за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција); спасување 
и настава; апарати за снимање, пренос, 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси, машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; 
забава; спортски и културни активности 
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги за индустриски анализи и истражувања; 
проектирање и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер; правни услуги

TM 2003/219
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(210)	 TM  2003/220	 (220)	 11/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford, 

Middlesex UB6 0NN, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

RAPIDE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и медицински 
супстанции за употреба на луѓето

(210)	 TM  2003/221	 (220)	 11/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за интелектуални и консултативни 

дејности СТУДИО-М Пандура ДООЕЛ 
Куманово

 ул. 3-та МУБ бр.56, Kуманово, MK
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 
 ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)	

(591)  сина, виолетова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење работи, управување 
со работи, канцелариски работи 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, 
забава, спортски и културни активности

(210)	 TM  2003/222	 (220)	 11/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за интелектуални и консултативни 

дејности СТУДИО-М Пандура ДООЕЛ 
Куманово

 ул. 3-та МУБ бр.56, Куманово, MK
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 
 ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје

(540)	

(591)  сина, виолетова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење работи, управување 
со работи, канцелариски работи 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, 
забава, спортски и културни активности

(210)	 TM  2003/229	 (220)	 16/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ИРУЗИД

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/230	 (220)	 16/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

АМОНЕКС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2003/220
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(210)	 TM  2003/231	 (220)	 16/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за продукција, маркетинг и услуги во 

медиумите, информирањето и културата К-15 
ПРОДУКЦИЈА, Љупчо, Васко и Бранко ДОО 
увоз-извоз Скопје

 ул. Мраморец 48/А, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје
(540)	

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 
овошни сокови; сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

(210)	 TM  2003/232	 (220)	 16/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

SMIRNOFF ICE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци

(210)	 TM  2003/233	 (220)	 16/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
 ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PRIMULA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2003/234	 (220)	 17/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

АЛКАДИЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/235	 (220)	 17/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

АНАЛГИН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2003/235
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(210)	 TM  2003/236	 (220)	 17/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

КАФФЕТИН
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 -  фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/237	 (220)	 17/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

АЛДИЗЕМ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/238	 (220)	 17/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

АЛОРИЛ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/239	 (220)	 17/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Miroglio S.p.A. a joint company organized under 

the laws of Italy
 Strada Santa Margherita, 23 12501 Alba, 
 Cuneo, IT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ELENA MIRO’

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - волнени ткаенини и ткаенини од природни 
и вештачки влакна што се употребуваат во 
индустријата, за предмети за облекување 
кл. 25 - предмети за облекување, имено капути, 
јакни, јакни за дожд, џемпери, џемпери на 
закопчување, шалови, здолништа, костуми, 
фустани, шорцеви, кошули, панталони, блузи, 
маици со куси ракави, спортски јакни, пелерини, 
шапки и костуми за капење, чевли и чизми

(210)	 TM  2003/240	 (220)	 17/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NBA Properties, Inc.
 645 Fifth Avenue, New York, New York, 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - услуги за разонода и образование од 
областа на радио и телевизиски програми во 
врска со кошарката и прикажување во живо на 
кошаркарски натпревари и настани; производство 
и дистрибуција на радио и телевизиски преноси 
на кошаркарски натпревари, кошаркарски 
настани и програми воопштено од областа на 
кошарката; водење и аранжирање кошаркарски 
советувалишта, советувалишта за терени и 
кошаркарски настани; услуги за разонода во вид на 
појавувања преправени и костумирани лица како 
маскоти и/или услуги на групи играчи/играчици 
(мажоретки) на кошаркарските натпревари и 
претстави; услуги на организирање работи на 
советувалишта, промоции и пружање услуги 
во врска со кошаркарски настани; специјални 
настани и разонода; услуги на организирање 
клубови на обожаватели (фанови); услуги на 
забава, а посебно web-страници кои пружаат 
телевизиски атракции; интерактивни телевизиски 
атракции, видео снимки, низови на видео снимки, 
интерактивни избори на видео атракции, радио 
програми; радио атракции и аудио снимки, сите 
во областа на кошарката; кошаркарски новости во 
вид на информации, статистики и занимливости 
во врска со кошарката, оп-liпе компјутерски игри, 
видео игри, интерактивни видео игри, акциони 
игри на вештини; аркадни игри, друштвени игри 
за деца и возрасни, столни игри, забавни игри, 
puzzle, услуги на обезбедување по пат на интернет 
оn-linе часописи; билтени, книги за боење; 
распореди на натпревари и честитки во областа 
на кошарката; обезбедување оn-linе компјутерски 
бази на податоци во областа на кошарката 

TM 2003/236
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(210)	 TM  2003/242	 (220)	 18/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 C.E. KALAMARAKIS ANONYMOUS INDUSTRIAL 

& COMMERCIAL COMPANY-KALAS S.A.
 40 Pireos Street, 18346 Moschato, GR
(740) РИСКОВСКИ  НАУМ, адвокат 
 ул.”Франклин Рузвелт” бр.67/ 13, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сол 

(210)	 TM  2003/249	 (220)	 22/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ULKOSAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/250	 (220)	 22/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ULFAM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/252	 (220)	 23/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за продукција, маркетинг и услуги во 

медиумите, информирањето и културата К-15 
ПРОДУКЦИЈА, Љупчо, Васко и Бранко ДОО 
увоз-извоз Скопје

 Ул. Мраморец 48/А, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  	

бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 
овошни сокови; сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци 

(210)	 TM  2003/253	 (220)	 23/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Интер кафе Д.О.О.
 Ул. 18 Ноември бр. 37б, Гостивар, MK
(540)	

(591) кафена, црвена, бела, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе 

TM 2003/253
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(210)	 TM  2003/255	 (220)	 23/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BRITISH TELECOMMUNICATONS PUBLIC 

LIMITED COMPANY
 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, портокалова, розова, пинк, зелена, 
тиркизна, светло и темно сина, светло и темно 
виолетова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - телекомуникациски апарати; телефони; 
факс апарати; аудио-визуелни и видео рекординг 
апарати; видео конференциски апарати и 
инструменти; апарати за снимање, пренос, 
репродукција и прием на звук, слика и/или 
податоци; картички за електронска меморија; 
енкодирани картички; смарт картички; апарати 
и инструменти за електронски финансиски 
трансакции и електронска трговија; електронски 
игри и конзоли; ЦД ромови; дискови, траки, 
картички и жици, сите како електронски, магнетски, 
електромагнетски, оптички и/или електрооптички 
носители на податоци; апарати и инструменти за 
комуникација и емитување; компјутерски хардвер; 
компјутерски софтвер за обработка на податоци, 
за телекомуникациски апарати и услуги и за 
компјутерски мрежи; модеми; кабли и електрични 
табли и делови за истите; компјутерски софтвер за 
обработка на податоци; компјутерски периферни 
уреди; апарати за сигнализација; електрични и 
електронски апарати за употреба во сателитски 
прием, земјено или кабловско емитување; апарати 
и инструменти за пренос на податоци
кл. 16 - печатени работи; прирачници со 
напатствија; картички за наплата, кредитни 
картички и картички за задолжување (дебитни 
картички); платежни картички; картички за 
складирање податоци; смарт картички 
кл. 35 - управување и контролирање на 
телекомуникациски мрежи и компјутерски мрежи 
за други; услуги за деловни информации; услуги за 
реклама, маркетинг и публицитет; обезбедување 
простор на вебсајтови за рекламирање стоки и 
услуги; услуги за деловен консалтинг во врска 
со телекомуникациски мрежи, компјутерски 
мрежи и деловно работење; телемаркетинг; 
анализи и истражување на информации; услуги 
за електронска трговија; обезбедување услуги 
што им овозможуваат на други да разгледуваат 
и нарачуваат стока преку глобална компутерска 
мрежа 

кл. 36 - информативни услуги во врска со 
финансирање, обезбедување на оn-line од 
компјутсрска база на податоци или преку веб 
страници на глобалната компјутерска мрежа 
кл. 38 - телекомуникациски услуги; обезбедување 
телекомуникациски пристап и врски со 
компјутерски бази на податоци и интернет; 
телекомуникација на информации (вклучително 
веб страници); услуги на емитување; емитување и 
пренос на податоци, звук или слика; комуникациски 
услуги преку сателит, телевизија и/или радио; 
закупување, изнајмување или земање на лизинг 
комуникациски апарати; услуги со електронска 
пошта; обезбедување телекомуникацски врски со 
компјутерски бази на податоци и веб страници на 
интернет; обезбедување пристап на корисниците 
на интернет; емитување и доставување 
мултимедиални содржини преку електронски 
комуникациски мрежи; услуги на дигитално 
емитување; управување на дигитализнрана 
медиска платформа за размена на пораки и 
информации; собирање и доставување вести и 
општи информации; интернет портални услуги 
кл. 41 - информациски и советодавни услуги во 
врска со едукација, спорт, забава, вести и тековни 
работи
кл. 42 - професионални услуги во врска со 
комуникации, компјутерски услуги, развој на 
компјутерски софтвер и интернет; компилација, 
анализа и обезбедување информации он-лајн 
од компјутерска база на податоци или интернет; 
закупување време за пристап во компјутерски 
бази на податоци (освен провајдери на интернет 
услуги); закупување, изнајмување и лизинг на 
компјутери и апарати за обработка на податоци; 
програмирање  компјутери; услуги преку 
компјутерска мрежа; инсталации и одржување 
на компјутерски софтвер; пишување, развој, 
ажурирање и дизајн на компјутерски софтвер; 
услуги на планирање и дизајнирање поврзани со 
телекомуникациски мрежи; апрати и инструменти, 
кон компјутерски мрежи и интернет; интернет 
и портални услуги; услуги за интегрирање во 
системи; дизајнирање, цртање и овластено 
пишување, сите за компилација на веб страници 
на интернет; креирање и одржување веб страници; 
хостирање на веб страници за други; џостирање 
на софтверски апликации за други; информативни 
услуги во врска со ресторани, хотели, хотелски 
сместувања, здравствена заштита и козметика, 
мода, градинарство, правни услуги, време, 
фотографија и астрологија

TM 2003/255
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(210)	 TM  2003/256	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Akcionarsko drustvo „JAFFA” fabrika biskvita
 Marsala Tita 245, 25220 Crvenка, YU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) виолетово-сина, црвена, бела, портокалова, 
сребрена, кафена и розова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - колач

(210)	 TM  2003/257	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Preduzece za proizvodnju, promet i usluge 

„Grand Prom” d.o.o.
 Ul. M. Popovica br. 9, Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе 

(210)	 TM  2003/258	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ГАЛЕНИКА АД Београд ЈУ
  ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 
 Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)	

EXTRACAP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/259	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ГАЛЕНИКА АД Београд ЈУ
 ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 
 Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)	

BAZOGAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2003/260	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

БЕЛУПО

(551) индивидуална

TM 2003/260
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(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството; сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
синтетички смоли; вештачки ѓубриња, смеши 
за гаснење пожар, препарати за калење и 
заварување метали, хемиски производи наменети 
за конзервирање прехранбени стоки, материи за 
штавење и адхезиви (лепливи материи) наменети 
за индустријата 
кл. 2 - бои, глазури, фирнајзи, лакови, средства 
за заштита од ’рѓа и гниење на дрвото, материи 
за боење, средства за нагризување, сурови 
природни смоли, метали во листови и во прав за 
употреба во сликарството и декоратерството, за 
печатарите и уметниците 
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 и препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 
хируршки материјали за шиење 
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и 
производи од нив што не се опфатени со другите 
класи, полуфабрикати од пластични материи, 
листови, плочи и шипки од пластични материи, 
материјали за подлошки, за затнување и за 
изолација, свитливи неметални цевки 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, брашно и производи од жито, леб, сладолед, 
кекси, бомбони, мед, сируп од меласа, квасец 
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како 
мирудии), мирудии, мраз 
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски 
производи и зрнести производи што не се 
опфатени со другите класи, животни (живи), 
свежо овошје и зеленчук, семиња од живи билки и 
природно цвеќе, храна за животни, пивски слад 

(210)	 TM  2003/262	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

АФЛОДЕРМ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/263	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

БЕЛОДЕРМ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/264	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

БЕЛОГЕНТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2003/260
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(210)	 TM  2003/265	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ЦЕРСОН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/266	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ДАБРОСТОН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/267	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ФЛУОНАТРИЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/268	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ИРУМЕД

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/269	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ЛОРСИЛАН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/271	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ПОРТАЛАК

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи 
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(210)	 TM  2003/272	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

РУДАКОЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/273	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

УРУТАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/275	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

АМЛОКС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 -  фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/276	 (220)	 24/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

БЕЛОСАЛИК

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/278	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

СКОПРИЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/279	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ТОПРАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи
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(210)	 TM  2003/280	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ХЕФЕРОЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/281	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

УЛКОДИН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/282	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

МЕНДИЛЕКС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи 

(210)	 TM  2003/283	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ЦИНЕДИЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи 

(210)	 TM  2003/284	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ЦИТЕРАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/285	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

НИФАДИЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи
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(210)	 TM  2003/286	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКA ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ПАНЦЕФ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/287	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

РОЈАЗОЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/291	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 VeriSign, Inc. (Delaware Corporation)
 21355 Ridgetop Circle, Mailstop LS3-3-4 Dulles, 

Virginia 20166, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

VERISIGN TRUST NETWORK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - деловни услуги, особено снабдување 
на партнерите и продавачите на подносителот 
со услуги на јавната клучна инфраструктура 
(ЈКИ), издавање  дигитални потврди и услуги за 
плаќање

(210)	 TM  2003/292	 (220)	 25/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 VeriSign, Inc. (Delaware Corporation)
 21355 Ridgetop Circle, Mailstop LS3-3-4 Dulles, 

Virginia 20166, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - деловни услуги, особено снабдување 
на партнерите и продавачите на подносителот 
со услуги на јавната клучна инфраструктура 
(ЈКИ), издавање  дигитални потврди и услуги за 
плаќање 

(210)	 TM  2003/293	 (220)	 29/04/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NBA Properties, Inc.
 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - услуги за разонода и образование од 
областа на радио и телевизиски програми во 
врска со кошарката и прикажување во живо на 
кошаркарски натпревари и настани; производство 
и дистрибуција на радио и телевизиски преноси 
на кошаркарски натпревари, кошаркарски 
настани и програми воопшто од областа на 
кошарката; водење и аранжирање на кошаркарски 
советувалишта, советувалишта за терени и 
кошаркарски настани; услуги за разонода во вид на 
појавувања преправени и костумирани лица како 
маскоти и/или услуги на групи играчи/играчици 
(мажоретки) на кошаркарските натпревари и 
претстави; услуги на организирање работи на 
советувалишта, промоции и пружање услуги 
во врска со кошаркарски настани; специјални 
настани и разонода; услуги на организирање 
клубови на обожаватели (фанови); услуги на 
забава, а посебно web-страници кои пружаат 
телевизиски атракции; интерактивни телевизиски 
атракции, видео снимки, низови на видео снимки, 
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интерактивни избори на видео атракции, радио 
програми; радио атракции и аудио снимки, сите 
во областа на кошарката; кошаркарски новости во 
вид на информации, статистики и секакви настани 
во врска со кошарката, on-line компјутерски игри, 
видео игри, интерактивни видео игри, акциони 
игри на вештини; аркадни игри, друштвени игри 
за деца и возрасни, столни игри, секакви игри, 
puzzle, услуги на обезбедување on-line часописи 
по пат на интернет; билтени, книги за боење; 
распореди на натпревари и честитки во областа 
на кошарката; обезбедување on-line компјутерски 
бази на податоци во областа на кошарката 

(210)	 TM  2003/299	 (220)	 06/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки

(210)	 TM  2003/300	 (220)	 06/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки

(210)	 TM  2003/302	 (220)	 06/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 DANG LE NGUYEN VU
 268 Nguyen Tat Thanh Street, Buon Ma Thuot City, 

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе 

(210)	 TM  2003/304	 (220)	 06/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 DaimlerChrysler Corporation, 
 a Delaware corporation
 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, 
 Michigan 48326, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

RUBICON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни  возила и делови за истите 

(210)	 TM  2003/308	 (220)	 07/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Динерс Клуб Интернационал - МАК доо
 ул.Кеј 13-ти Ноември  II/2 ГТЦ, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - осигурување, водење на работење, 
управување на работи, канцелариски работи 
кл. 36 - осигурување, финансиски работи, 
монетарни работи, работи поврзани за недвижен 
имот 
кл. 38 - телекомуникации 

TM 2003/308



Glasnik, 13/1,  str.165-529, mart 2006 Skopje

Trgovski marki

272

(210)	 TM  2003/309	 (220)	 07/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BIRLESIK DIS TICARET AS
 Tuzla Deri Serbest Bolgesi, Hakki Matras Cad. No: 

10 Tuzla, Istambul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ALMIRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе; брашно и производи од 
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, 
меласа, квасец, прашок за пеcчиво; сол, сенф; 
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; 
а особено чоколадa, бисквити, кекси, вафли, 
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени 
со чоколада 

(210)	 TM  2003/311	 (220)	 08/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 F. Hoffmann - La Roche Ltd.
 CH - 4070 Basle, CH
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 
 ул. «Питу Гули» 50, 1000, Скопје
(540)	

XENICAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

(210)	 TM  2003/312	 (220)	 08/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 F. Hoffmann - La Roche Ltd.
 CH - 4070 Basle, CH
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 
 ул. «Питу Гули» 50, 1000, Скопје
(540)	

NEUPOGEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

(210)	 TM  2003/313	 (220)	 08/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Weir Warman Ltd, an Australian company having 

an Australian Company Number 009 701 802
 1 Marden Street, Artarmon, 
 New South Wales 2064, AU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

WARMAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - пумпи, мешалки, циклони, згуснувачи-
набивачи, напојна линија за предна плоча (apron 
feeders), машини од сите видови за хемиски, 
металуршки и рафинирачки процеси и делови за 
истите, при што сите тие се прозводи кои спаѓаат 
во оваа класа, затворачи и подлошки за гумени 
грла; затнувачки склопови за пумпи вклучително и 
хидродинамички затнувачки склопови, компоненти 
за употреба во затнувачките склопови за пумпи 
вклучително и исфрлувачи, погонски запчаници 
(ротори), прстени за испусни отвори, прстени за 
грла (пропусни отвори), затнувачки прстени

(210)	 TM  2003/314	 (220)	 09/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
 7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 
 94110 Arcueil, FR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

ATRICAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 
хируршки материјали за шиење
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(210)	 TM  2003/316	 (220)	 09/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
 7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 
 94110 Arcueil, FR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

INNOTEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 
хируршки материјали за шиење

(210)	 TM  2003/317	 (220)	 09/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
 7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 
 94110 Arcueil, FR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

PHARMATEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 
хируршки материјали за шиење

(210)	 TM  2003/318	 (220)	 09/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
 7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 
 94110 Arcueil, FR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

POLYGYNAX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 
хируршки материјали за шиење

(210)	 TM  2003/319	 (220)	 09/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
 7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 
 94110 Arcueil, FR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

TOT’HEMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 
хируршки материјали за шиење
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(210)	 TM  2003/322	 (220)	 12/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Sony Music Entertainment Inc., a Delaware 

corporation
 550 Madison Avenue, New York, 
 New York 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - аудио и аудио-визуелни снимања 
вклучително и фонографски снимки, претходно 
снимени магнетни ленти, дискови, касети и CD-
ромови; компјутерски софтвер; филмови за кино-
филм

(210)	 TM  2003/325	 (220)	 15/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 POPULATION SERVICES INTERNATIONAL
 1120 19th Street, NW, Suite 600 
 Washington D.C. 20036, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 5 - хемиски контрацепциски средства, масти, 
орални контрацепциски средства 
кл. 10 - контрацепциски средства, освен хемиски, 
кондоми

(210)	 TM  2003/326	 (220)	 15/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 POPULATION SERVICES INTERNATIONAL
 1120 19th Street, NW, Suite 600 
 Washington D.C. 20036, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 5 - хемиски контрацепциски средства, масти, 
орални контрацепциски средства 
кл. 10 - контрацепциски средства, освен хемиски, 
кондоми 

(210)	 TM  2003/327	 (220)	 15/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 POPULATION SERVICES INTERNATIONAL
 1120 19th Street, NW, Suite 600 
 Washington D.C. 20036, USA, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 5 - хемиски контрацепциски средства, масти, 
орални контрацепциски средства 
кл. 10 - контрацепциски средства, освен хемиски, 
кондоми
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(210)	 TM  2003/328	 (220)	 16/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ДОЛГОРОЧНИ 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ
 ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 20, 
 1000 Скопје, MK
(740) ЕУРОКОМ дооел Скопје 
 бул. ‘’Кочо Рацин’’  7А 1/ 1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, 
монетарни работи, работи поврзани за недвижен 
имот 

(210)	 TM  2003/330	 (220)	 19/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 F. Hoffmann - La Roche Ltd.
 CH - 4070 Basle, CH
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 
 ул. «Питу Гули» 50, 1000, Скопје
(540)	

COPEGUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

(210)	 TM  2003/331	 (220)	 20/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 YAMAHA CORPORATION
 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива 
(lubrikants); состави за впивање, влажнење и 
врзување на прашината; горива (вклучително и 
течни горива за мотори) и материи за осветлување; 
свеќи и фитили за осветлување; масла за 
подмачкување 
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и 
машини (освен мотори за копнени возила); 
машински спојници и спојки (освен оние за 
копнени возила); земјоделски направи различни 

од оние за рачно ракување; инкубатори за јајца; 
вонбродски (outboard) мотори и нивните делови, 
бродски машини и нивните делови, плугови за 
снег и нивните делови, генератори и нивните 
делови, индустриски роботи и нивните делови, 
уреди за површинска монтажа (surface mounters) 
и нивните делови, повеќенаменски машини и 
нивните делови, водени пумпи и нивните делови, 
делови за машини 
кл. 12 - возила; уреди за движење по земја, 
по воздух или по вода; моторцикли и нивните 
делови, скутери и нивните делови, скутери на 
електричен погон и нивните делови, велосипеди и 
нивните делови, велосипеди на електричен погон 
и нивните делови, електрични уреди наменети 
за велосипеди на електричен погон и нивните 
делови, персонални пловни објекти и нивните 
делови, секакви теренски возила и нивните 
делови, моторни возила за движење по снег и 
нивните делови, коли за голф и нивните делови, 
хеликоптери без посада за индустриска примена 
и нивните делови, тркачки коли и нивните делови, 
инвалидски колички и нивните делови, инвалидски 
колички на електричен погон и нивните делови, 
електрични уреди наменети за инвалидски 
колички на електричен погон, бродови, чамци, 
мотори за сувоземни возила

(210)	 TM  2003/332	 (220)	 20/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 YAMAHA CORPORATION
 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива 
(lubrikants); состави за впивање, влажнење и 
врзување на прашината; горива (вклучително и 
течни горива за мотори) и материи за осветлување; 
свеќи и фитили за осветлување; масла за 
подмачкување 
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и 
машини (освен мотори за копнени возила); 
машински спојници и спојки (освен оние за 
копнени возила); земјоделски направи различни 
од оние за рачно ракување; инкубатори за јајца; 
вонбродски (outboard) мотори и нивните делови, 
бродски машини и нивните делови, плугови за 
снег и нивните делови, генератори и нивните 
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делови, индустриски роботи и нивните делови, 
уреди за површинска монтажа (surface mounters) 
и нивните делови, повеќенаменски машини и 
нивните делови, водени пумпи и нивните делови, 
делови за машини
кл. 12 - возила; уреди за движење по земја, 
по воздух или по вода; моторцикли и нивните 
делови, скутери и нивните делови, скутери на 
електричен погон и нивните делови, велосипеди и 
нивните делови, велосипеди на електричен погон 
и нивните делови, електрични уреди наменети 
за велосипеди на електричен погон и нивните 
делови, персонални пловни објекти и нивните 
делови, секакви теренски возила и нивните 
делови, моторни возила за движење по снег и 
нивните делови, коли за голф и нивните делови, 
хеликоптери без посада за индустриска примена 
и нивните делови, тркачки коли и нивните делови, 
инвалидски колички и нивните делови, инвалидски 
колички на електричен погон и нивните делови, 
електрични уреди наменети за инвалидски 
колички на електричен погон, бродови, чамци, 
мотори за сувоземни возила 

(210)	 TM  2003/335	 (220)	 21/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Spyder Active Sports, Inc.
 4725 Walnut Street Boulder, Colorado 80301, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

STRYKE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека, имено капи, ракавици, ракавици 
без прсти, чорапи, крзно, џакети, пантолони, 
скијачки костуми и костуми за скијање на даска, 
т-маици и елеци и поткошули

(210)	 TM  2003/336	 (220)	 22/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA
 16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

EVOLUTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - копнени возила, делови и опрема за истите 
што се вклучени во класата 12

(210)	 TM  2003/337	 (220)	 22/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA
 16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

LANCER EVOLUTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - копнени возила, делови и опрема за истите 
вклучени во класата 12

(210)	 TM  2003/338	 (220)	 22/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 , US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PALMOLIVE THERMAL SPA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - производи за лична нега; тоалетни 
производи и козметика; сапуни, производи за 
миење на телото, туширање и бањање, гелови за 
туширање, масла за бањање, пена за бањање, 
сапун на парче и течен сапун за раца; масла за 
тело и кожа, лосиони и креми; производи за нега 
на косата, шампони, регенератори, лосиони за 
коса и гелови

(210)	 TM  2003/339	 (220)	 23/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија, производство, услуги, 

шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
 ул. Шуто Оризари бб, 1000 Скопје, MK
(740) КАЛЕСКА  СНЕЖАНА, адвокат 
 Д.Т.Ц. Мавровка кат 5/7, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, црвена и темно зелена на бела основа
(551) индивидуална
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(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни 
преработки, конзервирано, сушено и варено 
овошје и зеленчук, џемови, компоти, јајца, млеко 
и млечни производи, масла за јадење и масти 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), 
мирудии, мраз 
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски 
производи, зрнести производи што не се опфатени 
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и 
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна 
за животни, пивски слад 
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
произвотство на пијалоци 
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит 
кл. 39 - трансортни услуги, пакување и складирање 
стока, организирање патувања

(210)	 TM  2003/340	 (220)	 23/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија и услуги ДИМА Димче 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 бул. „Александар Македонски” бр.9/14, 
 1000 Скопје, MK
(740) КАЛЕСКА  СНЕЖАНА, адвокат 
 Д.Т.Ц. Мавровка кат 5/7, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и 
складирање на стока; организирање патувања 
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; 
забава; спортски и културни активности 
кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги 
за привремено сместување; медицинска и 
хигиенска помош и разубавување; ветеринарни 
и земјоделски услуги; правни услуги; научни и 
индустриски истражувања; изработка на програми 
за компјутери 

(210)	 TM  2003/341	 (220)	 23/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 F. Hoffmann - La Roche Ltd.
 CH - 4070 Basel, CH
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 
 ул. «Питу Гули» 50, 1000, Скопје
(540)	

CELLCEPT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

(210)	 TM  2003/342	 (220)	 23/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 The Procter & Gamble Company, manufacturers 

and merchants, a corporation organised and 
existing under the laws of the State of Ohio, USA

 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

NATURELLA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - женски производи за хигиена и менструација, 
вклучително и санитарни шамичиња и тампони, 
заштитни гаќички, внатрешни апсорбенти и 
влошки за женска заштита

(210)	 TM  2003/343	 (220)	 26/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
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(510, 511)

кл. 5 - храна за доенчиња 
кл. 29 - месо и производи од месо, особено месни 
кашички; конзервирано, сушено и ваено овошје 
и зеленчук, особено кашички; компоти; млечни 
напивки во кои преовладува млеко; производи за 
мачкање, имено крем производи за мачкање на 
база на млеко 
кл. 30 - чај, чоколадо, (пијалоци од чоколадо); 
какао (пијалоци од какао); бисквити, вафли; 
брашно и производи од жита, особено снегулки 
од сушени жита и житни плочки; сладолед 
кл. 32 - овошни сокови; пијалоци (концентрати и 
сосотојки за подготвување на пијалоците)

(210)	 TM  2003/344	 (220)	 27/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Motorola, Inc., a Delaware Corporation
 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
 IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

VIAMOTO
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - пакет софтвери за декодирање на ГПС 
податоци (податоци за глобално позиционирање 
преку сателит) и интегрирање на декодирани ГПС 
податоци (податоци за глобално позиционирање 
преку сателит) за употреба кај базите на податоци 
заради поддршка кај компилирање, складирање, 
пронаоѓање, анализирање и давање податоци за 
локации по звучен пат или со текстуални пораки и 
заради поддршка на комуникација преку безжични 
уреди до софтверски идентификувани просторно 
определени локации или до повикувачки центри 
кл. 38 - комуникација по пат на мобилни телефони, 
радио и телефонски пејџинг услуги; обезбедување 
телекомуникациски приклучоци на глобална 
компјутерска мрежа по пат на компјутери; 
обезбедување телекомуникациски приклучоци на 
глобална компјутерска мрежа по пат на безжични 
комуникациски уреди; електронска пошта; 
електронски пренос на податоци и документи по 
пат на компјутерски терминали; обезбедување 
мултикориснички пристап во компјутерски бази на 
податоци и web-сајтови

(210)	 TM  2003/345	 (220)	 27/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Motorola, Inc., a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg 
 IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

GOVIAMOTO

(210)	 TM  2003/346	 (220)	 27/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Motorola, Inc., a Delaware Corporation
 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
 IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

FINDVIAMOTO
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - софтвер за интегрирање на ГПС податоци 
(податоци за глобално позиционирање преку 
сателит) заради употреба кај базата на податоци 
со цел подршка на компилирање, складирање, 
пронаоѓање и анализирање на податоци за 
локации 

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - софтвер за декодирање на ГПС податоци 
(податоци за глобално позиционирање преку 
сателит) за навигациони системи заради пружање 
текстуални или звучни информации во врска со 
моменталната состојба и прогноза на состојбата 
во сообраќајот, како и инструкции за движење до 
определени локации 

(210)	 TM  2003/347	 (220)	 27/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Motorola, Inc., a Delaware Corporation
 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
 IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

GETVIAMOTO
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - софтвер што ја усмерува и поддржува 
текстуалната и звучната комуникација преку 
безжични уреди до софтверски идентификувани 
просторно определени локации, вклучително 
разни места од интерес, места на одржување 
забавни, образовни и јавни приредби и настани и 
локации на комерцијални установи 
кл. 38 - комуникација по пат на мобилни телефони, 
радио и телефонски пејџинг услуги; обезбедување 
телекомуникациски приклучоци на глобална 
компјутерска мрежа по пат на компјутери; 
обезбедување телекомуникациски приклучоци на 
глобална компјутерска мрежа по пат на безжични 
комуникациски уреди; електронска пошта; 
електронски пренос на податоци и документи по 
пат на компјутерски терминали; обезбедување 
мултикориснички пристап во компјутерските бази 
на податоци и web-сајтови

TM 2003/344
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(210)	 TM  2003/351	 (220)	 29/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Здравствена организација за стоматолошка 

здравствена заштита КРУНА МС Ц.О.
 Кеј 13-ти Ноември 2/2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - забни протези (препарати за чистење 
забни протези); забни протези (препарати за нега 
на забните протези); забни протези (препарати 
за полирање на забните протези); полирање 
(препарати за полирање); полирање на забни 
протези (препарати за полирање на забните 
протези); средства за нега на забите 
кл. 5 - абразивни средства за забарството; 
анестетици; благородни метали (легури на 
благородните метали) за забарството; газа за 
завиткување; газа за медицинска употреба; гас за 
медицинска употреба; гума за забарска употреба; 
добивање заби (препарати за олеснување на 
раснењето на забите); забен кит, забен лак, 
забен цемент, заби (лепила за забни протези), 
заби (материјали за пломбирање заби); забни 
амалгами, забни протези (лепила за забните 
протези), забни протези (порцелан за забните 
протези), завои /компресивни/, закрепнувачки 
лекови; злато (забни супстанции од злато); легури 
на благородни метали за забарството; лекови 
за забарска употреба; лепила за забни протези; 
материјали за забни отисоци; медицински алкохол; 
памук за медицинска употреба; порцелан за забни 
протези; растворливи средства за хигиенска 
употреба; средства за ублажување болка; 
средства за стегнување /стиптички средства/; 
средства за ублажување болка /аналгетици/; 
стерилизација (производи за стерилизација); 
сунѓер за рани; фластер 
кл. 10 - вештачки вилици; вештачки забала; 
вештачки заби; дупчалки за забарска употреба; 
забари (забарски столови); забарски апарати 
и инструменти; забарски електрични апарати; 
забарски конец /за чистење на забите/; забарски 
огледала; заби (прстени за ублажување или 
олеснување на добивањето заби)/дентиции/; игли 
за медицинска употреба; јазик (прибор за нега 
на јазикот); капалки за медицинска употреба; 
конец за нега на забите; конец за шиење при 
операции; ласери за медицинска употреба; лекови 
(садови за примена на лековите); медицински 
инструменти (специјални ковчези за медицинските 

инструменти); направи за уфрлување воздух 
/инсуфлатори за забари/; ножиња; огледала 
за забари; плукалници; протези; ракавици 
за медицинска употреба; распрснувачи за 
медицинска употреба; рендгенски зраци (апарати 
и инсталации за производство на рендгенски 
зраци) за медицинска употреба; рендгенски 
зраци (уреди за заштита од рендгенски зраци) 
за медицинска употреба; садови за медицинска 
употреба; светилки за медицинска употреба; 
скалпели; специјален мебел за медицинска 
употреба; стерилни крпи; столови за медицинска 
или стоматолошка употреба; ултравиолетови 
зраци (ламби за производство на ултравиолетови 
зраци); ултравиолетови зраци (филтери за 
виолетови зраци); фаќалки за медицинска 
употреба; хигиенски садови; хируршки конец; 
хируршки копци; хируршки ножеви; шиење рани 
(игли за шиење на раните); шиење рани (прибор 
за шиење на раните); шилци /штифтови/ за 
прицврстување вештачки заби 
кл. 44 - забарство

(210)	 TM  2003/352	 (220)	 30/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЦЕНТРО УНИОН” ДОО СКОПЈЕ
 ул. „III - та Македонска бригада” бр.74, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски, 
геодетски, фотографски, кинематогравски, 
оптички, за мерење, сигнализација, контрола, 
спасување и настава, апарати и инструменти за 
спроведување, вклучување, трансформирање, 
акумулирање, регулирање или контролирање на 
електрицитетот, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика, магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање, автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони, регистар 
каси, машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери, апарати за гаснење 
пожар 
кл. 11 - апарати за осветлување, греење, 
производство на пареа, варење (готвење), 
ладење, сушење, вентилација, снабдување со 
вода и за санитарни намени 
кл. 21 - куќни и кујнски апарати и садови за 
домаќинство (не се од благородни метали или 
преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки, 
материјали за правење четки, производи што се 
користат за чистење, челична волна, сурово и 
полуобработено стакло (освен градежно стакло), 
стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не 
се опфатени со другите класи

TM 2003/352
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(210)	 TM  2003/353	 (220)	 30/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија, производство и услуги 

АЛЕКСПРОМ дооел експорт-импорт
 ул. Индустриска б.б., 1000 Скопје, MK
(740) Т.Д. Алекспром дооел 
 ул. Источна индустриска зона б.б. п.фах 658, 

Скопје
(540)	

(591) светло-сина, темно-сина, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - хигиенски влошки

(210)	 TM  2003/354	 (220)	 30/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Beecham Group p.l.c.
 980 Great West Road, Brentford, 
 Middlesex TW8 9GS, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

CLAVULIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и 
супстанции, имено, антибиотици

(210)	 TM  2003/355	 (220)	 30/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ACTEMRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/356	 (220)	 30/05/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA (doing 

business as NISSIN FOOD PRODUCTS CO., 
LTD.)

 1-1 Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-Ku OSAKA, 
JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго, замена 
за кафе, брашно и производи од жита, леб, слатки 
и колач, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 
за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), 
мирудии, мраз, ароматични препарати за храна; 
мирудии, додатоци како мирудии; мириси за 
прехранбени производи (освен етерични мириси 
и миризливи масла); брашнеста храна; разни 
видови фиде; паста (тестенини); инстант фиде; 
длабоко смрзнато фиде; ладно фиде; суво фиде; 
и готови јадења кои содржат (главно) фиде

(210)	 TM  2003/357	 (220)	 02/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcvica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 5 - диететски производи за медицински 
потреби; детска храна 
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни 
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје 
и зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и 
млечни производи; масла за храна и масти 
кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; 
саго; надоместоци за кафе; брашно и производи 
од жита; леб; колач; благи производи; бомбони; 
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; печиво; 
сол; сенф; оцет, сосови; мирудии; мраз за 
разладување 

TM 2003/353
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кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пиво светло и 
црно, минерални и сода води, сирупи и препарати 
за производство на пијалоци 
кл. 35 - огласување и рекламирање; 
водење комерцијални работи; комерцијална 
администрација; канцелариски работи

(210)	 TM  2003/358	 (220)	 02/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ДТУ БЕСТ АГЕНТ Љупчо ДООЕЛ
 ул. 840 бр.11, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 29 - грашок

(210)	 TM  2003/360	 (220)	 04/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Grunenthal GmbH
 Zieglerstrasse 6 52078 Aschen, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за хумана 
употреба, имено хормонални препарати

(210)	 TM  2003/361	 (220)	 04/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Grunenthal GmbH
 Zieglerstrasse 6 52078 Aachen, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

БЕЛАРА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за хумана 
употреба, имено хормонални препарати

(210)	 TM  2003/362	 (220)	 04/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Farmaceutsko-hemijska industrija “ZDRAVLJE” 

Akcionersko drustvo
 ul. Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

KARVILEKS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/365	 (220)	 05/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NSK Ltd.
 6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и 
погонски мотори вклучително и директни мотори, 
делови за мотори (освен за сувоземни возила); 
машински спојници и трансмисиски елементи 
(освен за сувоземни возила), лежишта - лагери 
вклучително и тркалачки - валчести лежишта; 
механички отисок за лежишта (семеринг); куќиште 
за лежиште; калапи за перници; оски; делови 
за оски; топчести навртки; позициони табли; 
индексни табли; активатори - поттикнувачи; 
маслени подмачкувачи; сите други делови од 
машини (освен за сувоземни возила); земјоделски 
направи различни од рачно управуваните, 
инкубатори за јајцa 
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја, 
воздух или вода; лежишта; лежишта за тркала; 
лежишта за водени пумпи; лежишта за спојници; 
лежишта за глави (единици за нишан); делови 
за пренос (трансмисија); делови за управување; 
зглобови; осцилирачко рамо; еднонасочни спојки 
(кумплунг) и други делови за сувоземни возила
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(210)	 TM  2003/366	 (220)	 05/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NSK Ltd.
 6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и 
погонски мотори вклучително и директни мотори, 
делови за мотори (освен за сувоземни возила); 
машински спојници и трансмисиски елементи 
(освен за сувоземни возила), лежишта - лагери 
вклучително и тркалачки - валчести лежишта; 
механички отисок за лежишта (семеринг); куќиште 
за лежиште; калапи за перници; оски; делови 
за оски; топчести навртки; позициони табли; 
индексни табли; активатори - поттикнувачи; 
маслени подмачкувачи; сите други делови од 
машини (освен за сувоземни возила); земјоделски 
направи различни од рачно управуваните, 
инкубатори за јајцa 
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја, 
воздух или вода; лежишта; лежишта за тркала; 
лежишта за водени пумпи; лежишта за спојници; 
лежишта за глави (единици за нишан); делови 
за пренос (трансмисија); делови за управување; 
зглобови; осцилирачко рамо; еднонасочни спојки 
(кумплунг) и други делови за сувоземни возила

(210)	 TM  2003/369	 (220)	 06/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NBA Properties, Inc.
 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - услуги за разонода и образование од 
областа на радио и телевизиските програми во 
врска со кошарката и прикажување во живо на 
кошаркарски натпревари и настани; производство 
и дистрибуција на радио и телевизиски преноси 
на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани 
и програми воопштено од областа на кошарката; 
водење и осмислување на кошаркарски 

советувалишта, советувалишта за терени и 
кошаркарски настани; услуги за разонода во вид 
на појавувања на преправени и костумирани лица 
како маскоти и/или услуги на групи играчи/играчици 
(мажоретки) на кошаркарските натпревари и 
претстави; услуги на организирање работи на 
советувалишта, промоции и пружање услуги 
во врска со кошаркарски настани; специјални 
настани и разонода; услуги на организирање 
на клубови на обожаватели (фанови); услуги на 
забава, а посебно web-страници што пружаат 
телевизиски атракции; интерактивни телевизиски 
атракции, видео снимки, низови на видео снимки, 
интерактивни избори на видео атракции, радио 
програми; радио атракции и аудио снимки, сите 
во областа на кошарката; кошаркарски новости во 
вид на информации, статистики, и тривијалности 
во врска со кошарката, on-line компјутерски игри, 
видео игри, интерактивни видео игри, акциони 
игри на вештини; аркадни игри, друштвени игри 
за деца и возрасни, столни игри, забавни игри, 
puzzle, услуги на обезбедување по пат на интернет 
on-line часописи; билтени, книги за боење; 
распореди на натпревари и честитки во областа 
на кошарката; обезбедување on-line компјутерски 
бази на податоци во областа на кошарката

(210)	 TM  2003/372	 (220)	 09/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ADRIS GRUPA d.d.
 Obala V. Nazora br.1, Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.»Питу Гули» 70, 1000 Скопје
(540)	

ADRIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или оделено од тутунот а не 
се за медицински намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени ви 
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци 
за цигари и кибрити 
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење работи 
и водење комерцијална дејност; управување 
со работење; комерцијална администрација; 
комерцијални работи; уредувачка дејност; 
канцелариски работи 
кл. 36 - осигурување; финансии и финансиски 
рабити; монетарни работи; работи поврзани со 
неподвижен имот 
кл. 37 - изградба; градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги, услуги на поставување 
кл. 38 - телекомуникации 
кл. 39 - транспортни услуги; пакување, 
амбалажирање и складирање стоки; организирање 
патувања 
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кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги; подучување (едукација); 
стручно оспособување; подготвување настава; 
забава, спортски и културни активности 
кл. 42 - научни и технолошки услуги; истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги на индустриски анализи и истражувања; 
проектарање и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер; правни услуги 
кл. 43 - услуги на подготвување храна и пијалоци; 
привремено сместување 
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; 
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или 
животните; услуги од областа на земјоделството, 
градинарство и шумарство 
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат 
трети лица за задоволување на потребите на 
поединци; безбедносни услуги за заштита на имот 
и лица

(210)	 TM  2003/374	 (220)	 09/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MSP Singapore Company LLC, limited liability 

company, organized under the laws of Delaware, 
USA

 300 Beach Road, The Concourse No. 13-05/06, 
Singapore 199555, US

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

INEGY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и за забарски смоли; средства за 
дезинфекција; препарати за уништување 
штетници; фунгициди; хербициди

(210)	 TM  2003/382	 (220)	 10/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY
 199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu, Incheon, 

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

MAGNUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите

(210)	 TM  2003/383	 (220)	 10/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY
 199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu, Incheon, 

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите

(210)	 TM  2003/384	 (220)	 11/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 VERNILAC S.A. ELLINIKI VIOMICHANIA 

VERNIKION-CHROMATON (HELLENIC INDUSTRY 
OF VARNISHES-PAINTS)

 Metaxourglou Square No. 3, Athens, GR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за користење 
во индустријата, науката, фотографиите, 
земјоделството, градинарство, шумарство, ѓубрива 
(природни или вештачки), смеши за гаснење 
пожар, препарати за калење и хемиски препарати 
за заварување и лемење, хемиски производи за 
конзервирање прехрамбени производи, материи 
за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита 
од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, 
бои за бојадисување, средство за фиксирање 
бои, средство за нагризување, смоли, метали во 
листови и прав за сликари и декоратери, мастила 
за принтери, основен премаз за алуминиум 
кл. 16 - хартија и производи од хартија, картони и 
производи од картон, печатени работи, весници, 
списанија и часописи, книги, книговезнички 
материјал, фотографии, канцелариски мате-
ријал, лепило за канцелариска употреба, 
уметнички материјали, четки за боење, машини 
за пишување и канцелариски прибор (освен 
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мебел), инструкционен и наставен материјал 
(освен апарати), карти за играње, печатарски 
(принтерски) букви и клишеа (стеротипи) 
кл. 17 - гутаперка, индиска гума, индиски каучук, 
лискун (балата-растителен сок) и негови замени, 
артикли направени од тие супстанции што не 
се вклучени во другите класи, материјали за 
пакување, азбести за заптисување или изолација, 
лискун (мика) и нејзини продукти, свитливи 
неметални цевки 
кл. 19 - градежни материјали, приорден или 
вештачки камен, цемент, вар, малтер, гипс и песок, 
цевки од керамика или цемент, материјали за 
градење пат, асфалт, смола и битумен, преносливи 
градби, споменици од камен, оџаци, неметални 
покривки за оџаци, неметални продолжетоци за 
оџаци, неметални цевки за оџаци 

(210)	 TM  2003/393	 (220)	 13/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „Тутунски комбинат” А.Д. Скопје
 ул.”11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

	

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 14 - електрични часовници 
кл. 16 - албуми, бележници, календари, канцела-
риски прибор, карти за играње, моливи 
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце 
кл. 20 - држачи за изложување на весници, 
огледала, рамки за слики, чадори 
кл. 21 - отворачи за шишиња 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, наметки за дожд, ракавици, ремени, 
шалови, шамии за врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање  патувањa

(210)	 TM  2003/394	 (220)	 13/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „Тутунски комбинат” А.Д. Скопје
 ул.”11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 14 - електрични часовници 
кл. 16 - албуми, бележници, календари, 
канцелариски прибор, карти за играње, моливи 
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце 
кл. 20 - држачи за изложување на весници, 
огледала, рамки за слики, чадори 
кл. 21 - отворачи за шишиња 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, наметки за дожд, ракавици, ремени, 
шалови, шамии за врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување
кл. 39 - организирање  патувања

(210)	 TM  2003/395	 (220)	 13/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „Тутунски комбинат” А.Д. Скопје
 ул.”11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 14 - електрични часовници 
кл. 16 - албуми, бележници, календари, 
канцелариски прибор, карти за играње, моливи 
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кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце 
кл. 20 - држачи за изложување на весници, 
огледала, рамки за слики, чадори 
кл. 21 - отворачи за шишиња 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, наметки за дожд, ракавици, ремени, 
шалови, шамии за врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање патувања

(210)	 TM  2003/397	 (220)	 16/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM 

SIRKETI
 YAKACIK YOLU CAMLIK MAHALLESI CIFLIK 

MEVKII, SAMANDIRA, KARTAL - ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

	

(591) бела, црна, црвена, кафена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун и производи од тутун; запалки 
кибрити, прибор и реквизити за пушачи

(210)	 TM  2003/399	 (220)	 16/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM 

SIRKETI
 YAKACIK YOLU CAMLIK MAHALLESI CIFLIK 

MEVKII, SAMANDIRA, KARTAL - ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, црвена, црна, жолта и златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун и производи од тутун; запалки 
кибрити, прибор и реквизити за пушачи

(210)	 TM  2003/400	 (220)	 16/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna 

pica
 1000 ZAGREB Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво) 
кл. 35 - огласување и рекламирање, водење на 
работење, управување со работи, канцелариски 
работи 
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и 
складирање стока, организирање патувања

(210)	 TM  2003/402	 (220)	 18/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 DaimlerChrysler Corporation, 
 a Delaware coporation
 1000 Chrysler Drive, Auburn  Hills, 
 Michigan 48326, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

HEMI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите; мотори 
за моторните возила и делови за истите

TM 2003/402
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(210)	 TM  2003/403	 (220)	 18/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 KIA MOTORS CORPORATION
 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PICANTO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - патнички автомобили, друмски камиони, 
автобуси

(210)	 TM  2003/405	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

DINAZOL 25 EC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/406	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

METOMORF

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/407	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

RIDOSAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/408	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова”  бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

BOTRILEX 50 WP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/409	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова”  бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

BENTAZON 480 EC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди
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(210)	 TM  2003/410	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.Рузвелтова бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

METOLAHLOR 720 EC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/411	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

  ул.”Рузвелтова”  бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

TOLURON 80 WP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарат за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/412	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

CIRAM 75 WP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарат за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/413	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

MOSPILAN 20 SP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарат за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/414	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
	(540)	

PROMETRIN 50 WP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарат за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/415	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

REKORD 20 EC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарат за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди
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(210)	 TM  2003/416	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

KARTAP 95 SP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарат за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/417	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

GRIZLI 55 EC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарат за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/418	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „АГРОХЕМИЈА”  Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје

 ул.”Рузвелтова” бр.22, 1000 Скопје, MK
(540)	

ASODIN 20 SL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарат за уништување штетници-
инсектициди, фунгициди и хербициди

(210)	 TM  2003/420	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

GREEN APPLE TWIST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки (освен пиво)

(210)	 TM  2003/421	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ORANGE TWIST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки (освен пиво)

(210)	 TM  2003/422	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

RASPBERRY TWIST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки (освен пиво)
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Glasnik, 13/1, str. 165-529, mart 2006 Skopje   

Trgovski marki

289

(210)	 TM  2003/423	 (220)	 20/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

VANILLA TWIST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки (освен пива)

(210)	 TM  2003/424	 (220)	 23/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 “BOSNALIJEK”, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko drustvo
 Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

AFUNAZOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/425	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 KOSS CORPORATION, A Delaware corporation
 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 

Wisconsin 53212-1052, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

KOSS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - стереослушалки вклучително и стерео 
слушалки (големи) за на глава и стерео слушалки 
(мали) за во уши и опремата што се однесува на 
нив, вклучително обични адаптери, моноаурални 
адаптери, заменливи регулатори на напонот, 
намотани продолжни гајтани, звучни прекинувачи, 

продолжни кабли, пин адаптери, пин продолжни 
кабли, далечински управувачи, жичан далечински 
управувач, конекторска кутија, контролни адаптери 
и рачна електрична контролна кутија и слушалки 
за заштита од бучава во индустријата

(210)	 TM  2003/426	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 KOSS CORPORATION, A Delaware corporation
 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 

Wisconsin 53212-1052, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - стереослушалки вклучително и стерео 
слушалки (големи) за на глава и стерео слушалки 
(мали) за во уши и опремата што се однесува на 
нив, вклучително обични адаптери, моноаурални 
адаптери, заменливи регулатори на напонот, 
намотани продолжни гајтани, звучни прекинувачи, 
продолжни кабли, пин адаптери, пин продолжни 
кабли, далечински управувачи, жичан далечински 
управувач, конекторска кутија, контролни адаптери 
и рачна електрична контролна кутија и слушалки 
за заштита од бучава во индустријата 

(210)	 TM  2003/430	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематогравски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 

TM 2003/430



Glasnik, 13/1,  str.165-529, mart 2006 Skopje

Trgovski marki

290

машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2003/431	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематогравски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2003/432	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

Да споделиме подобар свет

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематогравски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски	

машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2003/433	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

Придобивка за сите
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематогравски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2003/434	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

Cosmofon classic
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематогравски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации
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(210)	 TM  2003/435	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

Cosmofon bussines

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематогравски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 
кл. 38 - телекомуникации

(210)	 TM  2003/436	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
  ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, МК
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

COSMOFON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематогравски, оптички за мерење, 
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување 
и настава, апарати за снимање, пренос и 
репродукција на звук или слика; магнетски носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси; машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар

(210)	 TM  2003/437	 (220)	 25/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
 Rue de I`Institut 89 B-1330 Rixensart, BE
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)	

ZILBRIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанци за 
човекова употреба; вакцини

(210)	 TM  2003/438	 (220)	 26/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
 ул. Маршал Тито бр. 2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

JAKASEPT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/444	 (220)	 27/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, 
 Il 60611, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

HUBBA BUBBA BUBBLE TAPE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи, вклучително гуми 
за џвакање и гуми за џвакање од кои се прават 
балончиња

TM 2003/444
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(210)	 TM  2003/445	 (220)	 27/06/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, 
 Il 60611, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

WINTERFRESH THIN ICE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи за освежување на 
здивот

(210)	 TM  2003/448	 (220)	 01/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

LAMAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски проиводи

(210)	 TM  2003/449	 (220)	 01/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

LAMEPIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски проиводи

(210)	 TM  2003/450	 (220)	 01/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

GLUKAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски проиводи

(210)	 TM  2003/451	 (220)	 01/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

GLU-ROS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/454	 (220)	 02/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
 ул. Марксова 101, 75000 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 34 - тутунски преработки, посебно цигари

TM 2003/445
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(210)	 TM  2003/456	 (220)	 03/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Gallaher Limited
 Members Hill, Brooklands Road, 
 WEYBRIDGE, Surrey KT13 0QU, UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен тутун или непреработен 
тутун; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун 
за рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот, а што 
не се за медицински намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари и кибрити

(210)	 TM  2003/457	 (220)	 03/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕДИА ДОО
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(540)	

PICCOLINO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за 
перење, препарати за чистење, полирање, триење 
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични 
масла, козметички производи, лосиони за коса, 
препарати за нега на забите, влажни шамичиња, 
шамичиња за еднократна употреба 
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, 
предлошки, хигиенски пелени и салфетки, 
хигиенски производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни 
препарати, санитарни препарати за медицински 
цели, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материали за завои 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не 
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од 
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни 

шамичиња од хартија за еднократна употреба, 
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија 
кл. 25 - облека, обувки, пелени за бебиња (не се 
од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од 
текстил

(210)	 TM  2003/458	 (220)	 03/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕДИА ДОО
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(540)	

BAMBY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за 
перење, препарати за чистење, полирање, триење 
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични 
масла, козметички производи, лосиони за коса, 
препарати за нега на забите, влажни шамичиња, 
шамичиња за еднократна употреба 
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, 
предлошки, хигиенски пелени и салфетки, 
хигиенски производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни 
препарати, санитарни препарати за медицински 
цели, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материjали за завои 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не 
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од 
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни 
шамичиња од хартија за еднократна употреба, 
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија 
кл. 25 - облека, обувки, пелени за бебиња (не се 
од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од 
текстил

(210)	 TM  2003/459	 (220)	 03/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕДИА ДОО
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(540)	

DIXIE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за 
перење, препарати за чистење, полирање, триење 
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични 
масла, козметички производи, лосиони за коса, 
препарати за нега на забите, влажни шамичиња, 
шамичиња за еднократна употреба 
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, 
предлошки, хигиенски пелени и салфетки, 

TM 2003/459
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хигиенски производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни 
препарати, санитарни препарати за медицински 
цели, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материали за завои 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не 
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од 
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни 
шамичиња од хартија за еднократна употреба, 
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија 
кл. 25 - облека, обувки, пелени за бебиња (не се 
од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од 
текстил

(210)	 TM  2003/461	 (220)	 04/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 YILDIZ HOLDING A.S.
 Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, 
 Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

GOGLY
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња и деца; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 
замена за кафе; брашно и производи од жита, 
леб, печива, колач и торти, слатки, сладоледи; 
мед, меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф; 
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз

(210)	 TM  2003/473	 (220)	 08/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 R & A Bailey & Co. 
 Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 

12, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки (освен пиво)

(210)	 TM  2003/477	 (220)	 09/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Фабрика за производство на пиво и 

безалкохолни пијалоци Пивара Битола АД
 Индустриска б.б., Битола, MK
(540)	

(591) сина, бела, жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пиво

(210)	 TM  2003/478	 (220)	 14/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Lilly ICOS LLC
 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

CIALIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/482	 (220)	 14/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dionicko drustvo Solana Tuzla 
 Solanska 3, 75000 Tuzla, BA
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, светло сина и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сол

TM 2003/461



Glasnik, 13/1, str. 165-529, mart 2006 Skopje   

Trgovski marki

295

(210)	 TM  2003/484	 (220)	 14/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial 

Company of Cosmetics, Garments, House and 
Pharmaceutical Articles”

 Marousi Attikis, str. Amarousiou-Halandriou 26, GR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

кл. 6 - различни алуминиумски фолии за домашна 
употреба, за заштита и конзервирање на стоки и 
производи 
кл. 16 - пластични обвивки за пакување, пластични 
кеси за заштита и конзервација на храна, хартија 
за печење, кеси за печење, кеси за замрзнување, 
кеси за отпадоци

(210)	 TM  2003/486	 (220)	 15/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „Никас Скоп” д.о.о. Скопје
 ул. Беласица б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

(591)  бела, зелена, црвена, црна, модра и нијанси месо 
боја

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, свинско месо, замрзнато месо, 
конзервирано месо, живина, месни преработки 
од секаков вид месо, посебно колбаси, салами, 
специјални салами од разни видови месо со 
посебни додатоци, сланина и секаков вид 
сувомесни производи 

(210)	 TM  2003/487	 (220)	 15/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „Никас Скоп” д.о.о. Скопје
 ул. Беласица б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, зелена, темно црвена, црна и нијанси месо 
боја

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, свинско месо, замрзнато месо, 
конзервирано месо, живина, месни преработки 
од секаков вид месо, посебно колбаси, салами, 
специјални салами од разни видови месо со 
посебни додатоци, сланина и секаков вид 
сувомесни производи

(210)	 TM  2003/488	 (220)	 15/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „Никас Скоп” д.о.о. Скопје
 ул. Беласица б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

(591)  бела, зелена, темно црвена, црна, жолта и нијанси 
месо боја

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, свинско месо, замрзнато месо, 
конзервирано месо, живина, месни преработки 
од секаков вид месо, посебно колбаси, салами, 
специјални салами од разни видови месо со 
посебни додатоци, сланина и секаков вид 
сувомесни производи
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(210)	 TM  2003/490	 (220)	 17/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско радиодифузно друштво А1 

ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул.Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) светло кафена, темно кафена, жолто кафена и 
светло зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски 
програми, изнајмување апарати за пренос на 
пораки, кабловска телевизија, комуникации по 
пат на сметачки терминали, новинарски агенции, 
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на 
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на 
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски 
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос 
на пораки и слики со сметач), телефонски 
служби, телефонски врски, телеграфски 
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање 
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии, 
упатства за телекомуникации 
кл. 41 - видео ленти (изнајмување на видео 
лентите), видео ленти (производство на филмови 
на видео летни), дискотеки (услуги на дискотеките), 
забавни паркови /циркуси/, игри за пари, излсжби 
(организирање изложби) во културни или 
воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски 
апарати, изнајмување стадиони, изнајмување 
видео ленти, кампови за летување (услуги на 
капмовите за летување) /забава/, киностудио, кино 
сали (користење на кино салите), киноапаратура 
(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови 
(услуги на клубовите) /забава или одгледување/, 
книги (изнајмување на книгите), коцкарници 
/игри/ (услуги на коцкарниците), конференции 
(организирање и водење на конференциите), 
конгреси (организирање и водење на конгресите), 
магнетоскопи (изнајмување магнетоскопи), модни 
агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски 
програми, музејски услуги /презентација, изложби/, 
објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, 
приредби (изнајмување декор за приредби), 
приредби (одржување на приредбите), разговори 
(организирање и водење на разговори), разонода, 
разонода по пат на радио, разонода по пат на 
телевизија, семинари (организирање и водење на 
семинарите), симпозиуми (организирање и водење 
на симпозиумите), слободно време (услуги врзани 
за исполнување на слободното време), студио за 

снимање (услуги на студио за снимање), театарски 
претстави, тонски снимки (изнајмување на тонски 
снимки), филмови (изнајмување на филмовите) 

(210)	 TM  2003/491	 (220)	 17/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско радиодифузно друштво А1 

ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул.Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

ЧУМУ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски 
програми, изнајмување апарати за пренос на 
пораки, кабловска телевизија, комуникации по 
пат на сметачки терминали, новинарски агенции, 
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на 
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на 
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски 
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос 
на пораки и слики со сметач), телефонски 
служби, телефонски врски, телеграфски 
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање 
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии, 
упатства за телекомуникации 
кл. 41 - видео ленти (изнајмување на видео 
лентите), видео ленти (производство на 
филмови на видео летни), дискотеки (услуги 
на дискотеките), забавни паркови /циркуси/, 
игри за пари, излсжби (организирање изложби) 
во културни или воспитни цели, изнајмување 
радио и телевизиски апарати, изнајмување 
стадиони, изнајмување видео ленти, кампови 
за летување (услуги на капмовите за летување) 
/забава/, киностудио, кино сали (користење 
на кино салите), киноапаратура (изнајмување 
киноапаратура и прибор), клубови (услуги на 
клубовите) /забава или одгледување/, книги 
(изнајмување на книгите), коцкарници /игри/ (услуги 
на коцкарниците), конференции (организирање и 
водење конференциите), конгреси (организирање 
и водење на конгресите), магнетоскопи 
(изнајмување магнетоскопи), модни агенции 
за уметници, монтажа на радио и телевизиски 
програми, музејски услуги /презентација, изложби/, 
објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, 
приредби (изнајмување декор за приредби), 
приредби (одржување на приредбите), разговори 
(организирање и водење  разговори), разонода, 
разонода по пат на радио, разонода по пат на 
телевизија, семинари ( организирање и водење 
на семинарите), симпозиуми (организирање 
и водење на симпозиумите), слободно време 
(услуги врзани за исполнување на слободното 
време), студио за снимање (услуги на студио за 
снимање), театарски претстави, тонски снимки 
(изнајмување на тонските снимки), филмови 
(изнајмување на филмови)
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(210)	 TM  2003/494	 (220)	 18/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Commonwealth Brands, Inc., 
 a Kentucky corporation  
 2200 Lapsley Lane, Bowling Green, 
 Kentucky 42102, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит

(210)	 TM  2003/496	 (220)	 18/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 GLAXO  GROUP LIMITED 
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, 

Middlesex UB6 0NN, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

NARITHIA
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и 
супстанции за употреба на луѓето

(210)	 TM  2003/497	 (220)	 18/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diners Club International Ltd.
 8430 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60631, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани за недвижен 
имот, а особено услуги поврзани со кредитни 
картички; програми за лојалност на корисниците 
на кредитните картички; помош на патниците во 
форма на обезбедување медицински и правни 
препораки-совети, обновување или замена на 
изгубени или украдени патни документи, травелс-
патни чекови и кредитни картички

(210)	 TM  2003/500	 (220)	 18/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591)  жолта, жолто кафена, бела, темно зелена, светло 
зелена и темно маслинеста

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - маргарин

(210)	 TM  2003/501	 (220)	 18/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591)  жолта, бела, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - маргарин

TM 2003/501
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(210)	 TM  2003/502	 (220)	 18/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - амбалажа 
кл. 29 - маргарин 

(210)	 TM  2003/503	 (220)	 22/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM 

SIRKETI
 YAKACIK YOLU, CAMLIK MAHALLES CIFLIK 

MEVKII, SAMANDIRA, KARTAL - ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) кафена, црвена, црна сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун и производи од тутун; запалки 
кибрити, прибор и реквизити за пушачи

(210)	 TM  2003/505	 (220)	 22/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат А.Д. Скопје
 ул. „11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 9 - футроли за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 14 - електрични часовници 
кл. 16 - албуми, бележници, календари, 
канцелариски прибор, карти за играње, моливи 
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце 
кл. 20 - држачи за изложување на весниците, 
огледала, рамки за слики, чадори 
кл. 21 - отворачи за шишиња 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, наметки за дожд, ракавици, ремени, 
шалови, шамии за врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување
кл. 39 - организирање патувања 
кл. 41 - вариете, видео ленти (изнајмување на 
видео лентите), видео ленти (производство на 
филмови на видео ленти); гимнастичка обука; голф 
(користење на терени за голф); дискотеки (услуги 
на дискотеките); животни (дресура на животните); 
забавни паркови (циркуси); зоолошки градини 
(користење на зоолошките градини); игри за пари; 
организирање изложби во културни или воспитни 
цели; изнајмување радио или телевизиски апарати; 
изнајмување стадиони; изнајмување видео ленти; 
услуги на кампови за летување /забава/; кампови 
за спортско усовршување; кино студио; користење 
кино сали; изнајмување кино апаратура и прибор; 
услуги на клубови; издавање книги; изнајмување 
книги; услуги на коцкарници; организирање 
и водење конференции; организирање и 
водење конгреси; мерење  време на спортски 
манифестации; модни агенции за уметници; 
монтажа на радио и телевизиска програма; 
организирање натпревари; изнајмување нуркачка 
опрема; објавување текстови што не се рекламни; 
одгледување/обука/; планирање приеми /забава/; 
практично обучување; приредби; одржување 
приредби; организирање и водење разговори; 
разонода; разонода по пат на радио; разонода 
по пат на телевизија; организирање и водење 
семинари; организирање и водење симпозиуми; 
услуги врзани со исполнување на слободното 
време; изнајмување спортска опрема /со 
исклучок на возила/ ;користење спортска опрема; 
организирање спортски натпревари; услуги на 
студио за снимање; услуги на театарски артисти; 
театарски претстави; изнајмување тонски снимки; 
упатства за рекреација; изнајмување филмови; 
производство на филмови; физичка култура; 
циркуси

TM 2003/502
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(210)	 TM  2003/507	 (220)	 22/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Tobacna Ljubljana d.o.o.
 Tobacna ulica 5, 1000 Ljubljanа, SI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 34 - бурмут, запалки за пушачи, кибрити, кутии 
за пури, кутии за цигари, лулиња, пепелници 
за пушачи, прибор за пушачи, садови за тутун, 
сечачи за цигари, снопчиња хартија за цигари, 
тутун, тутун за џвакање, тутун /кеси/, филтери 
за цигари, хартија за цигари, цигари, чибуци за 
цигари 
кл. 39 - автобуски превоз, амбалажирање 
на производи, бродски превоз, изнајмување 
кајчиња, бродови за патување, за разонода 
(услуги на патничките бродови), воздушен 
превоз, изнајмување гаражи, превоз со возови, 
завиткување стока, испорака /дистрибуција/ на 
производи, организирање излети, изнајмување 
контејнери за складирање, изнајмување коњи, 
организирање крстосувања, изнајмување лични 
возила, превоз со лични возила, инајмување 
магацини, организирање излети, испорака на 
пакети, услуги на паркиралишта, превоз на 
патници, резервации на патувања, разнесување 
пошта, превезување покуќнина, поморски 
превоз, поморско посредување, посредување 
при превоз, посредување за закуп на бродски 
простор, преселба, резервации на превоз, 
превоз на поштенски пратки или стока, превоз 
на скапоцености, превоз на стока, превоз со 
камиони, превоз со колички, превоз со траект, 
превознички /шпедитерски/ услуги, придружба 
на патници, разнесување весници, складирање, 
складирање стока, служби за испраќање, служби 
за спасување, такси услуги, трамвајски услуги, 
туристички агенции, туристички излети, упатства 
/информации/ за превоз 
кл. 41 - вариете, видео ленти (изнајмување видео 
ленти, видео ленти) (производство на филмови 
на видео ленти); гимнастичка обука; голф 
(користење терени за голф); дискотеки (услуги 
на дискотеките); животни (дресура на животните); 
забавни паркови (циркуси); зоолошки градини 
(користење на зоолошките градини); игри за пари; 
организирање изложби во културни или воспитни 
цели; изнајмување радио или телевизики апарати; 
изнајмување стадиони; изнајмување видео ленти; 

услуги на кампови за летување /забава/; кампови за 
спортско усовршување; кино - студио; користење 
кино сали; изнајмување кино апаратура и прибор; 
услуги на клубови; издавање книги; изнајмување 
книги; услуги на коцкарници; организирање и 
водење конференции; организирање и водење 
конгреси; мерење на времето на спортски 
манифестации; модни агенции за уметници; 
монтажа на радио и телевизиска програма; 
организирање натпревари; изнајмување нуркачка 
опрема; објавување текстови што не се рекламни; 
одгледување/обука/; планирање приеми /забава/; 
практично обучување; приредби; одржување 
приредби; организирање и водење разговори; 
разонода; разонода по пат на радио; разонода 
по пат на телевизија; организирање и водење 
семинари; организирање и водење симпозиуми; 
услуги врзани со исполнување на слободното 
време; изнајмување спортска опрема /со 
исклучок на возила/; користење спортска опрема; 
организирање спортски натпревари; услуги на 
студија за снимање; услуги на театарски артисти; 
театарски престави; изнајмување тонски снимки; 
упатства за рекреација; изнајмување филмови; 
производство на филмови; физичка култура; 
циркуси

(210)	 TM  2003/508	 (220)	 22/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Tobacna Ljubljana d.o.o.
 Tobacna ulica 5, 1000 Ljubljana, SI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 34 - бурмут, запалки за пушачи, кибрити, кутии 
за пури, кутии за цигари, лулиња, пепелници 
за пушачи, прибор за пушачи, садови за тутун, 
сечачи за цигари, снопчиња хартија за цигари, 
тутун, тутун за џвакање, тутун /кеси/, филтери 
за цигари, хартија за цигари, цигари, чибуци за 
цигари 
кл. 39 - автобуски превоз, амбалажирање 
на производи, бродски превоз, изнајмување 
кајчиња, бродови за патување, за разонода 
(услуги на патничките бродови), воздушен 
превоз, изнајмување гаражи, превоз со возови, 
завиткување стока, испорака /дистрибуција/ на 
производи, организирање излети, изнајмување 
контејнери за складирање, изнајмување коњи, 
организирање крстосувања, изнајмување лични 
возила, превоз со лични возила, инајмување 
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магацини, организирање излети, испорака на 
пакети, услуги на паркиралишта, превоз на 
патници, резервации на патувања, разнесување 
пошта, превезување покуќнина, поморски 
превоз, поморско посредување, посредување 
при превоз, посредување за закуп на бродски 
простор, преселба, резервации на превоз, 
превоз на поштенски пратки или стока, превоз 
на скапоцености, превоз на стока, превоз со 
камиони, превоз со колички, превоз со траект, 
превознички /шпедитерски/ услуги, придружба 
на патници, разнесување весници, складирање, 
складирање стока, служби за испраќање, служби 
за спасување, такси услуги, трамвајски услуги, 
туристички агенции, туристички излети, упатства 
/информации/ за превоз 
кл. 41 - вариете, видео ленти (изнајмување видео 
ленти, видео ленти) (производство на филмови 
на видео ленти); гимнастичка обука; голф 
(користење терени за голф); дискотеки (услуги 
на дискотеките); животни (дресура на животните); 
забавни паркови (циркуси); зоолошки градини 
(користење на зоолошките градини); игри за пари; 
организирање изложби во културни или воспитни 
цели; изнајмување радио или телевизики апарати; 
изнајмување стадиони; изнајмување видео ленти; 
услуги на кампови за летување /забава/; кампови за 
спортско усовршување; кино - студио; користење 
кино сали; изнајмување кино апаратура и прибор; 
услуги на клубови; издавање книги; изнајмување 
книги; услуги на коцкарници; организирање и 
водење конференции; организирање и водење 
конгреси; мерење на времето на спортски 
манифестации; модни агенции за уметници; 
монтажа на радио и телевизиска програма; 
организирање натпревари; изнајмување нуркачка 
опрема; објавување текстови што не се рекламни; 
одгледување/обука/; планирање приеми /забава/; 
практично обучување; приредби; одржување 
приредби; организирање и водење разговори; 
разонода; разонода по пат на радио; разонода 
по пат на телевизија; организирање и водење 
семинари; организирање и водење симпозиуми; 
услуги врзани со исполнување на слободното 
време; изнајмување спортска опрема /со 
исклучок на возила/; користење спортска опрема; 
организирање спортски натпревари; услуги на 
студија за снимање; услуги на театарски артисти; 
театарски престави; изнајмување тонски снимки; 
упатства за рекреација; изнајмување филмови; 
производство на филмови; физичка култура; 
циркуси

(210)	 TM  2003/509	 (220)	 22/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Tobacna Ljubljana d.o.o.
 Tobacna ulica 5, 1000 Ljubljanа, SI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

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

кл. 34 - бурмут, запалки за пушачи, кибрити, кутии 
за пури, кутии за цигари, лулиња, пепелници 
за пушачи, прибор за пушачи, садови за тутун, 
сечачи за цигари, снопчиња хартија за цигари, 
тутун, тутун за џвакање, тутун /кеси/, филтери 
за цигари, хартија за цигари, цигари, чибуци за 
цигари 
кл. 39 - автобуски превоз, амбалажирање 
на производи, бродски превоз, изнајмување 
кајчиња, бродови за патување, за разонода 
(услуги на патничките бродови), воздушен 
превоз, изнајмување гаражи, превоз со возови, 
завиткување стока, испорака /дистрибуција/ на 
производи, организирање излети, изнајмување 
контејнери за складирање, изнајмување коњи, 
организирање крстосувања, изнајмување лични 
возила, превоз со лични возила, инајмување 
магацини, организирање излети, испорака на 
пакети, услуги на паркиралишта, превоз на 
патници, резервации на патувања, разнесување 
пошта, превезување покуќнина, поморски 
превоз, поморско посредување, посредување 
при превоз, посредување за закуп на бродски 
простор, преселба, резервации на превоз, 
превоз на поштенски пратки или стока, превоз 
на скапоцености, превоз на стока, превоз со 
камиони, превоз со колички, превоз со траект, 
превознички /шпедитерски/ услуги, придружба 
на патници, разнесување весници, складирање, 
складирање стока, служби за испраќање, служби 
за спасување, такси услуги, трамвајски услуги, 
туристички агенции, туристички излети, упатства 
/информации/ за превоз 
кл. 41 - вариете, видео ленти (изнајмување видео 
ленти, видео ленти) (производство на филмови 
на видео ленти); гимнастичка обука; голф 
(користење терени за голф); дискотеки (услуги 
на дискотеките); животни (дресура на животните); 
забавни паркови (циркуси); зоолошки градини 
(користење на зоолошките градини); игри за пари; 
организирање изложби во културни или воспитни 
цели; изнајмување радио или телевизики апарати; 
изнајмување стадиони; изнајмување видео ленти; 
услуги на кампови за летување /забава/; кампови за 
спортско усовршување; кино - студио; користење 
кино сали; изнајмување кино апаратура и прибор; 
услуги на клубови; издавање книги; изнајмување 
книги; услуги на коцкарници; организирање и 
водење конференции; организирање и водење 
конгреси; мерење на времето на спортски 
манифестации; модни агенции за уметници; 
монтажа на радио и телевизиска програма; 
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организирање натпревари; изнајмување нуркачка 
опрема; објавување текстови што не се рекламни; 
одгледување/обука/; планирање приеми /забава/; 
практично обучување; приредби; одржување 
приредби; организирање и водење разговори; 
разонода; разонода по пат на радио; разонода 
по пат на телевизија; организирање и водење 
семинари; организирање и водење симпозиуми; 
услуги врзани со исполнување на слободното 
време; изнајмување спортска опрема /со 
исклучок на возила/; користење спортска опрема; 
организирање спортски натпревари; услуги на 
студија за снимање; услуги на театарски артисти; 
театарски престави; изнајмување тонски снимки; 
упатства за рекреација; изнајмување филмови; 
производство на филмови; физичка култура; 
циркуси

(210)	 TM  2003/510	 (220)	 23/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 TDR d.o.o.
 Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

MC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што 
се продаваат заедно или одвоено од тутун а не 
се за медицински намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари и кибрити

(210)	 TM  2003/512	 (220)	 23/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ГАЛЕНИКА АД Београд
 ул.”Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 
 Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)	

SILVERGAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди; 
хербициди 

(210)	 TM  2003/515	 (220)	 23/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕДИА ДОО
 ул. Митрополит Теодосие Гологанов бр.59/1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(540)	

BAMBY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи; санитарни крпи, 
подлошки (ткаенини за завиткување), хигиенски 
пелени и салфетки, шамичиња натопени во 
дезинфекциони средства, хигиенски производи 
за лични цели за еднократна употреба, женски 
влошки, менструални тампони, ветеринарни 
препарати, сантарни препарати за медицински 
цели, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, хигиенски пелени за впивање 
на мочката 

(210)	 TM  2003/516	 (220)	 23/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МЕДИА ДОО
 ул. Митрополит Теодосие Гологанов бр.59/1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(540)	

NANNYS PANDA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи; санитарни крпи, 
подлошки (ткаенини за завиткување), хигиенски 
пелени и салфетки, шамичиња натопени во 
дезинфекциони средства, хигиенски производи 
за лични цели за еднократна употреба, женски 
влошки, менструални тампони, ветеринарни 
препарати, сантарни препарати за медицински 
цели, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, хигиенски пелени за впивање 
на мочката

(210)	 TM  2003/523	 (220)	 28/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНТЕРЛАБ Јован ДООЕЛ увоз-извоз
 ул. Ленинова бр.16 а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

INTERLAB
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(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - амперметри, анемометри, аноди, аноди 
во рендгенска цевка, анодни батерии, антени, 
електрични брави, електрични водови, електрични 
жици, електрични кабли, електрични калеми, 
електрични кондензатори, електрични колектори, 
електрични контакти, електрични отпорници, 
електрични прекинувачи, електрични приклучоци, 
звук (апарати за пренесување на звукот), звуци 
(филмови за снимање звуци), звучници (кутии 
за звучници), звучници (магнетофони), сметачки 
машини, снимање тон (апарати за снимање 
тон), телеграфи (апарати), телеграфски жици, 
телефакси, телефонски апарати, телефонски 
жици, телефонски предаватели, телефонски 
слушалки, тонски водови, тонски дојавувачи, 
тонски сигнализатори
кл. 10 - акустички апарати за лица со ослабен 
слух, акустични рогови за слушање, анализа 
(апарати за анализа) за медицинска употреба, 
анализа на крв (апарати за анализа на крвта), 
забари (забарски столови), забарски апарати 
и инструменти, забарски електрични апарати, 
забарски конец, забарски огледала, компресори 
(хирургија), ласери за медицинска употреба, 
леќи (очни протези) за хируршка имплантација, 
медицински апарати и инструменти, мерење 
артериски притисок (апарати за мерење артериски 
притисок), радиогени цевки за производство 
на сила, радиогени цевки за производство 
на Х зраци, радиографија за медицинска 
употреба, радиологија (радиолошки апарати за 
медицинска употреба, радиолошки екрани за 
медицинска употреба, радиотерапија (апарати 
за радиотерапија), ракавици за медицински, 
рендгенски зраци (апарати и инсталации за 
производство на рендгенски зраци) за медицинска 
употреба, рендгенски зраци (цевки за производство 
на рендгенски зраци) за медицинска употреба, 
столови за медицинска или стоматолошка 
употреба, телесни вежби (медицински апарати 
за телесни вежби), топломери за медицинска 
употреба, филтер за ултравиолетови зраци за 
медицинска употреба 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало 
со научни, наутички, геодетски, електрични, 
фотографски, кинематографски и оптички апарати 
и инструменти како и апарати и инструменти за 
мерење на вага, мерење, сигнализација, контрола 
(инспекција), за помош (спасување и обучување), 
апарати за снимање, пренос, репродукција на 
тон или слика, подлоги за магнетски снимања, 
акустични плочи, автоматски дистрибутери и 
механизми за автомати, регистарски благајни, 
сметачи, опрема за обработка на информации и 
сметачи, апарати за гаснење пожар, хируршки, 
медицински, забарски и ветеринарни, апарати и 
инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, 
ортопедски производи, прибор за шиење рани

(210)	 TM  2003/524	 (220)	 28/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Прехранбена индустрија „Витаминка” А.Д.
 ул. „Леце Котески” 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

DONKA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - супи

(210)	 TM  2003/528	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот што 
не се за медициснки намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари и кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелници кои не се направени од 
благородни метали и неметали

TM 2003/524
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(210)	 TM  2003/529	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот што 
не се за медициснки намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари и кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелници што не се направени од 
благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/530	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62,Graf Ignatiev Str.,1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанци за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот што 
не се за медициснки намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари, кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелници што не се направени од 
благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/531	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62,Graf Ignatiev Str.,1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутун што не 
се за медицински намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари, кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелници што не се направени од 
благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/532	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62,Graf Ignatiev Str.,1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

TM 2003/532
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(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот а  не 
се за медицински намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари, кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелници што не се направени од 
благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/534	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62,Graf Ignatiev Str.,1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот што 
не се за медицински намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари, кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелници кои не се направени од 
благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/535	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62,Graf Ignatiev Str.,1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот што 
не се за медицински намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари, кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелниции што не се направени од 
благородни метали и неметали 

(210)	 TM  2003/536	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62,Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанци за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот што 
не се за медициснки намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари, кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелници што не се направени од 
благородни метали и неметали 

TM 2003/534
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(210)	 TM  2003/537	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62,Graf Ignatiev Str.,1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот што 
не се за медицински намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари, кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелници што не се направени од 
благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/538	 (220)	 29/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ЕУРО ЕКСПЕРТС Акционерско осигурително 

брокерско друштво
 ул. „Првомајска” бб,Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, светло и темно сина, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи 
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани за недвижен 
имот, а особено банкарство; консултации по повод 
финансиски прашања; финансиска анализа, 
финансирање (служби за финансирање), 

финансиски дејности, финансиски информации, 
финансиско управување, финансиски проценки 
(осигурување, банкарски промет, имот), 
консултации по повод финансиски прашања; 
посредување; посредување во осигурување; 
осигурување, животно осигурување, информации 
за осигурување, консултации за осигурување, 
услуги на стручњаци за осигурување; посредување 
на берза, посредување на берза за хартии од 
вредности; ефективна берза (службено нотирање 
на текот на договорените вредности на пазарот), 
посредување со недвижности; закуп на недвижен 
имот; посредување во трговија со недвижен 
имот; управување со недвижен имот, проценка 
на недвижен имот, изнајмување на станови; 
монетарни дејности; штедилници 
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги за индустриски анализи и истражувања; 
проектирање и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер; правни услуги 

(210)	 TM  2003/542	 (220)	 30/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA
 16-4,Konan 2-chome, Minato-ku,Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

OUTLANDER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за 
истите вклучени во класата 12

(210)	 TM  2003/543	 (220)	 30/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA
 16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

PAJERO PININ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за 
истите вклучени во класата 12

TM 2003/543
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(210)	 TM  2003/544	 (220)	 30/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA
 16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

MONTERO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - сувоземни возила,делови и приклучоци за 
истите вклучени во класата 12

(210)	 TM  2003/545	 (220)	 30/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA
 16-4,Konan 2-chome,Minato-ku,Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

SPACE STAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за 
истите вклучени во класата 12

(210)	 TM  2003/546	 (220)	 30/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA
 16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

GRANDIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за 
истите вклучени во класата 12

(210)	 TM  2003/554	 (220)	 31/07/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Transitions Optical, Inc.
 9251 Belcher Road, Pinellas Park, 
 Florida 33782, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ACCLIMATES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - леќи за очила и проѕирни леќи

(210)	 TM  2003/555	 (220)	 05/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62,Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари, 
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се 
продаваат заедно или одвоено од тутунот што 
не се за медициснки намени и не се наменети за 
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во 
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци 
за цигари, кибрити; филтер за цигари; запалки 
за пушачи и пепелници што не се направени од 
благородни метали и неметали 

TM 2003/544
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(210)	 TM  2003/559	 (220)	 06/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 МАПЕТРОЛ д.о.о. од Марибор
 ул.”Линхартова бр.17а, Марибор, SI
(740) Адвокатска канцеларија НИКОЛА  ПОЛЕНАК 
 бул. ‘’Кочо Рацин’’  30/ 2, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 4 - индистриски масла и масти; мазива; 
соединенија за собирање прашина со 
навлажнување и врзување; горива / вклучително 
и течните горива за мотори/ и материи за 
осветлување, свеќи, фитили

(210)	 TM  2003/563	 (220)	 07/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Concord Tobacco International FZE
 P.O. Box 61401 Jazfa Dubai, AE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун (суров и преработен); цигари; прибор 
за пушачи, кибрит

(210)	 TM  2003/571	 (220)	 08/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CREDIN HELLAS S.A.
 22 Fleming Avenue   GR-182 33 Pireas, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ANNA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни 
преработки; конзервирано, сушено и варено 
овошје и заленчук; желе, џемови компоти; јајца, 
млеко и млечни производи; масло и масти за 
јадење 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, слатки и колач, сладолед, мед, меласа, 
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 
(како мирудии), мирудии, мраз

(210)	 TM  2003/572	 (220)	 08/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Przedsiebiorstwo POLMOS BIALYSTOK S.A.
 Elewatorska 20,15-950 Bialystok, PL
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, зелена, златна, браон
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци,особено водка

(210)	 TM  2003/575	 (220)	 11/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКСПОТ, Макспот Студио 

ДООЕЛ
 ул.Никола Парапунов б.б. објект 25, 
 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
 (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

TM 2003/575
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(210)	 TM  2003/578	 (220)	 13/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100 
 D-60318 FRANKFURT, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

CONTRACTUBEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/579	 (220)	 13/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100 
 D-60318 FRANKFURT, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

HEPA-MERZ

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/580	 (220)	 13/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100   
 D-60318 FRANKFURT, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MERZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички препарати 
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/581	 (220)	 13/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100 
 D-60318 FRANKFURT, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MERZ SPECIAL DRAGEES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички препарати 
кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/582	 (220)	 13/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100 
 D-60318 FRANKFURT, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MERZ SPECIAL ANTI AGE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички препарати 
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/583	 (220)	 13/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERZ PHARMA GmbH & Co.KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100   
 D-60318 FRANKFURT, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PANTOGAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2003/578
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(210)	 TM  2003/585	 (220)	 13/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100 
 D-60318 FRANKFURT, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

VIRU-MERZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/588	 (220)	 14/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dryvit Systems, Inc.
 One Energy Way, West Warwick, RI 02893, Rhode 

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

OUTSULATION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 - платнени облоги, особено облоги од 
фиберглас кои се користат за ѕидни површини 
кл. 19 - модуларни табли; акрилни полимерни 
мистрии, заштитни и украсни елементи за ѕидни 
површини на зградите; покривки што се користат 
за елементи од камен агрегат за надворешни 
ѕидови на згради; елементи за надворешни ѕидови 
на зградите што личат на цигла; неметални ѕидни 
плочи за изградба на згради; импактен цементен 
материјал; зацврснувачки материјали / не од 
метал/, за згради, бетонски елементи за градење; 
градежно стакло; градежен камен; градежен 
картон (асфалтиран); градежна хартија; градежни 
материјали / не од метал/; градежни плочи / не од 
метал/; градежни материјали за обложување на 
зградите / неметални облоги/; летви / неметални/ 
за обложување згради; ѕидни облоги /не од метал/ 
за згради; ѕидни наметки / не од метал/ за згради; 
цигли; цемент; вештачки камен 

(210)	 TM  2003/589	 (220)	 14/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dryvit Systems, Inc.
 One Energy Way, West Warwick, RI 02893 Rhode 

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

DRYVIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 - платнени облоги, особено облоги од 
фиберглас што се користат за ѕидни површини 
кл. 19 - модуларни табли, акрилни, полимерни 
мистрии, заштитни и украсни елементи за ѕидни 
површини на зградите, покривки што се користат 
за елементи од камен агрегат за наворешни 
ѕидови на згради, елементи за надворешни ѕидови 
на зградите што личи на ѕигла, неметални ѕидни 
плочи за изградба на згради, импактен цементен 
материјал, зацврснувачки материјали /не од 
метал/ за згради, бетонски елементи за градење, 
градежно стакло, градежен камен, градежен 
картон(асфалтиран), градежна хартија, градежни 
материјали /не од метал/ градежни плочи /не од 
метал/ грдежни материјали за обложување на 
згради, неметални облоги, летви /неметални/ за 
обложување на зградите, ѕидни облоги /не од 
метал/ за агради, ѕидни наметки /не од метал/ за 
агради, цигли, цемент, вештачки камен

(210)	 TM  2003/590	 (220)	 14/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dryvit Systems, Inc.
 One Energy Way, West Warwick, RI 02893 Rhode 

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17  платнени облоги, особено облоги од 
фиберглас што се користат за ѕидни површини 
кл. 19  модуларни табли; акрилни полимерни 
мистрии, заштитни и украсни елементи за ѕидни 
површини на зградите; покривки што се користат 
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за елементи од камен агрегат за надворешни 
ѕидови на згради; елементи за надворешни ѕидови 
на зградите што личи на цигла; неметални ѕидни 
плочи за изградба на згради; импактен цементен 
материјал; зацврснувачки материјали/ не од 
метал/ за згради, бетонски елементи за градење; 
градежно стакло; градежен камен; градежен 
картон (асфалтиран); градежна хартија; градежни 
материјали /не од метал/; градежни плочи / не од 
метал/; градежни материјали за обложување на 
зградите; неметални облоги; летви/ неметални/ за 
обложување згради; ѕидни облоги/ не од метал/ 
за згради; ѕидни наметки /не од метал/, за згради; 
цигли; цемент; вештачки камен

(210)	 TM  2003/591	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 
тутунот што не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и муштикли за цигари, кибрити; филтер 
за цигари; запалки за пушачи и пепелници што не 
се направени од  благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/592	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 
тутунот што не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити; филтер за 
цигари; запалки за пушачи и пепелници што не се 
направени од благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/593	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 
тутунот што не се за медициснки намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и муштикли за цигари, кибрити; филтер 
за цигари; запалки за пушачи и пепелници што не 
се направени од  благородни метали и неметали 
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(210)	 TM  2003/594	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 
тутунот што не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити; филтер за 
цигари; запалки за пушачи и пепелници што не се 
направени од благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/595	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 

тутунот што не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити; филтер за 
цигари; запалки за пушачи и пепелници што не се 
направени од благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/596	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 
тутунот што не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и муштикли за цигари, кибрити; филтер 
за цигари; запалки за пушачи и пепелници што не 
се направени од  благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/597	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална

TM 2003/597
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(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 
тутунот што не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити; филтер за 
цигари; запалки за пушачи и пепелници што не се 
направени од благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/598	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 
тутунот што не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и муштикли за цигари, кибрити; филтер 
за цигари; запалки за пушачи и пепелници што не 
се направени од благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/599	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 
тутунот што не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити; филтер за 
цигари; запалки за пушачи и пепелници што не се 
направени од благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/600	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за 
пушење што се продаваат заедно или одвоено од 
тутунот што не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити; филтер за 
цигари; запалки за пушачи и пепелници што не се 
направени од благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/602	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MSP Singapore Company, LLC, limited liability 

company organized under the laws of the State 
of Delaware

 300 Beach Road,The Concourse 
 No. 12-08,Singapore 199555, SG
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ULTRIZOR

(551) индивидуална

TM 2003/598
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(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/603	 (220)	 15/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MSP Singapore Company, LLC, limited liability 

company organized under the laws of the State 
of Delaware

 300 Beach Road,The Concourse No.12-08,Singapore 
199555, SG

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

GOLTOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/605	 (220)	 19/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; 
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за 
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за 
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции 
за пушење што се продаваат заедно или одвоено 

од тутун а не се за медицински намени и не се 
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли 
вклучени во класата 34; хартија за цигари, 
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити; филтер за 
цигари; запалки за пушачи и пепелници што не се 
направени од благородни метали и неметали

(210)	 TM  2003/606	 (220)	 19/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
 Rue Ethe Virton, 28100 DREUX CEDEX, FR
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

ТАНАКАН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/610	 (220)	 19/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL
 1Thane Road West, Nottingham NG2 3AA., UK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

СТРЕПСИЛС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/613	 (220)	 21/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
 Avenida Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 

CP 45601, MX
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. «Народен фронт» 7/4, 1000, Скопје
(540)	

JOSE CUERVO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци; сирупи и препарати 
за правење на пијалоци; безалкохолни коктели 
кл. 33 - алкохолни пијалоци, вклучително рум и 
текила; ликери на база на рум и коктели со рум, 
ликери на база на текила и коктели со текила

TM 2003/613
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(210)	 TM  2003/614	 (220)	 21/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MSP Singapore Company, LLC, a limited liability 

company organized under the laws of the State of 
Delaware

 300 Beach Road,The Concourse No.12-08, 
 199555 Singapore, SG
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

VYTORIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2003/615	 (220)	 21/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MSP Singapore Company, LLC, a limited liability 

company organized under the laws of the State of 
Delaware 

 300 Beach Road, The Concourse 
 No.12-08, Singapore 199555, SG
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

GOLTORIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2003/616	 (220)	 22/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

MYPETSTOP.COM
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 - земјоделски, хортикултурни и шумски 
производи, зрна и семиња, сите вклучени во 
класата 31; живи животни, птици и риба; храни 
за животни, птици и за риби и подготовките 
вклучени во класата 31 за употреба како адитиви 
на таквите храни; слад; сипина коска, коски за 
јадење и стапчиња за домашни миленици; легла 
за животни; свежо овошје и свеж зеленчук, и 
подготовки од нив за употреба како адитиви на 
таквите храни 
кл. 41 - тренирање  животни, птици и риби; 
подучување за грижа за животни и тренирање; 
организирање, менаџмент и промовирање на пет 
шоуа, натпревари на домашни миленици, изложби 
на домашни миленици,  семинари, работилници и 
конференции во врска со животни, птици и риби; 
публикација и продукција на кино- филмови, видеа 
и други електронски медиуми како и брошури и 
литература, сите се однесуваат на животни, птици 
и риби; снабдување со информации за негување, 
тренинг, здравје, исхрана, вежбање и домување 
на животните, птиците и рибите, тренинг во 
компјутерски техники и техники на обработка 
на податоци; услуги на тренинг за продажба, за 
продавачи; забава и разонода за животни; услуги 
и капацитети за животински минерални бањи и 
животински здравствени клубови
кл. 43 - услуги за снабдување со храна и пијалоци; 
привремен престој; резервации за престој; 
бординг за животни; хотелски услуги за домашни 
миленици; јасли; услуги на дневна грижа, за 
животни 
кл. 44 - одгледување и развој на животните; 
ветеринарни услуги; услуги на генетско 
профилирање, за животни; вакцинирање 
на животните; болници за болни животни; 
истражувачки, консултантски и советодавни 
услуги што се однесуваат на животните, птици 
и риби; истражувачки услуги, консултативни и 
советодавни услуги во врска со нега, домување, 
тренирање, здравје, вежбање и исхрана на 
животни, риби и птици; услуги за хигиена и 
разубавување; салонски услуги за тимарење на 
животни; услуги на терапија за животни; услуги 
за аромо-терапија за животни; хидропрактика; 
физиотерапија; услуги за конвалесценција 
(опоравување) на животни; масажа; психолошки 
услуги за животни; вежбање животни; услуги на 
милосрдна нега што се однесуваат на животни, 
птици и риби

TM 2003/614
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(210)	 TM  2003/618	 (220)	 22/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Beverage Partners Worldwide S.A
 In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, имено пијалоци 
на база на чај подготвени за пиење

(210)	 TM  2003/619	 (220)	 25/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 ул. „11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) кафена, жолта, бела и златно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 13 - футроли за пушки 
кл. 14 - електрични часовници, привезоци за 
часовници и слично 
кл. 15 - футроли за музички инструменти 
кл. 16 - албуми,  бележници,   календари,  
канцелариски  прибор,  карти за играње,моливи 
кл. 17 - подлоги од гума или вулканизирани 
влакна 

кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори,чадори за 
сонце, футроли за чадори, футроли за клучеви 
/кожна галантерија/
кл. 20 - држачи за изложување весници, огледала, 
рамки за слики, чадори (држачи за чадори) 
кл. 21 - отворачи за шишиња, подлоги за филџани 
/не се од благородни материјали/ 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, наметки за дожд, ракавици, ремени, 
шалови, шамии за врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање патувања 
кл. 41 - подготвување забава, спортски и културни 
активности

(210)	 TM  2003/620	 (220)	 25/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 ул. „11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) кафена, жолта, бела и златно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 13 - футроли за пушки 
кл. 14 - електрични часовници, привезоци за 
часовници и слично 
кл. 15 - футроли за музички инструменти 
кл. 16 - албуми,  бележници,  календари,   
канцелариски  прибор,  карти  за  играње, моливи 
кл. 17 - подлоги од гума или вулканизирани 
влакна
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце, футроли за чадори, футроли за клучеви 
/кожна галантерија/ 

TM 2003/620
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кл. 20 - држачи за изложување весници, огледала, 
рамки за слики, чадори (држачи за чадори) 
кл. 21 - отворачи за шишиња, подлоги за филџани 
/не се од благородни материјали/ 
кл. 22 - церади,шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, наметки за дожд, ракавици, ремени, 
шалови, шамии за врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање патувања 
кл. 41 - подготвување забава, спортски и културни 
активности

(210)	 TM  2003/621	 (220)	 25/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 Ул. „11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) кафена, жолта, бела и златно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 13 - футроли за пушки 
кл. 14 - електрични часовници, привезоци за 
часовници и слично 
кл. 15 - футроли за музички инструменти 
кл. 16 - албуми,  бележници,  календари,  
канцелариски  прибор,  карти  за  играње, моливи 
кл. 17 - подлоги од гума или вулканизирани 
влакна
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце, футроли за чадори, футроли за клучеви 
/кожна галантерија/ 
кл. 20 - држачи за изложување весници, огледала, 
рамки за слики, чадори (држачи за чадори) 
кл. 21 - отворачи за шишиња, подлоги за филџани 
/не се од благородни материјали/ 
кл. 22 - церади, шатори 

кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, наметки за дожд, ракавици, ремени, 
шалови, шамии за врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање патувања 
кл. 41 - подготвување забава, спортски и културни 
активности

(210)	 TM  2003/622	 (220)	 25/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 Ул. „11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) кафена, жолта, бела и златнокафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 13 - футроли за пушки 
кл. 14 - електрични часовници, привезоци за 
часовници и слично 
кл. 15 - футроли за музички инструменти 
кл. 16 - албуми,  бележници,  календари,   
канцелариски  прибор,  карти  за  играње,моливи 
кл. 17 - подлоги од гума или вулканизирани 
влакна 
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори,чадори за 
сонце, футроли за чадори, футроли за клучеви 
/кожна галантерија/ 
кл. 20 - држачи за изложување весници, огледала, 
рамки за слики, чадори (држачи за чадори)
кл. 21 - отворачи за шишиња, подлоги за филџани 
/не се од благородни материјали/ 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, наметки за дожд, ракавици, ремени, 
шалови, шамии за врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање патувања 
кл. 41 - подготвување забава, спортски и културни 
активности

TM 2003/621
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(210)	 TM  2003/623	 (220)	 25/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 ул. „11 Октомври” бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) кафена, жолта, бела и златнокафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 13 - футроли за пушки 
кл. 14 - електрични часовници, привезоци за 
часовници и слично 
кл. 15 - футроли за музички инструменти 
кл. 16 - албуми,  бележници,   календари,  
канцелариски  прибор,  карти  за играње,моливи 
кл. 17 - подлоги од гума или вулканизирани 
влакна 
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце, футроли за чадори, футроли за клучеви 
/кожна галантерија/
кл. 20 - држачи за изложување весници, огледала, 
рамки за слики, чадори (држачи за чадори) 
кл. 21 - отворачи за шишиња, подлоги за филџани 
/не се од благородни материјали/ 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, наметки за дожд, ракавици, ремени, 
шалови, шамии за врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра, 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање патувања 
кл. 41 - подготвување забава, спортски и културни 
активности

(210)	 TM  2003/624	 (220)	 26/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NATURAL WEALTH NUTRITION CORPORATION, 

a Delaware corporation
 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)	

MENOPAUSE RELIEF

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - витамини и нутриционистички додатоци 
за употреба за олеснување на симптоми на 
менопауза

(210)	 TM  2003/626	 (220)	 26/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 М2 доо Скопје
 Ул.  „Дебарца”  број 46, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје
(540)	

M2

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - oбразование, забава, култура и спорт

(210)	 TM  2003/627	 (220)	 27/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 RED CHIP COMPANY LTD.,
 Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, VG
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

BEHRINGER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - aпарати за снимање, трансмисија или 
репродукција на звук или слики; продукти за аудио 
технологија, динамички процесори, составувачи, 
микрофони, процесори за ефекти, процесори 
за звук, производи за аудио, сигнални уреди, 
сигнални процесори, сигнални трансформатори, 
слушалки, активни помагачки кутии, исправувачи 
на звук, обртометри, звучници, системи за гласно 
зборување и разгласи, студио монитори, слушалки, 
звучници за инструменти, звучници за гитара, 
звучници за бас, звучници за тастатура, составни 
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елементи за звучници за интрументи, мешани 
составни елементи и конзоли, професионални 
системи за осветлување, инструменти за ди-џеи, 
микрофони и друга стока вклучена во оваа класа 

(210)	 TM  2003/628	 (220)	 27/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 RED CHIP COMPANY LTD.,
 Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O.Box 146, 

Road Town, Tortola, VG
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

BUGERA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - aпарати за снимање, трансмисија или 
репродукција на звук или слики; продукти за аудио 
технологија, динамички процесори, составувачи, 
микрофони, процесори за ефекти, процесори 
за звук, производи за аудио, сигнални уреди, 
сигнални процесори, сигнални трансформатори, 
слушалки, активни помагачки кутии, исправувачи 
на звук, обртометри, звучници, системи за гласно 
зборување и разгласи, студио монитори, слушалки, 
звучници за инструменти, звучници за гитара, 
звучници за бас, звучници за тастатура, составни 
елементи за звучници за интрументи, мешани 
составни елементи и конзоли, професионални 
системи за осветлување, инструменти за ди-џеи, 
микрофони и друга стока вклучена во оваа класа 
кл. 15 - музички инструменти и составни елементи, 
претежно гитари и составни елементи на гитари, 
вклучени во оваа класа

(210)	 TM  2003/629	 (220)	 27/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт импорат Скопје
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/1/6-15, 

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

(591) црна, сина, светлокафена, жолта, зелена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за 
перење, препарати за чистење, полирање, триење 
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични 
масла, козметички производи, лосиони за коса, 
препарати за нега на забите, влажни шамичиња, 
шамичиња за еднократна употреба 
кл. 5 - фармацевтски производи, крпи(санитарни 
крпи), предлошки(ткаенини за завиткување), 
хигиенски пелени и салфетки, хигиенски 
производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни 
препарати, санитарни препарати за медицински 
цели, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не 
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од 
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни 
шамичиња од хартија за еднократна употреба, 
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија 
кл. 25 - облека, обувки, пелени за бебиња (не се 
од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од 
текстил

(210)	 TM  2003/630	 (220)	 28/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FOSSIL, INC., a Delaware corporation located and 

doing business at
 2280 N.Greenville Avenue, Richardson, 
 Texas 75082, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

FOSSIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 - џебни часовници, часовници и накит 
кл. 18 - кожни приврзоци за клучеви, рачни торби, 
паричници за ситни пари, големи торби, мали 
паричници, паричници за хартиени пари (billfolds), 
паричници за хартиени пари (wallets), кожни 
спојувалки за пари, ранци, актен ташни, вреќи 
за чување разни работи, патнички торби, рачни 
и торби за прибор за бричење што се продаваат 
празни
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(210)	 TM  2003/631	 (220)	 28/08/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591)  бела, црна, златна, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари; суров и преработен тутун; 
производи за пушачите и кибрити 

(210)	 TM  2003/645	 (220)	 02/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 K-Swiss Inc. (a company organized and exsisting 

under the laws of the State of Delaware)
 31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California 

91361, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - очила, очила за сонце, рамки за очила и 
очила за сонце 
кл. 18 - блека, торби, чанти, наменски торби, 
торбици кои се носат околу појасот, ранци и 
руксаци 
кл. 25 - обувки за атлетика, неформални обувки, 
свечени обувки, спортски обувки, папучи и 
чизми; кошули, маици, прслуци, џемпери, јакни, 
панталони, здолништа, спортски шортцеви, 
горни делови од тренерки, долни делови од 
тренерки, дуксерици, спортски панталони, машни, 
вратоврски, ремени, шешири, капи, кашкети, 
визири и чорапи, се за мажи, жени и деца 

(210)	 TM  2003/646	 (220)	 02/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 K-Swiss Inc. (a company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware)
 31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, 
 California 91361, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - очила, очила за сонце, рамки за очила и 
очила за сонце 
кл. 18 - облека, торби, чанти, наменски торби, 
торбици кои се носат околу појасот, ранци и 
руксаци 
кл. 25 - обувки за атлетика, неформални обувки, 
свечени обувки, спортски обувки, папучи и 
чизми; кошули, маици, прслуци, џемпери, јакни, 
панталони, здолништа, спортски шортцеви, 
горни делови од тренерки, долни делови од 
тренерки, дуксерици, спортски панталони, машни, 
вратоврски, ремени, шешири, капи, кашкети, 
визири и чорапи, се за мажи, жени и деца

(210)	 TM  2003/647	 (220)	 03/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NIBCO Inc.
 1516 Middlebury Street Elkhart, 
 Indiana 46516, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - метални цевки за подесување кои содржат 
спојници, зглобови, поврзувачи, заедници, 
адаптери и метални вентили за мануелна 
работа; метални вентили за мануелна работа 
за системи за течности; метални туби; метални 
цевки со превој; метални цевки спојници; капаци; 
метални странични поврзувачи; метални главни 
подесувачи; подесувачи за затворање во форма 
на буквата Т; затворачи за под; закачки за цевки; 
сите изработени од калап или од ковано железо и 
нивни легури; цевки и туби од метал 
кл. 7 - острила за пили 
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кл. 11 - подесувачи за делови за преслекување 
со олово, греење и за вентилација, оосбено туби; 
цевки, Т форми; У форми; зеднички спојници; 
спојници, капаци; адаптери; воздушни комори; 
редуктори; стапици; осигурувачи; странични 
поврзувачи; главни поврзувачи; разделници; 
премостувачи на разделници; странични 
превои; засилувачи за поврзување; подесувачи 
за сушење; повратни сврзници; затворачи за 
остави; затворачи за под; конектори и адаптери 
за цевки за сончева енергија; закачки за цевки; 
подесувачи за дренажа, сите изработени од 
бакар, кован бакар или калапи од бакар или од 
бронза или произведени од мешавина, калап 
или екструдирана пластика; исто така вентили 
вклучително вентили за излез, славини, прагови, 
дренажа на бојлери, кугли, топки, агли и У-вентили, 
вентили за сопирање и отпадоци; вентили за 
проверка; вентили пеперутки, изработени од 
бакар, бронза или железо за употреба во системи 
за греење, ладење и вентилација и инсталации; 
и иригациони системи и нивните делови, особено 
перфорирани и импрегнирани туби, подесувачи за 
туби, прстени за обесување, вентили, регулатори 
за притисок, филтери, инјектори, распрскувачи за 
вода, спојки и пропорационални потрошувачи 
кл. 17 - компоненти за системи на цевки за употреба 
во пумпање на течности, особено вентили за 
цевки; подесувачи и просторни подесувачи; 
туби; Т-цевки; У подесувачи; заеднички 
спојници; спојници; капаци; адаптери; редуктори; 
осигурувачи; главни подесувачи; разделници; 
премостувачи; странични подесувачи; повратни 
спојки; подесувачи и Т форми; подни зацврснувачи, 
флексибилни клешти и клешти за сечење, сите 
произведени од калап или ектродирана пластика

(210)	 TM  2003/648	 (220)	 03/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

AVENSIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите

(210)	 TM  2003/649	 (220)	 03/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ДОМ ДИЗАЈН ДОО Антон и Лилјана
 ул. Никола Тримпаре 15, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации,а особено телевизиски 
емисии

(210)	 TM  2003/654	 (220)	 05/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100   
 D-60318 FRANKFURT, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PATENTEX OVAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/658	 (220)	 10/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-

0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

TYGACIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински намени; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди; особено антибиотици
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(210)	 TM  2003/659	 (220)	 10/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

TYGAZIL
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински намени; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди; особено антибиотици

(210)	 TM  2003/660	 (220)	 10/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

TYZEL
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински намени; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди; особено антибиотици

(210)	 TM  2003/664	 (220)	 11/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SPEM komunikacijska skupina d.o.o Maribor
 ul.Gregoriceva 39, SI
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 35 - огласување, водење  работи, управување 
со работи, канцелариски работи 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава, 
забава, спортски и културни активности 
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги за индустриски анализи и истражувања; 
проектирање и развој на комјутерски хардвер и 
софтвер; правни услуги

(210)	 TM  2003/665	 (220)	 11/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SPEM komunikacijsкa skupina d.o.o Maribor
 ul.Gregoriceva 39, SI
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава, 
забава, спортски и културни активности 
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги за индустриски анализи и истражувања; 
проектирање и развој на комјутерски хардвер и 
софтвер; правни услуги

(210)	 TM  2003/666	 (220)	 11/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 СТОЈКОВСКИ, Љупчо
 ул.”Ратко Митровиќ” 121-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 20 - арматура за домаќинство (неметална), 
арматура за кревет /неметална/ бифе на тркалца 
(покуќнина), дивани, дрвени рамки за кревет, 
душеци, закачки (мебел), канабиња (дивани), 
канцелариски мебел, класери (полици за 
класери), клупи (мебел), книжарници (полици за 
книжарници), комоди, кревети, кревети (тркалца 
за кревети) /неметални/, маси, маси за масажа, 
маси за пишување, маси за пишување /мебел/ 
масичка за апарати за пишување, масичка за 
миење (покуќнина), масичка за ставањe јадење, 
метални каси, метални столови, мијалници 
(простирики за мијалници), натписни плочи од 
дрво или пластика, ногарки за пилење дрва, 
огледала, ормани, ормани со прегради, плочи за 
маси, покуќнина, покуќнина (врати за покуќнина), 
покуќнина (дрвени плочи за покуќнина), покуќнина 
(пластични детали на покуќнината), покуќнина 
(полици за покуќнина), покуќнина (тркалца за 
покуќнина) /неметални/, полици, прозорци (окови 
на прозорци) неметални, пултови, софи, стаклени 
ормари /покуќнина/, статив за списанија статив за 
читање, статив /мебел/, стилски мебел, столарска 
маса /неметална/, стилски мебел, столови, 
столови без наслонувач /табуретки/, столови за 
починка /покуќнина/ тоалетни масички, училишен 
мебел, фиоки, шкафови за лекови, шкафови за 
садови шкафови за храна /неметални/, мебел за 
кујни, мебел за детски соби 
кл. 35 - изнајмување рекламен простор, 
изнајмување рекламен материјал огласување 
/рекламирање/, организирање изложби во комер-
цијални и рекламни цели промоција / продажба за 
трето лице/, пропагандни дејности, проучување 
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на 
радио, рекламирање по пат телевизија, рекламни 
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните 
огласи), услуги при продажба на големо и мало со 
мебел, бела техника, музички системи, апарати за 
домаќинство, телевизори 
кл. 41 - видео ленти (изнајмување на видео 
лентите), видео ленти (производство на филмови 
на видео ленти), изложби (организирање изложби) 
во културни или воспитни цели, изнајмување 
радио и телевизиски апарати, изнајмување 
видео ленти, кино-студио кино сали (користење 
кино сали), киноапаратура (изнајмување кино-
апаратура и прибор конференции (организирање 
и водење конференции), конгреси (организирање 
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување 
магнетоскопи), монтажа на радио и телевизиски 
програми, приредби (изнајмување декор за 
приредби, приредби (одржување на приредбите), 
разговори (организирање и водење на разговори), 
разонода, разонода по пат на радио, разонода по 
пат на телевизија, студио за снимање (услуги на 
студијата за снимање), тонски снимки (изнајмување 
на тонски снимки), филмови (изнајмување на 
филмовите), продукција на телевизиска програма

(210)	 TM  2003/667	 (220)	 11/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 СТОЈКОВСКИ, Љупчо
 Ул.”Ратко Митровиќ”, 121-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

BUJOTO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 - арматура за домаќинство (неметална), 
арматура за кревет /неметална/, бифе на тркалца 
(покуќнина), дивани, дрвени рамки за кревет, 
душеци, закачки (мебел), канабиња (дивани), 
канцелариски мебел, класери (полици за 
класери), клупи (мебел), книжарници (полици за 
книжарници), комоди, кревети, кревети (тркалца 
за кревети) /неметални/, маси, маси за масажа, 
маси за пишување, маси за пишување /мебел/, 
масичка за апарати за пишување, масичка за 
миење (покуќнина), масичка за ставање јадење, 
метални каси, метални столови, мијалници 
(простирики за мијалници), натписни плочи од 
дрво или пластика, ногарки за пилење дрва, 
огледала, ормани, ормани со прегради, плочи за 
маси, покуќнина, покуќнина (врати за покуќнина), 
покуќнина (дрвени плочи за покуќнина), покуќнина 
(пластични детали на покуќнината), покуќнина 
(полици за покуќнина), покуќнина (тркалца за 
покуќнина) /неметални/, полици, прозорци (окови 
на прозорци) неметални, пултови, софи, стаклени 
ормари /покуќнина/, статив за списанија, статив за 
читање, сталак /мебел/, стилски мебел, столарска 
маса /неметална/, стилски мебел, столови, 
столови без наслонувач /табуретки/, столови 
за починување /покуќнина/, тоалетни масички, 
училишен мебел, фиоки, шкафови за лекови, 
шкафови за садови, шкафови за храна /неме-
тални/, мебел за кујни, мебел за детски соби 
кл. 35 - изнајмување рекламен простор, 
изнајмување рекламен материјал, огласување 
/рекламирање/, организирање изложби во комер-
цијални и рекламни цели, промоција /продажба за 
трето лице/, пропагандни дејности, проучување 
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на 
радио, рекламирање по пат телевизија, рекламни 
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните 
огласи), услуги при продажба на големо и мало на 
мебел, бела техника, музички системи, апарати за 
домаќинство, телевизори 
кл. 41 - видео ленти (изнајмување на видео 
лентите), видео ленти (производство на филмови 
на видео ленти), изложби (организирање изложби) 
во културни или воспитни цели, изнајмување радио 
и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти, 
кино-студио, кино сали (користење кино сали), 
киноапаратура (изнајмување киноапаратура и 
прибор), конференции (организирање и водење	
конференции), конгреси (организирање и 
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водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување 
магнетоскопи), монтажа на радио и телевизиски 
програми, приредби (изнајмување декор за 
приредби, приредби (одржување на приредбите), 
разговори (организирање и водење на разговори), 
разонода, разонода по пат на радио, разонода по 
пат на телевизија, студио за снимање (услуги на 
студијата за снимање), тонски снимки (изнајмување 
на тонските снимки), филмови (изнајмување на 
филмовите), продукција на телевизиска програма 

(210)	 TM  2003/668	 (220)	 11/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 СТОЈКОВСКИ, Љупчо
 ул.”Ратко Митровиќ” 121-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

ULTIMATE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 - арматура за домаќинство (неметална), 
арматура за кревет /неметална/, бифе на тркалца 
(покуќнина), дивани, дрвени рамки за кревет, 
душеци, закачки (мебел), канабиња (дивани), 
канцелариски мебел, класери (полици за 
класери), клупи (мебел), книжарници (полици за 
книжарници), комоди, кревети, кревети (тркалца 
за кревети) /неметални/, маси, маси за масажа, 
маси за пишување, маси за пишување /мебел/, 
масичка за апарати за пишување, масичка за 
миење (покуќнина), масичка за ставање јадење, 
метални каси, метални столови, мијалници 
(простирики за мијалници), натписни плочи од 
дрво или пластика, ногарки за пилење дрва, 
огледала, ормани, ормани со префади, плочи за 
маси, покуќнина, покуќнина (врати за покуќнина), 
покуќнина (дрвени плочи за покуќнина), покуќнина 
(пластични детали на покуќнината), покуќнина 
(полици за покуќнина), покуќнина (тркалца за 
покуќнина) неметални, полици, прозорци (окови 
на прозорци) неметални, пултови, софи, стаклени 
ормари /покуќнина/, статив за списанија, статив за 
читање, сталак /мебел/, стилски мебел, столарска 
маса /неметална/, стилски мебел, столови, 
столови без наслонувач /табуретки/, столови за 
починка /покуќнина/, тоалетни масички, училишен 
мебел, фиоки, шкафови за лекови, шкафови за 
садови, шкафови за храна /неметални/, мебел за 
кујни, мебел за детски соби 
кл. 35 - изнајмување рекламен простор, 
изнајмување рекламен материјал, огласување 
/рекламирање/, организирање изложби во комер-
цијални и рекламни цели, промоција /продажба за 
трето лице/, пропагандни дејности, проучување 
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на 
радио, рекламирање по пат телевизија, рекламни 
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните 
огласи), услуги при продажба на големо и мало со 

мебел, бела техника, музички системи, апарати за 
домаќинство, телевизори 
кл. 41 - видео ленти (изнајмување на видео 
лентите), видео ленти (производство на филмови 
на видео ленти), изложби (организирање изложби) 
во културни или воспитни цели, изнајмување радио 
и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти, 
кино-студио, кино сали (користење кино сали), 
киноапаратура (изнајмување киноапаратура и 
прибор), конференции (организирање и водење 
конференции), конгреси (организирање и 
водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување 
магнетоскопи), монтажа на радио и телевизиски 
програми, приредби (изнајмување декор за 
приредби, приредби (одржување на приредбите), 
разговори (организирање и водење на разговори), 
разонода, разонода по пат на радио, разонода по 
пат на телевизија, студио за снимање (услуги на 
студијата за снимање), тонски снимки (изнајмување 
на тонските снимки), филмови (изнајмување на 
филмовите), продукција на телевизиска програма

(210)	 TM  2003/669	 (220)	 12/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House 4 Temple Place, 
 Lonodon WC2R 2PG, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли 
за пушачи, кибрити, запалки

(210)	 TM  2003/670	 (220)	 16/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 British  American Tobacco (Brands) Inc.
 401 South Fourth Avenue, Suite 1800 Louisville, 

Kentucky 40202, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	
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(591) сина, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли 
за пушачи, кибрити, запалки 

(210)	 TM  2003/671	 (220)	 16/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 401 South Fourth Avenue, Suite 1800 Louisville, 

Kentucky 40202, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(591) сина, златна, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли 
за пушачи, кибрити, запалки

(210)	 TM  2003/672	 (220)	 16/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 401 South Fourth Avenue,
 Suite 1800 Louisville,Kentucky 40202, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(591) сина, златна и  бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли 
за пушачи, кибрити, запалки

(210)	 TM  2003/674	 (220)	 18/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „МЕДИА”  ДОО
 „Митрополит Теодосиј Гологанов” 59/1/6-15, 1000 

Скопје, MK
(540)	

MEDIA STYLE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - cредства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување  
каменец , чистење (производи за чистење) сапуни, 
парфимерија, етерични масла, капење (козметички 
производи), коса (бои за  коса), коса  (препарати 
за боење на     косата) шампони, препарати за 
нега на забите, влажни шамичињаа, шамичиња    
за   еднократна употреба, козметички лосиони 
(шамичиња  натопени во лосион), шамичиња 
натопени во лосион, смекнувачи, козметички 
производи за нега на кожата, дезодоранси за 
лична употреба, бричење (производи за бричење), 
козметички креми, креми за кожа, лосиони за    
коса, сонце (препарати за заштита од сонце) 
козметички   препарати   за   заштита   од   црнење, 
масло (бадемово, ореово) масло за козметичка 
употреба 
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, предлошки, 
хигиенски пелени и салфетки, шамичиња 
натопени во дезинфекциони средства, хигиенски 
производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, менструални тампони, 
ветеринарни препарати, санитарни препарати 
за медицински цели, диететски супстанции што 
се користат во медицината, храна за бебиња, 
фластери, материјали за завои, хигиенски пелени 
за впивање на мочката, заштита од сонце (масти 
против изгореници), изгореници (производи за 
заштита од изгореници), изгореници од сонце 
(масти против изгореници) хигиенски пелени за 
впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со други класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
едникратна употреба, носни шамичиња од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза,тоалетна хартија
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(210)	 TM  2003/676	 (220)	 18/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија и услуги „МАГРОНИ” 

ДОО
 ул.”Градски стадион” бр.бб, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 
овошни сокови; сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци 

(210)	 TM  2003/677	 (220)	 19/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Булевар Србија 35,1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

ALPIKO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - алги (екстракти од алги) за исхрана, 
алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана, 
арашиди (путер од арашид), белка од јајце, 
белтачини за прехранбена употреба, бистри 
супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за 
подготвување бујони) варен зеленчук, варено 
овошје, говедски супи грозје /суво/, дага (морска 
школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/, желатин 
за исхрана, желиња за исхрана, живина 
(месо од живина) , жолчки од јајце, замрзнато 
овошје, зашеќерено овошје зеленчук (салата 
од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на 
риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) 
/не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана, 
какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен 
кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст, 
кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран 
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана 
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за 
исхрана, конзервирани бобинки , конзервирани 
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско 

зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон 
или портокал, коски (масло од коски) за јадење, 
краставички, кисели, кристализирано овошје, 
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/ 
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење), 
лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење, 
маслинки (конзервирани маслинки), масло од 
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели 
за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо 
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо 
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко 
од кобила, млечни напивки во кои преовладува 
млеко, млечни производи, мозок за употреба 
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни 
супстанции за производство на масти за јадење, 
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алко-
хол), овошје (конзервирано овошје), овошна ка-
ша, овошни желиња, овошни кришки, овошни 
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги 
/неживи/, павлака /млечни производи/, палмини 
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена 
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета 
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели, 
пиклес /мирудија/, пире од трпки, подготвуван 
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од 
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини 
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ 
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од 
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), 
растителни сокови за кујна, репка (масло од 
репка) за јадење, риба, риба (конзервирана риба), 
рибино лепило за употреба во исхраната, рибини 
филети, риболов (производи добиени со риболов), 
розови ракови /неживи/, ’рскавци /крокети/, 
салами, саламурење, салати од зеленчук, сало, 
сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово 
масло, сиви морски ракови /неживи/, сирење, 
сириште /употребено/, сланина, слатководни 
ракови /неживи/ смеши што содржат масти 
наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло 
од сончоглед) за јадење, сувомесни производи, 
сувомесни производи, супи од зеленчук, супи 
од зеленчук (состојки за подготвување супи од 
зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки 
(сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав 
подготвен за употреба во исхраната, црн дроб, 
черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, 
школки (неживи), џем 
кл. 30 - алги /мирудија/, анис за посипување, анис 
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, 
ароматични препарати за употреба во исхраната, 
ароми за слатки (различни од етеричните масла), 
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), 
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми 
пржени во шеќер бадемово тесто, бело кафе, 
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни 
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), 
бомбони , брашно (јадења врз база на брашно), 
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од 
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин 
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства 
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, 
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/ диви 
ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, 
екстракти за исхрана /со исклучок на	етеричните 
есенции и масла/, екстракти на слад за употреба 
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во исхраната, жита (приправки од жита), жита 
(снегулки од сушени жита), жито (брашно од 
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење  
прехранбени продукти, зоб (продукти врз база 
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени 
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен 
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао 
(пијалоци врз база на какако), какао (производи 
од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари 
/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок 
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе 
(растителни производи кои го заменуваат кафето), 
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јаде-
ње, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, 
компирово брашно за употреба во исхраната, 
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб, 
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки 
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи 
за зацврснување на матената павлака), матична 
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска 
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа 
(сируп од меласа), мелена пченка, мента 
(бомбони од мента), мента за слатки, месни пити, 
мирудии, мирудии, мирудии (ароматични), морска 
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, 
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, 
ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка 
/герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци) 
различни од етеричните масла, пијалоци врз 
база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент 
(мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од 
жито/ за употреба во исхраната, прехранбено 
брашно, пржена пченка, природни засладувачи, 
прополис /производ на пчела/ за употреба на 
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп-корн/, 
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно 
брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго 
/скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови 
за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни 
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб 
за употреба во исхраната, скробни производи за 
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) 
за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, 
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за 
сладолед), сладолед (средства за зацврстување 
на сладоледот), слаткарски производи, слатки, 
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто 
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо 
(производи за смекнување на месото за употреба 
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за 
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во 
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок 
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров 
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока 
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, 
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за 
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи 
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино 
ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија 
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, 
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, 
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни 
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, 
шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ 
за употреба во исхраната, шеќерни производи, 

шеќерни производи за украсување божиќни дрва, 
шоу - шоу /мирудија/, шпагети 
кл. 32 - бадемов пијалок, бадемово млеко /пијалок/, 
безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни 
пијалоци, вода на литиев оксид, вода /за пиење/, 
води за на маса, газирани води, газирани води 
(производи за подготвување на газираните 
води), газирани пијалоци (прашок за газирани 
пијалоци), газирани пијалоци (таблети за газирани 
пијалоци) ѓумбир (пиво од ѓумбир), концентрати 
на екстракти за подготвување напивки, ликери 
(препарати за подготвување ликер), лимонада, 
лимонада (сирупи за лимонада), минерални води 
(производи за подготвување минерални води), 
минерални води /пијалоци/, мошт, мошт од грозје, 
овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пиво, 
пивска мошт, пијалоци (концентрати на екстракти 
за подготвување пијалоци), пијалоци (сирупи 
за подготвување пијалоци), пијалоци (состојки 
за подготвување пијалоци), пијалоци на база на 
сурутки, салсапарија /безалкохолна напивка/, 
селтз вода, слад (мошт од слад), слад (пиво од 
слад), сода - вода, сок од маки трупки (напивка), 
сокови од растенија /напивки/, хмел (екстрактен 
хмел) за производство на	 пиво, шербет /ладен 
пијалок/

(210)	 TM  2003/683	 (220)	 22/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

WALTHAM
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија и производи од хартија; картон 
и производи од картон; пластични материјали 
што се наменети за пакување и  не се вклучени 
во другите класи; пластични торби; налепници; 
поштенски картички; фотографии; канцелариски 
материјал; адхезиви за канцелариска намена или 
за во домаќинството; имплементи за пишување; 
материјали за уметници; четки за боја; машини 
за пишување и канцелариски реквизити (освен 
мебел); печатени работи; книги, магазини, 
весници, журнали, прирачници и други печатени 
публикации; инструкциски и образовен материјал 
(освен апарати); книговезнички материјали; 
печатарски букви; печатарски блокови; песочена 
(sended) хартија за употреба во кафези за 
животни или кафези за птици; аквариуми и делови 
и приклучоци за истите; терариуми и делови и 
приклучоци за истите; контејнери за употреба 
во транспортот на домашни миленици, птици 
или риби; лопатки (црпалки) за отстранување на 
екскремент од домашните миленици, направени 
од хартија или картон
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кл. 41 - едукација; овозможување  тренинг; 
забава; спортски и културни активности; 
тренинг на животни, птици и риби; подучување 
за нега на миленици и тренинг; организирање 
и менаџмент на пет шоу, избори, натпревари  
и изложби; организирање и менаџмент на 
семинари, работилници, конференции, конгреси 
и симпозиуми; публикации и продукција на кино 
филмови, видеа и други електронски медиуми; 
публикација на книги, журнали, магазини, и други 
печатени работи, вклучително електронски и он-
лајн публикации; снабдување со информации за 
негата, тренинг, здравје, исхрана, однесување, 
вежбање и домување на животните, птиците и 
рибите; тренинг за компјутерски техники и техники 
за обработка на податоци; услуги за тренинг за 
продажба  /продавачи/; забава и разонода на 
животни; животински бањи и услуги на здравствени 
клубови и капацитети за животни

(210)	 TM  2003/684	 (220)	 22/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BUSINESS HOUSE International Company
 „J.Josifovski” 45,Resen, MK
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)	

DOCTOR`S

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за употреба во перални; препарати за чистење, 
полирање, рибање и нагризување; сапуни; 
парфимерија, етерични масла, козметика, 
лосиони за коса; пасти за заби 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции прилагодени 
за употреба во медицината, храна за бебиња; 
фластери, материјали за завиткување; 
материјали за пломбирање  заби, забарски 
смоли; дезинфекциони средства; препарати за 
уништување на штетници; фунгициди, хербициди 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе; брашно и производи од 
жита, леб, слатки, благи, сладоледи; мед, меласа, 
квасец, прашок за печиво; сол, сенф, оцет, сосови 
(како мирудии); мирудии; мраз

(210)	 TM  2003/686	 (220)	 23/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Commonwealth Brands, Inc., 
 a Kentucky corporation,
 2200 Lapsley Lane, Bowling Green, 
 Kentucky 42102, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит

(210)	 TM  2003/687	 (220)	 23/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

АМЦ
 „Максим Горки” бр.17, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - увоз - извоз ( агенции за увоз - извоз), 
услуги при продажба на големо и мало  компјутери 
и компјутерски делови, компјутерски софтвер, 
печатари, телевизори, скенери, DVD, аудио и 
видео опрема, апарати за фотографирање, 
камери, звучници 
кл. 42 - компјутерски податоци (обновување), 
компјутерски хардвер (консултации во областа 
на компјутерскиот хардвер), компјутерско 
програмирање, изнајмување  компјутери, 
компјутерско софтверски дизајн, компјутерски 
софтвер (инсталации), компјутерски софтвер 
(одржување), компјутерски софтвер (надградба), 
компјутерски дизајн, компјутерско анализирање, 
компјутерско цртање, консултации на полето на 
компјутерскиот хардвер, дизајн (компјутерски 
системи), цртање (конструкции), дуплифицирање 
на компјутерски програми, инженеринг, инсталација 
на компјутерски софтвер, одржување на 
компјутерскиот софтвер, добивање  компјутерски 
податоци, софтвер дизајн (компјутери-), софтвер 
(надградба на компјутерите)
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(210)	 TM  2003/688	 (220)	 23/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

АМЦ
 „Максим Горки”  бр.17, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

QUART
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - далечинско управување (апарати за 
далечинско управување), екрани за прожектирање, 
звучници (кутии за звучници), компакт дискови 
(аудио - видео), компакт оптички дискови, 
компакт плочи (аудио - видео), магнетоскопи, 
монитори /опрема/, потсилување звуци (апарати 
за појачување на звуците), појачувачи, приемници 
/аудио, видео/, прожектирање (апарати за 
прожектирање), прожектирање (екрани за 
прожектирање), радио приемници, радио 
приемници за возила, репродукција на звук 
(апарати за репродукција на звук), телевизиски 
апарати, транзистори /електроника/ 
кл. 35 - увоз - извоз (агенции за увоз - извоз), услуги 
при продажба на големо и мало на телевизори, 
DVD, аудио и видео опрема, звучници

(210)	 TM  2003/689	 (220)	 24/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FARAN Laboratories S.A.
 Achias & Trizinias Strs., 145 64 N.Kifissia, ATHENS, 

GR
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

ЗИМОКС
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/690	 (220)	 24/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FARAN Laboratories S.A.
 Achias & Trizinias Strs., 145 64 N.Kifissia, ATHENS, 

GR
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

СПИРОСИН
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/692	 (220)	 24/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FARAN Laboratories S.A.
 Achias & Trizinias.,145 64 N.Kifissia, GR
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

ГЕРТОКАЛМ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/694	 (220)	 25/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Hyundai Motor Company
 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

TALUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - патнички возила, спортски возила, 
амбулантни возила, моторни автобуси, камиони, 
омнибуси, мотори за земни возила, автомобилски 
каросерии, браници за возила, шасии за возила, 
тркала за возила и делови и приклучоци (што 
не се вклучени во другите класи) за сите од 
гореспоменатите производи

(210)	 TM  2003/695	 (220)	 25/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 B/BRAUN Melsungen AG
 Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

АМИНОПЛАЗМАЛ-ХЕПА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи
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(210)	 TM  2003/696	 (220)	 25/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 B/BRAUN Melsungen AG
 Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

АМИНОПЛАЗМАЛ-Е

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/697	 (220)	 25/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 B-BRAUN Melsungen AG
 Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

ЛИПОФУНДИН МЦТ/ЛЦТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5   фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/701	 (220)	 26/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BAYER CORPORATION
 79, TW Alexander Drive, Reserch, Triangle Parc, NC 

27709, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

Plasbumin-20

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/702	 (220)	 26/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BAYER CORPORATION
 79, TW Alexander Drive, Reserch, Triangle Parc, NC 

27709, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

Koate-DVI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/704	 (220)	 26/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MAPETROL d.o.o.
 Linhartova 17a, 2000 Maribor, SI
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

MAPETROL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 -  хемиски производи за индустријата; нафтени 
деривати за индустријата; адитиви (хемиски) 
за моторни горива; течности за ладење на 
моторните возила; средства против замрзнување, 
вклучително антифриз; дестилирана вода, 
детергентни адитиви за бензин; хидраулична 
течност; препарати за горење (хемиски додатоци 
за моторни горива); препарати за спречување 
на вриењето на течностите за ладење; средства 
против самозапалување на моторите со внатрешно 
согорување; средства за искрење на горивото; 
течност за сопирање, контролна течност 
кл. 2 - средства против корозија; масти и масла 
против ‘рѓа; течност за автомобилски бришачи; 
течност за чистење на ветробранските стакла
кл. 4 - нафта; земјен гас; бензин; дизел гориво; 
маслено гориво т.е. масло за горење; погонско 
гориво; гориво за светење; минерално гориво; 
гориво на база на алкохол; мазут; петролеј (суров 
или рафиниран); самозапалива смеша на горива; 
адитиви на моторните горива (не се хемиски); 
индустриско масло; масло за подмачкување; 
моторно масло; хидраулично масло; компресорско 
масло; масло за лизгачки водилки, масло за 
верижни преноси; масло за пренос на топлина; 
масло за менувачи и други зглобни преноси; 
масло за премачкување; текстилно масло; масло 
за подмачкување; индустриска маст; мазива; 
вазелин за индустриска намена; мазива за 
домаќинства; течности за сечење 
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кл. 17 - масла за изолирање 
кл. 35 - водење комерцијални работи за трети лица; 
застапување и посредување во комерцијални 
работи; вршење комерцијализација на стоките 
наведени во претходните класи (извозно-увозни 
работи); професионално деловно советување; 
вршење деловна администрација; изработка на 
развојни, организациски, економски програми; 
студии и анализи; вршење рекламна и економска 
пропаганда; дејства на подрачјето на маркетинг 
и пропаганда; промотивни дејства; дистрибуција 
на примероци; прикажување (демонстрација) 
на производи; дејства за истражување на 
пазарот; собирање и посредување на деловни 
информации; посредување при организирањето и 
водењето на концесиски работи 
кл. 36 - финансиски инжинеринг; дејства во врска 
со издавање и промет на хартии од вредност; 
посредување кај боновите за гориво; дејства во 
врска со организирање и изведување налози; 
дејства во врска со давање недвижнини под закуп; 
стручен надзор во изведувањето на инвестициски 
дела; финансирање и набавка 
кл. 37 - подмачкување моторни возила; 
снабдување на патни, воздушни и водни возила 
со гориво; масла и мазива; поправка и одржување 
на патни моторни возила; поправка; одржување и 
чистење на машините; резервоарите и погонските 
апарати на бензиските сервисни станици
кл. 39 - превоз; складирање и доставување стоки; 
пакување и сортирање на стоката; чување на 
стоката; складирање стока и дејства во врска 
со транспортот на нафтата по нафтоводи и 
шпедиција; собирање; чување и превоз на 
нафтата и нафтените деривати; употребени 
масла и нафтени деривати; употребени масла 
како остаток на нафтени деривати; преточување 
на нафтата и нафтените деривати; изнајмување 
товарни возила како и подвижни и стационарни 
цистерни 
кл. 40 - пречистување на нафтените деривати; 
преработка на нафтата и нафтените отпадоци 
кл. 42 - контрола на количеството и квалитет на 
стоките; контрола на мерните направи; испитувања 
на притисокот на резервоарите; дела во врска 
со користењето на правата на индустриска 
сопственост, знаења и искуства; изработка 
на технолошки програми; студии и анализи; 
развивање на технолошката опрема и инсталации 
за рафинирање на нафтата; технички надзор 
над изведување делови при проектирање на 
рафинериите; развивање иновации на подрачјето 
на искористувањето; преработката и транспорт 
на нафта и гасови; индустриски обликување, 
вклучително и амбалажата на пакувањата; 
инженерски дела; хемиски испитувања и хемиски 
анализи; преиспитување на материјалите; 
технички проектни студии; испитување и развој на 
подрачјето на преработката на нафта како и при 
добивањето и употребата на нафтени деривати

(210)	 TM  2003/705	 (220)	 29/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(300) 76/514739  16/05/2003  US
(731)	 The Scott Fetzer Company 
 (Delaware Corporation)
 28800 Clemens Road, Westlake, 
 Ohio 44145-1197, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

DIAMOND EDITION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - правосмукалка

(210)	 TM  2003/706	 (220)	 29/09/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - едукација; овозможување тренинг; 
забава; спортски и културни активности; 
тренинг на животни, птици и риби; подучување 
за нега на миленици и тренинг; организирање 
и менаџмент на петшоу, избори, натпревари 
и изложби; организирање и менаџмент на 
семинари, работилници, конференции, конгреси 
и симпозиуми; публикација и продукција на кино 
филмови, видеа и други електронски медиуми; 
публикација на книги, журнали, магазини и други 
печатени работи, вклучително електронски и он-
лајн публикации; снабдување информации за нега, 
тренинг, здравје, исхрана, однесување, вежбање 
и здомување на животни, птици и риби; тренинг 
за компјутерски техники и техники за обработка 
на податоци; услуги на тренинг за продажба 
за продавачи; забава и разонода на животни; 
животински бањи и услуги на здравствени клубови 
и капацитети за животни
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(210)	 TM  2003/707	 (220)	 02/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO-LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

KATENA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/709	 (220)	 03/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „МЕДИА”  ДОО
 Митрополит Теодосиј Гологанов 59/1/6-15,1000 

Скопје, MK
(540)	

MEDI-A-MED

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец, чистење (производи за чистење), 
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење 
(козметички производи), коса (бои за коса), 
коса (препарати за боење на косата), шампони, 
препарати за нега на устата, пасти за заби, влажни 
шамичиња, шамичиња за еднократна употреба, 
козметички лосиони (шамичиња натопени 
во лосион), шамичиња натопени во лосион, 
смекнувачи, козметички производи за нега на 
кожата, дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење), козметички креми, креми 
за кожа, лосиони за коса, сонце (препарати за 
заштита од сонце), козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово) 
масло за козметичка употреба 
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, подлошки, 
хигиенски пелени и салфетки, шамичиња 
натопени во дезинфекциони средства, хигиенски 
производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, менструални тампони, 
ветеринарски препарати, санитарни препарати 
за медицински цели, диететски супстанции што 
се користат во медицината, храна за бебиња, 
фластери, материјали за завои, хигиенски пелени 
за впивање на мочката, заштита од сонце (масти 
против изгореници), изгореници (производи за 
заштита од изгореници), изгореници од сонце 
(масти против изгореници) хигиенски пелени за 
впивање на мочката 

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со другите класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
едникратна употреба, носни шамичиња од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза, тоалетна хартија

(210)	 TM  2003/710	 (220)	 03/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „МЕДИА”  ДОО
 Митрополит Теодосиј Гологанов 59/1/6-15, 1000 

Скопје, MK
(540)	

MEDIA FASHION COLOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец, чистење (производи за чистење), 
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење 
(козметички производи), коса (бои за коса), 
коса (препарати за боење на косата), шампони, 
препарати за нега на устата, пасти за заби, влажни 
шамичиња, шамичиња за еднократна употреба, 
козметички лосиони (шамичиња натопени 
во лосион), шамичиња натопени во лосион, 
смекнувачи, козметички производи за нега на 
кожата, дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење), козметички креми, креми 
за кожа, лосиони за коса, сонце (препарати за 
заштита од сонце), козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово) 
масло за козметичка употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, подлошки, 
хигиенски пелени и салфетки, шамичиња 
натопени во дезинфекциони средства, хигиенски 
производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, менструални тампони, 
ветеринарски препарати, санитарни препарати 
за медицински цели, диететски супстанции што 
се користат во медицината, храна за бебиња, 
фластери, материјали за завои, хигиенски пелени 
за впивање на мочката, заштита од сонце (масти 
против изгореници), изгореници (производи за 
заштита од изгореници), изгореници од сонце 
(масти против изгореници) хигиенски пелени за 
впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со другите класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
едникратна употреба, носни шамичиња од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза, тоалетна хартија
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(210)	 TM  2003/711	 (220)	 03/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ПроКредит Банка АД
 ул. Маркс и Енгелс 3, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење работи, управување 
со работите, канцелариски работи 
кл. 36 - осигурување, финансиски работи, 
монетарни работи, работи поврзани со недвижен 
имот

(210)	 TM  2003/718	 (220)	 03/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

PRESSING

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанци прилагодени 
за медицинска употреба; храна за бебиња; 
фластери; материјали за завивање; материјали 
за пломбирање заби и забарски смоли; средства 
за дезинфекција; препарати за уништување 
штетници; фунгициди; хербициди

(210)	 TM  2003/719	 (220)	 06/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BB-NCIPD Ltd Sofia
 26 Yanko Sakazov Str., Sofia, BG
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

RESPIVAX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 

супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници. фунгициди, хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 
хируршки материјали за шиење 

(210)	 TM  2003/721	 (220)	 08/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на големо и мало МАРТИ 

АЛКО Лилјана и Митко ДОО увоз-извоз 
Битола

 ул.Цветан Димов бр.89, MK
(540)	

(591) жолта, црвена, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производ

(210)	 TM  2003/723	 (220)	 08/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „МЕДИА”  ДОО
 Митрополит Теодосиј Гологанов 59/1/6-15, 1000 

Скопје, MK
(540)	

MEDI-A-MINT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец, чистење (производи за чистење), 
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење 
(козметички производи), коса (бои за коса), 
коса (препарати за боење на косата), шампони, 
препарати за нега на устата, пасти за заби, влажни 
шамичиња, шамичиња за еднократна употреба, 
козметички лосиони (шамичиња натопени 
во лосион), шамичиња натопени во лосион, 
смекнувачи, козметички производи за нега на 
кожата, дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење), козметички креми, креми 
за кожа, лосиони за коса, сонце (препарати за 
заштита од сонце), козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово) 
масло за козметичка употреба
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кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, подлошки, 
хигиенски пелени и салфетки, шамичиња 
натопени во дезинфекциони средства, хигиенски 
производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, менструални тампони, 
ветеринарски препарати, санитарни препарати 
за медицински цели, диететски супстанции што 
се користат во медицината, храна за бебиња, 
фластери, материјали за завои, хигиенски пелени 
за впивање на мочката, заштита од сонце (масти 
против изгореници), изгореници (производи за 
заштита од изгореници), изгореници од сонце 
(масти против изгореници) хигиенски пелени за 
впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со другите класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
едникратна употреба, носни шамичиња од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза, тоалетна хартија

(210)	 TM  2003/725	 (220)	 09/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „МЕДИА”  ДОО
 Митрополит Теодосиј Гологанов 59/1/6-15, 1000 

Скопје, MK
(540)	

ActivPlus

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец, чистење (производи за чистење), 
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење 
(козметички производи), коса (бои за коса), 
коса (препарати за боење на косата), шампони, 
препарати за нега на устата, пасти за заби, влажни 
шамичиња, шамичиња за еднократна употреба, 
козметички лосиони (шамичиња натопени 
во лосион), шамичиња натопени во лосион, 
смекнувачи, козметички производи за нега на 
кожа, дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење), козметички креми, креми 
за кожа, лосиони за коса, сонце (препарати за 
заштита од сонце), козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово), 
масло за козметичка употреба

(210)	 TM  2003/727	 (220)	 09/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
 ул.Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, сребрена, темно и светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(210)	 TM  2003/729	 (220)	 10/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO-LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

MISAR
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, особено 
анксиолитик

(210)	 TM  2003/730	 (220)	 13/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Mr. Narong Deeritdecha, a Thai citizen
 122-124 Sawing Lane, Mahanakorn Road, 

Mahaprutaram Sub-District, Bangrak District, 
Bangkok 10500, TH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

TM 2003/730
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(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - енергетски пијалоци; пива; минерална и 
газирана вода и други безалкохолни пијалоци; 
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други 
препарати за правење напивки

(210)	 TM  2003/731	 (220)	 13/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 ул.”11 Октомври” бр.125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591)  кафена, светло кафена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 13 - футроли за пушки 
кл. 14 - електрични часовници, приврзоци за 
часовници и слично 
кл. 15 - футроли за музички инструменти 
кл. 16 - албуми, бележници, календари, 
канцелариски прибор, карти за играње, моливи 
кл. 17 - подлоги од гума или вулканизирани 
влакна 
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце, футроли за чадори, футроли за клучеви 
/кожна галантерија/
кл. 20 - држачи за изложување весници, огледала, 
рамки за слики, чадори (држачи за чадори) 
кл. 21 - отворачи за шишиња, подлоги за филџани 
/не се од благородни материјали/ 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, куси блузи, наметки за дожд, ракавици, 
ремени, шалови, шамии за на врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање патување 
кл. 41 - подготвување забава, спортски и културни 
активности

(210)	 TM  2003/732	 (220)	 13/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 ул.”11 Октомври” бр.125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) кафена, светло кафена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 13 - футроли за пушки 
кл. 14 - електрични часовници, приврзоци за 
часовници и слично 
кл. 15 - футроли за музички инструменти 
кл. 16 - албуми, бележници, календари, 
канцелариски прибор, карти за играње, моливи 
кл. 17 - подлоги од гума или вулканизирани 
влакна 
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце, футроли за чадори, футроли за клучеви 
/кожна галантерија/
кл. 20 - држачи за изложување весници, огледала, 
рамки за слики, чадори (држачи за чадори) 
кл. 21 - отворачи за шишиња, подлоги за филџани 
/не се од благородни материјали/ 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, куси блузи, наметки за дожд, ракавици, 
ремени, шалови, шамии за на врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање патувања 
кл. 41 - подготвување забава, спортски и културни 
активности
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(210)	 TM  2003/733	 (220)	 13/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 ул.”11 Октомври” бр.125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591)  кафена, светло кафена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - навлаки за очила, очила, машини за 
сметање 
кл. 13 - футроли за пушки 
кл. 14 - електрични часовници, приврзоци за 
часовници и слично 
кл. 15 - футроли за музички инструменти 
кл. 16 - албуми, бележници, календари, 
канцелариски прибор, карти за играње, моливи 
кл. 17 - подлоги од гума или вулканизирани 
влакна 
кл. 18 - несесери за патување, паричници, ранци, 
рачни куфери, рачни торби, чадори, чадори за 
сонце, футроли за чадори, футроли за клучеви 
/кожна галантерија/
кл. 20 - држачи за изложување весници, огледала, 
рамки за слики, чадори (држачи за чадори) 
кл. 21 - отворачи за шишиња, подлоги за филџани 
/не се од благородни материјали/ 
кл. 22 - церади, шатори 
кл. 24 - етикети од ткаенина, капи, кошули, куси 
блузи, куси блузи, наметки за дожд, ракавици, 
ремени, шалови, шамии за на врат, шапки 
кл. 28 - балони за игра 
кл. 34 - запалки за пушачи, кибрити, пепелници 
кл. 35 - огласување 
кл. 39 - организирање патување 
кл. 41 - подготвување забава, спортски и културни 
активности

(210)	 TM  2003/734	 (220)	 15/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Parke, Davis & Company LLC 
 (a Michigan limited liability company)
 201 Tabor Road Morris Plains NJ 07950, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
хигиенски прапарати за медицински намени; 
диететски супстанции прилагодени за употреба 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материи за пломбирање 
заби; материјали за земање отисоци од 
забите; дезинфекциони средства; препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/735	 (220)	 15/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Parke, Davis & Company LLC 
 (a Michigan limited liability company)
 201 Tabor Road Morris Plains NJ 07950, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

LIQUI-VEG

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
хигиенски прапарати за медицински намени; 
диететски супстанции прилагодени за употреба 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материи за пломбирање 
заби; материјали за земање отисоци од 
забите; дезинфекциони средства; препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

TM 2003/735
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(210)	 TM  2003/736	 (220)	 15/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 KUWAIT PETROLEUM COMPANY
 Safat, KW
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за употреба во 
индустријата, науката и фотографиите, 
земјоделството, градинарството и шумарството;  
сурови вештачки смоли, сурови пластични 
материи 
кл. 4 - горива (вклучително течните горива за 
мотори) и материи за осветлување; индустриски 
масла и масти; мазива; се на основа на 
петролејскиот (нафтен) јагленоводород

(210)	 TM  2003/737	 (220)	 15/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(300) 78/239,710  18/04/2003  US
(731)	 Gilead Sciences, Inc.
 Delaware Corporation, 333 Lakeside Drive, Foster 

City,California USA 94404, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

EMTRIVA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третманот на 
инфективни состојби

(210)	 TM  2003/738	 (220)	 15/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 LIJANOVICI d.o.o.
 Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

Da bi zdravi i jaki bili jedite PiLi

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, живина и дивеч; месни екстракти; 
преработеки од наведените производи

(210)	 TM  2003/741	 (220)	 17/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АД „ЈАКА-80” Радовиш
 ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

JAKA TONIK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење; препарати за чистење, полирање, 
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса; препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња: фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2003/742	 (220)	 20/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CORPORACION HABANOS, S.A.
 Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, 

Ciudad de La Habana, CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. «Народен фронт» 7/4, 1000, Скопје
(540)	

TM 2003/736
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(591) црна, жолто кафена, кафена, светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - суров тутун; пури, цигари, сечен тутун, 
рапе(rappee), преработен тутун, кибрити, лулуња 
за тутун, држачи за луле, пепелници, кутии за 
кибрити, кутии за пури, хјумидори

(210)	 TM  2003/748	 (220)	 21/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средство за миење садови

(210)	 TM  2003/751	 (220)	 21/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 B/BRAUN Melsungen AG
 Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

ГЕЛОФУЗИН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/753	 (220)	 21/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Ivankovic-Lijanovic Jozo; Ivankovic-Lijanovic 

Mladen; Ivankovic-Lijanovic Slavo and Ivankovic-
Lijanovic Jerko

 Trn bb, Siroki Brijeg, BA; Trn bb,Siroki Brijeg, BA; Trn 
bb, Siroki Brijeg, BA and Zabljak bb, Livno, BA

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

(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни 
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје 
и зеленчук; пивтии, (желеа), џемови; јајца, млеко 
и млечни производи; масла и масти за јадење

(210)	 TM  2003/756	 (220)	 23/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRIESLAND Hungaria Rt.
 Kontosgatsor 5-7, 4031 Debrecen, HU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, сина, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - конзервирано месо, особено длабоко 
замрзнато месо, риба, пилешко, дивеч, месни 
екстракти; овошје и зеленчук и мешавини од 
зеленчук, варен зеленчук; јајца, масло за јадење и 
масти, млеко и млечни производи, скута, сирење, 
путер, маргарин, јогурт, кефир и нивни сезонски 
подвидови; конзервирано овошје, месо, зеленчук, 
преливи за салати, желиња, мармалади, варено 
овошје 
кл. 30 - кафе, чај, какао, пијалоци и инстант 
производи на нивна база; шеќер, сладолед; 
пудинзи; пулпа на база на млеко 
кл. 32 - безалкохолни пијалоци; сирупи и други 
препарати за производство на пијалоци, сокови

TM 2003/756
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(210)	 TM  2003/757	 (220)	 23/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRIESLAND Hungaria Rt.
 Kontosgatsor 5-7, 4031 Debrecen, HU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

DOTS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - конзервирано месо, особено длабоко 
замрзнато месо, риба, пилешко, дивеч, месни 
екстракти; овошје и зеленчук и мешавини од 
зеленчук, варен зеленчук; јајца, масло за јадење и 
масти, млеко и млечни производи, скута, сирење, 
путер, маргарин, јогурт, кефир и нивни сезонски 
подвидови; конзервирано овошје, месо, зеленчук, 
преливи за салати, желиња, мармалади, варено 
овошје 
кл. 30 - кафе, чај, какао, пијалоци и инстант 
производи на нивна база; шеќер, сладолед; 
пудинзи; пулпа на база на млеко 
кл. 32 - безалкохолни пијалоци; сирупи и други 
препарати за производство на пијалоци, сокови

(210)	 TM  2003/758	 (220)	 24/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MIS Quality Management Corp.
 501 Silverside Road, Suite 20  Wilmington, 
 DE 19809, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - публикации што се однесуваат на оценување 
на релативниот квалитет на инвестирањето во 
гаранции од страна на правни лица и влади, како 
и организирани инвестициони парични средства, 
истражување на бонитетот на правните лица и 
владите кои одобруваат финансирање на долгови, 
економски анализи, конструктивно финансиско 
истражување и раководење со ризиците за 
наплата на кредитите 
кл. 36 - издавање проценки што го покажуваат 
релативниот квалитет на инвестирањето во 
гаранции од страна на правни лица и влади, како 

и организирани инвестициони парични средства, 
услуги за истражување на бонитетот на правните 
лица и владите кои одобруваат финансирање 
на долгови, услуги за економски анализи, услуги 
за конструктивно финансиско истражување и 
услуги за раководење со ризиците за наплата на 
кредитите

(210)	 TM  2003/759	 (220)	 24/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MIS Quality Management Corp.
 501 Silverside Road, Suite 20  Wilmington, 
 DE 19809, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MOODY`S

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - публикации што се однесуваат на оценување 
на релативниот квалитет на инвестирањето во 
гаранции од страна на правни лица и влади, како 
и организирани инвестициони парични средства, 
истражување на бонитетот на правните лица и 
владите кои одобруваат финансирање на долгови, 
економски анализи, конструктивно финансиско 
истражување и раководење со ризиците за 
наплата на кредитите 
кл. 36 - издавање проценки што го покажуваат 
релативниот квалитет на инвестирањето во 
гаранции од страна на правни лица и влади, како 
и организирани инвестициони парични средства, 
услуги за истражување на бонитетот на правните 
лица и владите кои одобруваат финансирање 
на долгови, услуги за економски анализи, услуги 
за конструктивно финансиско истражување и 
услуги за раководење со ризиците за наплата на 
кредитите 

(210)	 TM  2003/760	 (220)	 24/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD
 4-7, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PROTOPIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - дерматолошки препарати

TM 2003/757
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(210)	 TM  2003/761	 (220)	 24/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 4-7, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - дерматолошки препарати

(210)	 TM  2003/765	 (220)	 27/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Konfekcija MONT Kozje d.d.
 Kozje 8, 3260 Kozje, SI
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(591) комбинација од црвена, црна и бела боја
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 22 - шатори, церади, тенди, едра, јажиња, 
конопи, мрежи, вреќи и торби, што не се 
опфатени со другите класи; материјали (освен 
гума и пластика) за полнење (набивање) перници, 
тапацирани делови на мебел како и облека; 
влакнести текстилни материјали во сурова 
состојба 
кл. 24 - прекривачи за кревети и маси; ткаенини 
и производи од текстил, што не се опфатени со 
другите класи 
кл. 25 - облека, чевли, обувки, шапки; конфекциска 
облека, ветровки, виндјакни, пелерини, анораки 
(капут за ветер), парка (водено не пропустлива 
блуза со капа), јакни, бунди; чорапи, ракавици, 
капи, гаќи, маици, кошули, пуловери, џемпери, 
униформи, облека за велосипедисти, облека за 
мотоциклисти, облека и обувки за планинарење, 
спортска облека и обувки; облека и обувки за 
скијање

(210)	 TM  2003/766	 (220)	 28/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФУРКАН ИСМ ДОО
 ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА, ЛОКАЛ 22, 

СКОПЈЕ, MK
(540)	

FURKAN ISM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, 
што не се опфатени со другите класи, печатени 
работи, книговезнички материјали, фотографии, 
канцелариски материјали, лепила за канцелариска 
и куќна употреба, машини за пишување и 
канцелариски прибор (освен мебелот), материјали 
за пакување што не се опфатени со другите класи, 
карти за играње, печатарски букви, клишиња 
кл. 35 - огласување, водење работење, управување 
со работите, канцелариски работи 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, 
забава, спортски и културни активности

(210)	 TM  2003/767	 (220)	 28/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФУРКАН ИСМ ДОО
 ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА, ЛОКАЛ 22, 

СКОПЈЕ, MK
(540)	

VEPRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што 
не се опфатени со другите класи, печатени 
работи, книговезнички материјали, фотографии, 
канцелариски материјали, лепила за канцелариска 
и куќна употреба, машини за пишување и 
канцелариски прибор (освен мебелот), материјали 
за пакување што не се опфатени во другите класи, 
карти за играње, печатарски букви, клишиња 
кл. 35 - огласување, водење работење, управување 
со работите, канцелариски работи 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, 
забава, спортски и културни активности

TM 2003/767
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(210)	 TM  2003/772	 (220)	 30/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO-LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

TARGET PLUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи-
гастроинтестинални

(210)	 TM  2003/779	 (220)	 31/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue  NEW YORK, N.Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

COLGATE HERBAL PROPOLIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - паста за заби

(210)	 TM  2003/780	 (220)	 31/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue  NEW YORK, N.Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - паста за заби

(210)	 TM  2003/781	 (220)	 31/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, црна, темно сина, светло и темно: зелена, 
кафена, жолта и жолто кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - паста за заби

(210)	 TM  2003/782	 (220)	 31/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 The Procter & Gamble Company,a company 

organised and existing under the laws of the 
State of Ohio

 One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati,Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ARIEL EXCEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за миење и белење и други 
супстанци за перење; препарати за чистење, 
полирање, рибање и нагризување, препарати за 
миење садови; сапуни

(210)	 TM  2003/788	 (220)	 04/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Campbell Soup Company
 Campbell Place, Camden, 
 New Jersey 08103-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

V8

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - сокови од зеленчук

TM 2003/772
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(210)	 TM  2003/789	 (220)	 04/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Eli Lilly and Company (an Indiana Corporation)
 Lilly Corporate Center,Indianapolis,
 Indiana 46285, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

REOPRO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/792	 (220)	 05/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АД ЈАКА 80 Радовиш
 ул.Маршал Тито бр.2,Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

KAMAGRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2003/794	 (220)	 06/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Max Rohr, Inc., a corporation of the State of 

Delaware
 300 Delaware Avenue, Wilmington, 
 Delaware 19801, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)	

BACKWOODS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - пури, цигари, тутун за виткање, тутун за 
луле, тутун за џвакање, производи за пушачи и 
кибрит

(210)	 TM  2003/815	 (220)	 07/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 During Lizenzen AG
 Seestrasse 7a,  6052 Hergiswil, CH
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

ANITRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати кој содржат дезинфекциони 
состојки за чистење тоалети 
кл. 5 - дезинфектанти за санитарни цели, 
дезодоранси што не се за лична употреба

(210)	 TM  2003/816	 (220)	 07/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
 Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

SABITHANE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување 
штетници; фунгициди, хeрбициди и инсектициди

(210)	 TM  2003/817	 (220)	 07/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
 Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

SYSTHANE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување 
штетници; фунгициди, хербициди и инсектициди

TM 2003/817
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(210)	 TM  2003/818	 (220)	 07/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
 Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

RELDAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување 
штетници; фунгициди, хербициди и инсектициди 

(210)	 TM  2003/819	 (220)	 07/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
 Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MIMIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување 
штетници; фунгициди, хербициди и инсектициди

(210)	 TM  2003/820	 (220)	 07/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
 Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

KARATHANE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување 
штетници; фунгициди, хербициди и инсектициди

(210)	 TM  2003/821	 (220)	 07/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
 Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

DITHANE
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување 
штетници; фунгициди, хербициди и инсектициди

(210)	 TM  2003/822	 (220)	 07/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Hemofarm Koncern A.D., farmaceutsko-hemijska 

industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

PANOLON
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанци прилагодени 
за медицинска употреба; храна за бебиња; 
фластери; материјали за завивање; материјали 
за пломбирање заби и забарски смоли; средства 
за дезинфекција; препарати за уништување 
штетници; фунгициди; хербициди

(210)	 TM  2003/823	 (220)	 10/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, црвена, окер, кафена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - наполитанки

TM 2003/818
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(210)	 TM  2003/837	 (220)	 13/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за вработување инвалиди, графичка 

дејност, маркетинг и трговија ДИГИ ПРИНТ 
ДОО увоз-извоз

 ул. Видое Смилевски Бато бр.17-2/22, 
 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, жолта, цревна, сина, зелена, темно 
сина и розова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 - бои, бои (врзувачки средства за бои), бои 
(згуснувачи на 6ои),бои (разредувачи на бои), 
бои /тонер/ за апарати и уреди за фотокопирање, 
водени бои /акварели/ (фиксатори за водени 
бои), гравирање (црнила/мастила/ за гравирање), 
емајл(лакови), емајл лакови за боење, згуснувачи 
на бои, индиго (средство за боење), материјали за 
боење (бои),орлеан боја /црвена боја/, паста (боја 
за печатарство), печатарска боја, печатарство 
(печатарсјки бои), разредувач за бои, темпери 
/бои/, тер хартија /покривна хартија/ (премази за 
тер-хартија)/бои/, хартија за боење велигденски 
јајца, фотокопирање тонери/црнила/, за апарати 
и уреди за фотокопирање
кл. 7 - боење (машини за боење), печатарска 
боја (апарати за нанесување на печатарската 
боја), печатарски валци, печатарски матрици, 
печатарски машини, печатење (машини за 
печатње лим) печатење (машини за печатење),за 
индустриска употреба, печатење (печатарски 
калапи), печатници (машини за леење печатарски 
букви), печатница (печатарски преси), сложувачки 
машини /печатарство/ фотопечатарски машини 
кл. 9 - фото ќелии, фотографии (апарати за 
л’скање на фотографиите), фотографии (решетки 
за цедење фотографиите), фотокопирање 
(апарати и уреди за фотокопирање)/вклучително 
и електростатски и термички апарати и уреди/, 
фотометри, фотофилмски печат (растери за 
фотофилмски печат) 
кл. 16 - албуми, амбалажа (хартија за амбалажа, 
блокови за цртање, блокови /хартиени производи/, 
брошури, водени боици /акварел/, восок за 
печатење, графички прикази, графички слики, 
графички цртежи, грбови /хартиени печати/, 
дијаграми, знаменца, бајраче /хартиени производи/, 
известување /хартиени производи/, календари, 
календари на кои им се кинат листовите, картонски 
производи, каталози, катници за цртање, книги 
(ознаки за страници на книги), компјутерски 
пишувачи (ленти со боја за пишувачи), корици 

за неповрзани списанија, листови /хартиени 
производи/, лепење на фотографии, корици 
/хартиени производи/, маси за цртање, маси 
за пишување, обвивки /хартиени производи/, 
обрасци, пантографи /прибор за прецртување/, 
папки за документи, папки /канцелариски прибор/, 
папки /хартиени производи/, паус хартија, 
печататарски букви, печатење (канцелариски 
апарати за печатење), печати (кутии за печати), 
печати (статив за печати), печтаи/жиг/, печати/
жиг/(подлоги за ставање на печатите) печатници 
(подвижни печатници), печатници /печатени 
работи/ плакати /постери/, портрети, прирачници, 
проспекти, публикации, разгледници, регистри/
книги/, репродуцирање (апарати за репродукција) 
/канцелариски артикли/, самокопирна хартија, 
светлечка хартија, украсни подлоги од хартија, 
цртање (инструменти за цртање)
кл. 35 - дејности (консултации за водење 
на дејностите), дејности (професионални 
консултации), демонстрација на производи, 
документи (умножување на документите), изложби 
(организирање на изложбите) зо комерцијални 
или рекламни цени, изнајмување уредувачки 
апарати и прибор, изнајмување рекламен 
материјал, обработка на текстови, огласување 
/рекламирање/, организирање изложби во 
комерцијални и рекламни цели, плакатирање 
/огласување/, промоција/продажба за трето 
лице/, пропагандни дејности, рекламирање 
по пат на радио, рекламирање по пат на 
телевизија, рекламна документација (уредување 
на рекламната документација), рекламни огласи 
(ширење на рекламните огласи), трговски дејности 
(проценка на трговските дејности), хелиографско 
умножување, ширење рекламен материјал /трак-
тати, проспекти, печатени примероци/ 
кл. 42 - индустриски дизајн, фотокомпозиција

(210)	 TM  2003/841	 (220)	 14/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 STOMANA INDUSTRY A.D.
 Vladaisko Vastanie Street, 1304, Pernik, BG
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ 
 ул.”Св.Кл.Охридски”66/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални 
градежни материјали; метални преносни 
конструкции; метални материјали за железнички 
шини; жици и кабли од обичен метал; браварски 
производи; мали метални производи; метални 
цевки; каси; производи од метал, што не се 
опфатени со другите класи; руди 

TM 2003/841
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(210)	 TM  2003/842	 (220)	 14/11/2003

	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SIDENOR STEEL PRODUCTS MANIFACTURING 

COMPANY S.A.
 115 Kifiisias Avenue, Athens, GR
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ 

 ул.”Св.Кл.Охридски”66/ 1-1, 1000, Скопје

(540)	

(591) сино-зелена, сива и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални 
градежни материјали; метални преносни 
конструкции; метални материјали за железнички 
шини; жици и кабли од обичен метал; браварски 
производи; мали метални производи; метални 
цевки; каси ; производи од метал, што не се 
опфатени со другите класи; руди

(210)	 TM  2003/844	 (220)	 14/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
 (Nissan Motor Co.,Ltd.)
 No.2 Takaracho,Kanagawa-ku,
 Yokohama-shi,Kanagawa-ken, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - бродови/чамци и нивни делови/приклучоци; 
автомобили и корисни (утилити) возила, имено, 
вагони, камиони, комбиња, вилушкари, трактори 
за влечење, трактори и структурални делови за 
тоа; моторцикли/велосипеди и нивни делови/
приклучоци; тoварни коли; коли-дампери; 
коли-туркачи; коли-влекачи; трактори (влечни 
машини); мотори и машини за земни возила; 
трансмисија на сила (пренос); амортизери; уреди 
за сопирање; мотори на наизманична струја/
мотори на едносмерна струја/, за земни возила, 
сите вклучени во интернационалната класа 12

кл. 37 - телекомуникациска работа, имено 
поправка/одржување на телекомуникациски 
уреди/, инсталација на телекомуникациски 
системи; поправка/одржување на автомобили/, 
вагони, камиони, комбиња, вилушкари, трактори 
за влечење (трактори) и други корисни (утилити) 
возила; поправка/одржување на структурални 
делови за автомобили/, вагони, камиони, комбиња, 
вилушкари, трактори за влечење (трактори) 
и други корисни (утилити) возила; поправка/
одржување   на   машини   за   автомобили/,   
вагони,   камиони,   комбиња, вилушкари, трактори 
за влечење (трактори) и други корисни (утилити) 
возила; посредништво за поправка/одржување 
на автомобили/, вагони, камиони, комбиња, 
вилушкари, трактори за влечење (трактори) и други 
корисни (утилити) возила; поправка/одржување 
на моторцикли/; поправка/одржување на уреди 
за нуркачи/; поправка/одржување на електрични 
комуникациски уреди/инструменти   (поинакви од 
телефонски уреди, радио ресивери, телевизиски 
ресивери); поправка/одржување на инсталации 
за миење на возила, изнајмување/лизинг на 
инсталации за миење на возила; чистење на 
возилата; полирање на возилата; подмачкување 
на возилата; сите вклучени во интернационалната 
класа 37

(210)	 TM  2003/846	 (220)	 17/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NTT DoCoMo, Inc.
 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, 
 Tokyo 100-6150, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - машини што одговараат, апарати и 
инструменти за снимање, пренос, прием, 
процесираше, враќање, репродукција, 
манипулација, анализа, покажување и печатење 
звук, слики и/или податоци; апарати и инструманти 
за управување на возила; мобилни телефони; 
апарати и инструменти за комуникација и 
телекомуникација; CD плеери; компјутерски 
апликационен софтвер за дизајнирање со помош 
на компјутер (CAD), машини за копјутерско 
пребарување, игри, употреба и процесирање на 
зборови; компјутерски апликационен софтвер 
за употреба во компјутерска програма којашто 
ги организира нумеричките податоци во редови 
и колони на терминалниот екран; компјутерски 
апликационен софтвер за употреба во водењето 
на базите на податоци; CD драјвери; компјутерски 
игри и софтвер за компјутерски игри; компјутерски 
хардвер и фирмвер; компјутерски периферни 
уреди, односно мемории, тастатури, електронски 
пенкала, мауси, монитори и поврзувања помеѓу 
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системите; компјутерски софтвер и публикации во 
електронска форма добиени on-line до базите на 
податоци или капацитети обезбедени на интернет 
(вклучително веб страници); компјутерски софтвер 
и телекомуникациски апарати (вклучително 
модеми) што овозможуваат врска со базите на 
податоци и со интернет; компјутерски софтвер 
кој може да се преземе рд глобални компјутерски 
мрежи; компјутерски софтвер снимен на ленти, 
дискови и картички; компјутерски софтвер 
што овозможува пребарување. на податоците; 
компјутерски софтвер; компјутери; компјутерски, 
комуникациски и дисплеј табли што се 
употребуваат при трговските трансакции; стоки 
за комуникација со податоците; терминали на 
податоци; дебитни картички, кредитни картички 
и картички за наплата; апарати и инструменти 
за дигитална комуникација; електронски апарати 
и инструменти; електронски игри адаптирани 
за употреба само со телевизиски приемник што 
овозможуваат корисниците да комуницираат 
меѓу себе; електронски картички со меморија, 
телефонски картички и електронски картички, 
сите за употреба со комуникациски апарати и 
инструменти; електронски табли за информации; 
електронски системи за трговија; кертриџи 
за игри што се употребуваат кај електронски 
апарати за играње; лаптоп и ноутбук компјутери; 
лаптоп и ноутбук терминали; магнетни и оптички 
медиуми на податоци, имено магнетни дискови, 
оптички дискови, флопи дискови, магнетни 
ленти, магнетни картички, оптички картички, 
картички на интегрални кола, магнетни носачи на 
податоци, оптички носачи на податоци; апарати и 
инструманти за мобилни телефони; пејџери; ПДА 
(лична дигитална помош); апарати и инструменти 
за далечински пристап на оп-line информации, 
сите електронски; роботи за лична употреба 
или забава; стоки за сателитска комуникација; 
стоки за телекомуникации; кориснички станици; 
системи за управување со возила, имено 
електронски управувачки инструменти за глобално 
позиционирање; кертриџи за видео игри; машини 
за играње со видео излез што се употребуваат 
со телевизори и преку глобална комуникациска 
мрежа; видеофони; камери; мобилни телефони 
со камери; ремени за држење на компјутерските 
терминали; телефони; резервни делови и делови 
од опрема за наведените стоки
кл. 16 - лепила за стационарни и домашни потреби; 
реклами; рекламни и материјали за промоција; 
алманаси; картички за објавување; роденденски 
картички и божиќни картички; материјали за 
уметници; атласи; фотографски репродукции 
во бело на сина основа, како архитектонски или 
енергетски планови, материјали за поврзување 
книги; книшки, книги, брошури, каталози, 
информативни флаери, списанија, весници, 
панфлети, периодични списанија, проспекти, 
летоци, печатен материјал, печатени публикации 
и печатен наставен материјал поврзан со 
комуникации, рачни компјутери, персонални 
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика 
и филмови, апарати и инструменти за водење 
на автомобилите, камери, телефони, ремени 

за држење на компјутерски терминали; книшки, 
летоци, брошури и упатства; книги, календари; 
производи од картон, имено картони, картонски 
кутии; карти; каталози; венци; комични книги; 
контролни знаци; дневници; именици; корици за 
именици; пликови, основни каталози за производи; 
графички ликовни продукции; графички принт; 
упатства; материјали за инструкции и учење 
(освен апарати); списанија; упатства за употреба 
во областа на комуникации, рачни компјутери, 
персонални компјутери, ПДА, компјутерски 
софтвер, музика и филмови, апарати и 
инсгрументи за водење на автомобили, камери, 
телефони, ремени за држење на компјутерски 
терминали; мапи; весници за дистрибуција меѓу 
читатели, весници; реквизити за канцеларии; 
четки за боење; памфлети; хартија; периодични 
списанија; фотографии; поштенски картички 
со слики; планови; пластичен леплив филм со 
можности за примена во палетизација; пластична 
обвивка за пакување; пластичен материјал 
за пакување (којшто не е вклучен во другите 
класи); карти за играње; поштенски картички; 
постери; печатени материјали; печатени планови; 
печатени публикации за рекламирање; печатени 
публикации; печатени билети, купони и ваучери; 
печатени распореди; проспекти; музички плочи; 
книги со песни; стационари; ленти и картички, што 
се однесува на снимање на компјутерски програми 
и податоци, материјали за учење, календари што 
се кинат; распореди; реквизити за во канцеларии 
и за машини за пишување (освен мебел); веб 
страници симнати од интернет во форма на 
печатен материјал; материјал за завиткување и 
пакување; резервни делови и делови од опрема 
за наведените стоки
кл. 38 - услуги за алармирање, на повици; 
услуги за исклучување на повиците; услуга за 
дивертирање и пренасочување на повици, услуга 
за снимање повици; услуга на филтрирање на 
повиците; услуги на мобилна комуникација; 
услуги на мобилни телефони; комуникација по 
пат на мобилни телефони; комуникација по пат на 
компјутерски терминали; комуникација по пат на 
мрежи од оптички влакна; услуги за комуникација 
со податоци; услуги за дигитална комуникација; 
услуги за размена на електронски податоци; 
услуги на елктронска пошта; електронски 
пренос на податоци, слики и документи преку 
компјутерски терминали; услуги на пренос преку 
факс; информативни услуги поврзани со мобилни 
комуникациски тарифи; услуги на мобилна 
комуникација; следење, организација и анализа 
на информациите поврзани со повиците; услуги 
поврзани со праќање повеќекратни пораки; on-
line информации поврзани со телекомуникации; 
пејџинг сервиси; обезбедување пристап до on-
line компјутерски услуги; обезбедување „chat 
rooms” за пренос на пораки помеѓу компјутерските 
корисници што се однесуваат на забава, 
образование, технологија, култура, музика, спорт, 
мода, јазик, персонални компјутери, работи 
поврзани со IТ, актуелни настани и стилови на 
живеење; обезбедување услуги на електронски 
пренос; обезбедување on-line компјутерски бази 
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на податоци од областа на телекомуникациите; 
обезбедување телекомуникациски врски до 
глобалена компјутерска мрежа по пат на мобилни 
телефони; обезбедување телекомуникациски 
врски до глобална компјутерска мрежа по пат на 
компјутери; подготовка на информации и подготовка 
на извештаи, сите поврзани со телекомуникации; 
подготовка на телекомуникационен пристап и врски 
со компјутерски бази на податоци и со интернет; 
радио и телефонски пејџинг услуги; услуги на 
далечински пристап на податоци; изнајмување 
телекомуникациска опрема, имено телефони, 
факс машини, ПДА, персонални компјутери 
и рачни компјутери способни за меѓусебна 
комуникација преку телекомуникациска мрежа; 
изнајмување телефонски апарати, факс машини и 
други телекомуникациски апарати и инструменти; 
услуги на сателитски пренос; услуги за собирање, 
преноси и процесирање на пораки и податоци; 
услуги за пренос, подготовка и прикажување на 
информациите за деловни и домашни потреби 
од компјутерски сочувани банки на податоци или 
преку интернет; насочување на аудио материјал на 
интернет; телекомуникација и распространување 
на информација во аудио и визуелна форма; 
телекомуникација на информација (вклучително 
веб страници), компјутерски програми и 
други податоци; телекомуникациски услуги; 
услуги на телефонски пораки; подготовка на 
услугите поврзани со примање, процесирање, 
прикажување, снимање, повторување или пренос 
на податоци; обезбедување услуги на гласовни 
комуникации и комуникации на податоци; пренос 
и процесирање на податоци од далечински 
локации до мобилни телефони; услуги на мрежи 
за додавање на вредноста (VAN); обезбедување 
пристап до електронски информативни табли 
преку глобална компјутерска мрежа	
кл. 42 - советодавни и консултативни услуги 
поврзани со изградба, поправка и инсталирање; 
советодавни услуги поврзани со тарифи за 
мобилна комуникација, образование, обука, 
забава, спорт, рекреација, театар, телевизија, 
музика, вести и издавање, телекомуникации; 
анализа на информации; компјутерски и софтвер 
консултативни услуги; анализи на компјутерски 
и телекомуникациски системи и мрежи; дизајн 
на компјутерска мрежа за други; компјутерско 
програмирање за други; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и култура; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и културата преку безжични 
телекомуникациски услуги; компјутерски услуги, 
имено, правење и одржување веб страници 
за други; анализи на компјутерски системи; 
услуги на интеграција на компјутерски системи 
поврзани со финансиските услуги на продажба 
на големо и мало; бази на податоци, on-line, 
интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со уредување, одржување и организирање 
семинари и едукативни, рекреативни семинари 
и семинари за обука, конференции, конгреси, 

изложби и презентации; база на податоци, 
on-line, интерактивна база на податоци и 
интернет советодавни и консултативни услуги 
поврзани со услуги на агенциите за резервации, 
резервации и купување билети со електронски и 
компјутерски средства, резервација на седишта 
за патување, услуги на карго превоз, услуги 
на доставување, доставување стоки и пошта, 
образование, обука, забава, спорт, рекреација, 
театар, телевизија, музика, вести и објавување, 
услуги на електронски бази на податоци, услуги 
на електронски игри и натпревари обезбедени по 
пат на интернет, услуги за забава, услуги за увоз 
и извоз, услуги за инструкции и учење, услуги 
за програма на вести, услуги за транспорт на 
патници и воздушен карго транспорт, подготовка 
на извештаи поврзани со услуги на објавување, 
резервација и услуги за купување билети, услуги 
за резервација на билети, услуги за туристички 
информации, транспорт, пакување и складирање 
стоки, услуги за управување со патувања, услуги 
на туристички агенции, патнички услуги, услуги 
за изнајмување возила, одржување возила; 
база на податоци, on-line, интерактивна база на 
податоци и интернет советодавни и консултантски 
услуги поврзани со инсталирање на електрични и 
електронски апарати и инструменти и компоненти 
на телекомуникациски мрежи, апарати, 
инструменти, инсталации, инструменти и системи 
за пренос на звук, слика и податоци и апарати за 
информација, инсталациони врски на системите 
за сигнализација, комуникациски системи и 
мрежи на системите за електронска пошта и 
информации и електронски врски на податоци 
и делови за наведеното; бази на податоци, on-
line, интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со печатење книги, именици, прирачници, карти, 
списанија, упатства и печатени работи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база на податоци 
и интернет советодавни и консултативни услуги, 
сите поврзани со услугите од класата 42, 
имено бази на податоци, on-line, интерактивна 
база на податоци и интернет советодавни и 
консултативни услуги поврзани со инсталација, 
одржување и поправка на компјутерски хардвер, 
компјутери и компјутерски мрежи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база и интернет 
информациони услуги поврзани со услуги на 
електронските бази на податоци за подготовка 
на информации поврзани со прогнозата за 
времето и ресторани, услуги на агенции за 
резервации и услуги за туристичка информација 
(се однесуваат на сместување); дизајн на мрежи 
и телекомуникациски инсталации; дизајн, цртање 
и авторизирано пишување, се за составување на 
веб страници на интернет; услуги на електронски 
бази на податоци за подготовка на информации 
поврзани со прогноза на времето и ресторани, 
услуги на агенциите за резервации и услуги 
на туристички информации (се однесуваат на 
сместување); закуп, наеми и лизинг на компјутери 
и инсталации за пренос на податоци и апарати 
и инсталации за нивна употреба; хостирање на 
веб страници за други на комјутерски сервер за 
глобална комјутерска мрежа; информативни и 
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советодавни услуги (вклучително подготовка на 
информации) поврзани со прогноза на времето и 
ресторани, услуги на агенциите за резервации и 
услуги на туристички информации ( се однесуваат 
на сместување); услуги на обезбедување време 
за пристап до on-line комјутер по пат на лизинг; 
лизинг или обезбедување време за пристап до 
компјутерска база на податоци, веб страници,  
лични страници и информативни табли за други; 
услуги на планирање и дизајн, сите поврзани со 
телекомуникациски мрежи, апарати и инструменти; 
професионални консултативни услуги од областа 
на телекомуникациите, праќање пораки, примање 
пораки, пренос на податоци и мрежни апарати 
и инструменти за податоци; обезбедување 
компјутерски софтвер снимен од глобална 
компјутерска мрежа; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за дизајнирање по пат на компјутер 
(CAD) машини за компјутерско пребарување, 
игри, употреба и процесирање на зборови, 
обезбедување привремена употреба на on-line 
софтвер што не може да се пресними за употреба 
како компјутерска програма којашто ги организира 
нумеричките податоци во редови и колони на 
терминалниот екран; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за употреба при користењето со бази на 
податоци, подготовка на информации поврзани со 
on-line прогноза на времето и ресторани, услуги на 
агенциите за резервации и услуги на туристички 
информации ( се однесуваат на сместување) од 
компјутерски бази на податоци или обезбедени 
од инсталации на интернет; подготовка на 
комуникациски услуги на говор и податоци; наем 
на компјутерски хардвер и софтвер за употреба 
во услугите на електронското банкарство; наем на 
компјутерски софтвер; наем на компјутери; услуги 
на интеграција на системи; услуги на тестирање; 
надградба на компјутерски софтвер; пишување, 
развој, надградба и дизајн на компјутерски 
софтвер; обезбедување машини за пребарување
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кл. 9 - машини што одговараат, апарати и 
инструменти за снимање, пренос, прием, 

процесираше, враќање, репродукција, 
манипулација, анализа, покажување и печатење 
звук, слики и/или податоци; апарати и инструманти 
за управување на возила; мобилни телефони; 
апарати и инструменти за комуникација и 
телекомуникација; CD плеери; компјутерски 
апликационен софтвер за дизајнирање со помош 
на компјутер (CAD), машини за копјутерско 
пребарување, игри, употреба и процесирање на 
зборови; компјутерски апликационен софтвер 
за употреба во компјутерска програма којашто 
ги организира нумеричките податоци во редови 
и колони на терминалниот екран; компјутерски 
апликационен софтвер за употреба во водењето 
на базите на податоци; CD драјвери; компјутерски 
игри и софтвер за компјутерски игри; компјутерски 
хардвер и фирмвер; компјутерски периферни 
уреди, односно мемории, тастатури, електронски 
пенкала, мауси, монитори и поврзувања помеѓу 
системите; компјутерски софтвер и публикации во 
електронска форма добиени on-line до базите на 
податоци или капацитети обезбедени на интернет 
(вклучително веб страници); компјутерски софтвер 
и телекомуникациски апарати (вклучително 
модеми) што овозможуваат врска со базите на 
податоци и со интернет; компјутерски софтвер 
кој може да се преземе рд глобални компјутерски 
мрежи; компјутерски софтвер снимен на ленти, 
дискови и картички; компјутерски софтвер 
што овозможува пребарување. на податоците; 
компјутерски софтвер; компјутери; компјутерски, 
комуникациски и дисплеј табли што се 
употребуваат при трговските трансакции; стоки 
за комуникација со податоците; терминали на 
податоци; дебитни картички, кредитни картички 
и картички за наплата; апарати и инструменти 
за дигитална комуникација; електронски апарати 
и инструменти; електронски игри адаптирани 
за употреба само со телевизиски приемник што 
овозможуваат корисниците да комуницираат 
меѓу себе; електронски картички со меморија, 
телефонски картички и електронски картички, 
сите за употреба со комуникациски апарати и 
инструменти; електронски табли за информации; 
електронски системи за трговија; кертриџи 
за игри што се употребуваат кај електронски 
апарати за играње; лаптоп и ноутбук компјутери; 
лаптоп и ноутбук терминали; магнетни и оптички 
медиуми на податоци, имено магнетни дискови, 
оптички дискови, флопи дискови, магнетни 
ленти, магнетни картички, оптички картички, 
картички на интегрални кола, магнетни носачи на 
податоци, оптички носачи на податоци; апарати и 
инструманти за мобилни телефони; пејџери; ПДА 
(лична дигитална помош); апарати и инструменти 
за далечински пристап на оп-line информации, 
сите електронски; роботи за лична употреба 
или забава; стоки за сателитска комуникација; 
стоки за телекомуникации; кориснички станици; 
системи за управување со возила, имено 
електронски управувачки инструменти за глобално	
позиционирање; кертриџи за видео игри; машини 
за играње со видео излез што се употребуваат 
со телевизори и преку глобална комуникациска 
мрежа; видеофони; камери; мобилни телефони 
со камери; ремени за држење на компјутерските 
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терминали; телефони; резервни делови и делови 
од опрема за наведените стоки
кл. 16 - епила за стационарни и домашни потреби; 
реклами; рекламни и материјали за промоција; 
алманаси; картички за објавување; роденденски 
картички и божиќни картички; материјали за 
уметници; атласи; фотографски репродукции 
во бело на сина основа, како архитектонски или 
енергетски планови, материјали за поврзување 
книги; книшки, книги, брошури, каталози, 
информативни флаери, списанија, весници, 
панфлети, периодични списанија, проспекти, 
летоци, печатен материјал, печатени публикации 
и печатен наставен материјал поврзан со 
комуникации, рачни компјутери, персонални 
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика 
и филмови, апарати и инструменти за водење 
на автомобилите, камери, телефони, ремени 
за држење на компјутерски терминали; книшки, 
летоци, брошури и упатства; книги, календари; 
производи од картон, имено картони, картонски 
кутии; карти; каталози; венци; комични книги; 
контролни знаци; дневници; именици; корици за 
именици; пликови, основни каталози за производи; 
графички ликовни продукции; графички принт; 
упатства; материјали за инструкции и учење 
(освен апарати); списанија; упатства за употреба 
во областа на комуникации, рачни компјутери, 
персонални компјутери, ПДА, компјутерски 
софтвер, музика и филмови, апарати и 
инсгрументи за водење на автомобили, камери, 
телефони, ремени за држење на компјутерски 
терминали; мапи; весници за дистрибуција меѓу 
читатели, весници; реквизити за канцеларии; 
четки за боење; памфлети; хартија; периодични 
списанија; фотографии; поштенски картички 
со слики; планови; пластичен леплив филм со 
можности за примена во палетизација; пластична 
обвивка за пакување; пластичен материјал 
за пакување (којшто не е вклучен во другите 
класи); карти за играње; поштенски картички; 
постери; печатени материјали; печатени планови; 
печатени публикации за рекламирање; печатени 
публикации; печатени билети, купони и ваучери; 
печатени распореди; проспекти; музички плочи; 
книги со песни; стационари; ленти и картички, што 
се однесува на снимање на компјутерски програми 
и податоци, материјали за учење, календари што 
се кинат; распореди; реквизити за во канцеларии 
и за машини за пишување (освен мебел); веб 
страници симнати од интернет во форма на 
печатен материјал; материјал за завиткување и 
пакување; резервни делови и делови од опрема 
за наведените стоки
кл. 38 - услуги за алармирање, на повици; 
услуги за исклучување на повиците; услуга за 
дивертирање и пренасочување на повици, услуга 
за снимање повици; услуга на филтрирање на 
повиците; услуги на мобилна комуникација; 
услуги на мобилни телефони; комуникација по 
пат на мобилни телефони; комуникација по пат на 
компјутерски терминали; комуникација по пат на 
мрежи од оптички влакна; услуги за комуникација 
со податоци; услуги за дигитална комуникација; 
услуги за размена на електронски податоци; 

услуги на елктронска пошта; електронски 
пренос на податоци, слики и документи преку 
компјутерски терминали; услуги на пренос преку 
факс; информативни услуги поврзани со мобилни 
комуникациски тарифи; услуги на мобилна 
комуникација; следење, организација и анализа 
на информациите поврзани со повиците; услуги 
поврзани со праќање повеќекратни пораки; on-
line информации поврзани со телекомуникации; 
пејџинг сервиси; обезбедување пристап до on-
line компјутерски услуги; обезбедување „chat 
rooms” за пренос на пораки помеѓу компјутерските 
корисници што се однесуваат на забава, 
образование, технологија, култура, музика, спорт, 
мода, јазик, персонални компјутери, работи 
поврзани со IТ, актуелни настани и стилови на 
живеење; обезбедување услуги на електронски 
пренос; обезбедување on-line компјутерски бази 
на податоци од областа на телекомуникациите; 
обезбедување телекомуникациски врски до 
глобалена компјутерска мрежа по пат на мобилни 
телефони; обезбедување телекомуникациски 
врски до глобална компјутерска мрежа по пат на 
компјутери; подготовка на информации и подготовка 
на извештаи, сите поврзани со телекомуникации; 
подготовка на телекомуникационен пристап и врски 
со компјутерски бази на податоци и со интернет; 
радио и телефонски пејџинг услуги; услуги на 
далечински пристап на податоци; изнајмување 
телекомуникациска опрема, имено телефони, 
факс машини, ПДА, персонални компјутери 
и рачни компјутери способни за меѓусебна 
комуникација преку телекомуникациска мрежа; 
изнајмување телефонски апарати, факс машини и 
други телекомуникациски апарати и инструменти; 
услуги на сателитски пренос; услуги за собирање, 
преноси и процесирање на пораки и податоци; 
услуги за пренос, подготовка и прикажување на 
информациите за деловни и домашни потреби 
од компјутерски сочувани банки на податоци или 
преку интернет; насочување на аудио материјал на 
интернет; телекомуникација и распространување 
на информација во аудио и визуелна форма; 
телекомуникација на информација (вклучително 
веб страници), компјутерски програми и 
други податоци; телекомуникациски услуги; 
услуги на телефонски пораки; подготовка на 
услугите поврзани со примање, процесирање, 
прикажување, снимање, повторување или пренос 
на податоци; обезбедување услуги на гласовни 
комуникации и комуникации на податоци; пренос 
и процесирање на податоци од далечински 
локации до мобилни телефони; услуги на мрежи 
за додавање на вредноста (VAN); обезбедување 
пристап до електронски информативни табли 
преку глобална компјутерска мрежа 
кл. 42 - советодавни и консултативни услуги 
поврзани со изградба, поправка и инсталирање; 
советодавни услуги поврзани со тарифи за 
мобилна комуникација, образование, обука, 
забава, спорт, рекреација, театар, телевизија, 
музика, вести и издавање, телекомуникации; 
анализа на информации; компјутерски и софтвер 
консултативни услуги; анализи на компјутерски 
и телекомуникациски системи и мрежи; дизајн 
на компјутерска мрежа за други; компјутерско 
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програмирање за други; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и култура; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и културата преку безжични 
телекомуникациски услуги; компјутерски услуги, 
имено, правење и одржување веб страници 
за други; анализи на компјутерски системи; 
услуги на интеграција на компјутерски системи 
поврзани со финансиските услуги на продажба 
на големо и мало; бази на податоци, on-line, 
интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со уредување, одржување и организирање 
семинари и едукативни, рекреативни семинари 
и семинари за обука, конференции, конгреси, 
изложби и презентации; база на податоци, 
on-line, интерактивна база на податоци и 
интернет советодавни и консултативни услуги 
поврзани со услуги на агенциите за резервации, 
резервации и купување билети со електронски и 
компјутерски средства, резервација на седишта 
за патување, услуги на карго превоз, услуги 
на доставување, доставување стоки и пошта, 
образование, обука, забава, спорт, рекреација, 
театар, телевизија, музика, вести и објавување, 
услуги на електронски бази на податоци, услуги 
на електронски игри и натпревари обезбедени по 
пат на интернет, услуги за забава, услуги за увоз 
и извоз, услуги за инструкции и учење, услуги 
за програма на вести, услуги за транспорт на 
патници и воздушен карго транспорт, подготовка 
на извештаи поврзани со услуги на објавување, 
резервација и услуги за купување билети, услуги 
за резервација на билети, услуги за туристички 
информации, транспорт, пакување и складирање 
стоки, услуги за управување со патувања, услуги 
на туристички агенции, патнички услуги, услуги 
за изнајмување возила, одржување возила; 
база на податоци, on-line, интерактивна база на 
податоци и интернет советодавни и консултантски 
услуги поврзани со инсталирање на електрични и 
електронски апарати и инструменти и компоненти 
на телекомуникациски мрежи, апарати, 
инструменти, инсталации, инструменти и системи 
за пренос на звук, слика и податоци и апарати за 
информација, инсталациони врски на системите 
за сигнализација, комуникациски системи и 
мрежи на системите за електронска пошта и 
информации и електронски врски на податоци 
и делови за наведеното; бази на податоци, on-
line, интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со печатење книги, именици, прирачници, карти, 
списанија, упатства и печатени работи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база на податоци 
и интернет советодавни и консултативни услуги, 
сите поврзани со услугите од класата 42, 
имено бази на податоци, on-line, интерактивна 
база на податоци и интернет советодавни и 
консултативни услуги поврзани со инсталација, 
одржување и поправка на компјутерски хардвер, 
компјутери и компјутерски мрежи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база и интернет 

информациони услуги поврзани со услуги на 
електронските бази на податоци за подготовка 
на информации поврзани со прогнозата за 
времето и ресторани, услуги на агенции за 
резервации и услуги за туристичка информација 
( се однесуваат на сместување); дизајн на мрежи 
и телекомуникациски инсталации; дизајн, цртање 
и авторизирано пишување, се за составување на 
веб страници на интернет; услуги на електронски 
бази на податоци за подготовка на информации 
поврзани со прогноза на времето и ресторани, 
услуги на агенциите за резервации и услуги 
на туристички информации ( се однесуваат на 
сместување); закуп, наеми и лизинг на компјутери 
и инсталации за пренос на податоци и апарати 
и инсталации за нивна употреба; хостирање на 
веб страници за други на комјутерски сервер за 
глобална комјутерска мрежа; информативни и 
советодавни услуги (вклучително подготовка на 
информации) поврзани со прогноза на времето и 
ресторани, услуги на агенциите за резервации и 
услуги на туристички информации ( се однесуваат 
на сместување); услуги на обезбедување време 
за пристап до on-line комјутер по пат на лизинг; 
лизинг или обезбедување време за пристап до 
компјутерска база на податоци, веб страници,  
лични страници и информативни табли за други; 
услуги на планирање и дизајн, сите поврзани со 
телекомуникациски мрежи, апарати и инструменти; 
професионални консултативни услуги од областа 
на телекомуникациите, праќање пораки, примање 
пораки, пренос на податоци и мрежни апарати 
и инструменти за податоци; обезбедување 
компјутерски софтвер снимен од глобална 
компјутерска мрежа; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за дизајнирање по пат на компјутер 
(CAD) машини за компјутерско пребарување, 
игри, употреба и процесирање на зборови, 
обезбедување привремена употреба на on-line 
софтвер што не може да се пресними за употреба 
како компјутерска програма којашто ги организира 
нумеричките податоци во редови и колони на 
терминалниот екран; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за употреба при користењето со бази на 
податоци, подготовка на информации поврзани со 
on-line прогноза на времето и ресторани, услуги на 
агенциите за резервации и услуги на туристички 
информации ( се однесуваат на сместување) од 
компјутерски бази на податоци или обезбедени 
од инсталации на интернет; подготовка на 
комуникациски услуги на говор и податоци; наем 
на компјутерски хардвер и софтвер за употреба 
во услугите на електронското банкарство; наем на 
компјутерски софтвер; наем на компјутери; услуги 
на интеграција на системи; услуги на тестирање; 
надградба на компјутерски софтвер; пишување, 
развој, надградба и дизајн на компјутерски 
софтвер; обезбедување машини за пребарување
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кл. 9 - машини што одговараат, апарати и 
инструменти за снимање, пренос, прием, 
процесираше, враќање, репродукција, 
манипулација, анализа, покажување и печатење 
звук, слики и/или податоци; апарати и инструманти 
за управување на возила; мобилни телефони; 
апарати и инструменти за комуникација и 
телекомуникација; CD плеери; компјутерски 
апликационен софтвер за дизајнирање со помош 
на компјутер (CAD), машини за копјутерско 
пребарување, игри, употреба и процесирање на 
зборови; компјутерски апликационен софтвер 
за употреба во компјутерска програма којашто 
ги организира нумеричките податоци во редови 
и колони на терминалниот екран; компјутерски 
апликационен софтвер за употреба во водењето 
на базите на податоци; CD драјвери; компјутерски 
игри и софтвер за компјутерски игри; компјутерски 
хардвер и фирмвер; компјутерски периферни 
уреди, односно мемории, тастатури, електронски 
пенкала, мауси, монитори и поврзувања помеѓу 
системите; компјутерски софтвер и публикации во 
електронска форма добиени on-line до базите на 
податоци или капацитети обезбедени на интернет 
(вклучително веб страници); компјутерски софтвер 
и телекомуникациски апарати (вклучително 
модеми) што овозможуваат врска со базите на 
податоци и со интернет; компјутерски софтвер 
кој може да се преземе рд глобални компјутерски 
мрежи; компјутерски софтвер снимен на ленти, 
дискови и картички; компјутерски софтвер 
што овозможува пребарување. на податоците; 
компјутерски софтвер; компјутери; компјутерски, 
комуникациски и дисплеј табли што се 
употребуваат при трговските трансакции; стоки 
за комуникација со податоците; терминали на 
податоци; дебитни картички, кредитни картички 
и картички за наплата; апарати и инструменти 
за дигитална комуникација; електронски апарати 
и инструменти; електронски игри адаптирани 
за употреба само со телевизиски приемник што 
овозможуваат корисниците да комуницираат 
меѓу себе; електронски картички со меморија, 
телефонски картички и електронски картички, 
сите за употреба со комуникациски апарати и 
инструменти; електронски табли за информации; 
електронски системи за трговија; кертриџи 
за игри што се употребуваат кај електронски 

апарати за играње; лаптоп и ноутбук компјутери; 
лаптоп и ноутбук терминали; магнетни и оптички 
медиуми на податоци, имено магнетни дискови, 
оптички дискови, флопи дискови, магнетни 
ленти, магнетни картички, оптички картички, 
картички на интегрални кола, магнетни носачи на 
податоци, оптички носачи на податоци; апарати и 
инструманти за мобилни телефони; пејџери; ПДА 
(лична дигитална помош); апарати и инструменти 
за далечински пристап на оп-line информации, 
сите електронски; роботи за лична употреба 
или забава; стоки за сателитска комуникација; 
стоки за телекомуникации; кориснички станици; 
системи за управување со возила, имено 
електронски управувачки инструменти за глобално 
позиционирање; кертриџи за видео игри; машини 
за играње со видео излез што се употребуваат 
со телевизори и преку глобална комуникациска 
мрежа; видеофони; камери; мобилни телефони 
со камери; ремени за држење на компјутерските 
терминали; телефони; резервни делови и делови 
од опрема за наведените стоки 
кл. 16 - лепила за стационарни и домашни потреби; 
реклами; рекламни и материјали за промоција; 
алманаси; картички за објавување; роденденски 
картички и божиќни картички; материјали за 
уметници; атласи; фотографски репродукции 
во бело на сина основа, како архитектонски или 
енергетски планови, материјали за поврзување 
книги; книшки, книги, брошури, каталози, 
информативни флаери, списанија, весници, 
панфлети, периодични списанија, проспекти, 
летоци, печатен материјал, печатени публикации 
и печатен наставен материјал поврзан со 
комуникации, рачни компјутери, персонални 
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика 
и филмови, апарати и инструменти за водење 
на автомобилите, камери, телефони, ремени 
за држење на компјутерски терминали; книшки, 
летоци, брошури и упатства; книги, календари; 
производи од картон, имено картони, картонски 
кутии; карти; каталози; венци; комични книги; 
контролни знаци; дневници; именици; корици за 
именици; пликови, основни каталози за производи; 
графички ликовни продукции; графички принт; 
упатства; материјали за инструкции и учење 
(освен апарати); списанија; упатства за употреба 
во областа на комуникации, рачни компјутери, 
персонални компјутери, ПДА, компјутерски 
софтвер, музика и филмови, апарати и 
инсгрументи за водење на автомобили, камери, 
телефони, ремени за држење на компјутерски 
терминали; мапи; весници за дистрибуција меѓу 
читатели, весници; реквизити за канцеларии; 
четки за боење; памфлети; хартија; периодични 
списанија; фотографии; поштенски картички 
со слики; планови; пластичен леплив филм со 
можности за примена во палетизација; пластична 
обвивка за пакување; пластичен материјал 
за пакување (којшто не е вклучен во другите 
класи); карти за играње; поштенски картички; 
постери; печатени материјали; печатени планови; 
печатени публикации за рекламирање; печатени 
публикации; печатени билети, купони и ваучери; 
печатени распореди; проспекти; музички плочи; 
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книги со песни; стационари; ленти и картички, што 
се однесува на снимање на компјутерски програми 
и податоци, материјали за учење, календари што 
се кинат; распореди; реквизити за во канцеларии 
и за машини за пишување (освен мебел); веб 
страници симнати од интернет во форма на 
печатен материјал; материјал за завиткување и 
пакување; резервни делови и делови од опрема 
за наведените стоки 
кл. 38 - услуги за алармирање, на повици; 
услуги за исклучување на повиците; услуга за 
дивертирање и пренасочување на повици, услуга 
за снимање повици; услуга на филтрирање на 
повиците; услуги на мобилна комуникација; 
услуги на мобилни телефони; комуникација по 
пат на мобилни телефони; комуникација по пат на 
компјутерски терминали; комуникација по пат на 
мрежи од оптички влакна; услуги за комуникација 
со податоци; услуги за дигитална комуникација; 
услуги за размена на електронски податоци; 
услуги на елктронска пошта; електронски 
пренос на податоци, слики и документи преку 
компјутерски терминали; услуги на пренос преку 
факс; информативни услуги поврзани со мобилни 
комуникациски тарифи; услуги на мобилна 
комуникација; следење, организација и анализа 
на информациите поврзани со повиците; услуги 
поврзани со праќање повеќекратни пораки; on-
line информации поврзани со телекомуникации; 
пејџинг сервиси; обезбедување пристап до on-
line компјутерски услуги; обезбедување „chat 
rooms” за пренос на пораки помеѓу компјутерските 
корисници што се однесуваат на забава, 
образование, технологија, култура, музика, спорт, 
мода, јазик, персонални компјутери, работи 
поврзани со IТ, актуелни настани и стилови на 
живеење; обезбедување услуги на електронски 
пренос; обезбедување on-line компјутерски бази 
на податоци од областа на телекомуникациите; 
обезбедување телекомуникациски врски до 
глобалена компјутерска мрежа по пат на мобилни 
телефони; обезбедување телекомуникациски 
врски до глобална компјутерска мрежа по пат на 
компјутери; подготовка на информации и подготовка 
на извештаи, сите поврзани со телекомуникации; 
подготовка на телекомуникационен пристап и врски 
со компјутерски бази на податоци и со интернет; 
радио и телефонски пејџинг услуги; услуги на 
далечински пристап на податоци; изнајмување 
телекомуникациска опрема, имено телефони, 
факс машини, ПДА, персонални компјутери 
и рачни компјутери способни за меѓусебна 
комуникација преку телекомуникациска мрежа; 
изнајмување телефонски апарати, факс машини и 
други телекомуникациски апарати и инструменти; 
услуги на сателитски пренос; услуги за собирање, 
преноси и процесирање на пораки и податоци; 
услуги за пренос, подготовка и прикажување на 
информациите за деловни и домашни потреби 
од компјутерски сочувани банки	на податоци или 
преку интернет; насочување на аудио материјал на 
интернет; телекомуникација и распространување 
на информација во аудио и визуелна форма; 
телекомуникација на информација (вклучително 
веб страници), компјутерски програми и 
други податоци; телекомуникациски услуги; 

услуги на телефонски пораки; подготовка на 
услугите поврзани со примање, процесирање, 
прикажување, снимање, повторување или пренос 
на податоци; обезбедување услуги на гласовни 
комуникации и комуникации на податоци; пренос 
и процесирање на податоци од далечински 
локации до мобилни телефони; услуги на мрежи 
за додавање на вредноста (VAN); обезбедување 
пристап до електронски информативни табли 
преку глобална компјутерска мрежа 
кл. 42 - советодавни и консултативни услуги 
поврзани со изградба, поправка и инсталирање; 
советодавни услуги поврзани со тарифи за 
мобилна комуникација, образование, обука, 
забава, спорт, рекреација, театар, телевизија, 
музика, вести и издавање, телекомуникации; 
анализа на информации; компјутерски и софтвер 
консултативни услуги; анализи на компјутерски 
и телекомуникациски системи и мрежи; дизајн 
на компјутерска мрежа за други; компјутерско 
програмирање за други; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и култура; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и културата преку безжични 
телекомуникациски услуги; компјутерски услуги, 
имено, правење и одржување веб страници 
за други; анализи на компјутерски системи; 
услуги на интеграција на компјутерски системи 
поврзани со финансиските услуги на продажба 
на големо и мало; бази на податоци, on-line, 
интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со уредување, одржување и организирање 
семинари и едукативни, рекреативни семинари 
и семинари за обука, конференции, конгреси, 
изложби и презентации; база на податоци, 
on-line, интерактивна база на податоци и 
интернет советодавни и консултативни услуги 
поврзани со услуги на агенциите за резервации, 
резервации и купување билети со електронски и 
компјутерски средства, резервација на седишта 
за патување, услуги на карго превоз, услуги 
на доставување, доставување стоки и пошта, 
образование, обука, забава, спорт, рекреација, 
театар, телевизија, музика, вести и објавување, 
услуги на електронски бази на податоци, услуги 
на електронски игри и натпревари обезбедени по 
пат на интернет, услуги за забава, услуги за увоз 
и извоз, услуги за инструкции и учење, услуги 
за програма на вести, услуги за транспорт на 
патници и воздушен карго транспорт, подготовка 
на извештаи поврзани со услуги на објавување, 
резервација и услуги за купување билети, услуги 
за резервација на билети, услуги за туристички 
информации, транспорт, пакување и складирање 
стоки, услуги за управување со патувања, услуги 
на туристички агенции, патнички услуги, услуги 
за изнајмување возила, одржување возила; 
база на податоци, on-line, интерактивна база на 
податоци и интернет советодавни и консултантски 
услуги поврзани со инсталирање на електрични и 
електронски апарати и инструменти и компоненти 
на телекомуникациски мрежи, апарати, 
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инструменти, инсталации, инструменти и системи 
за пренос на звук, слика и податоци и апарати за 
информација, инсталациони врски на системите 
за сигнализација, комуникациски системи и 
мрежи на системите за електронска пошта и 
информации и електронски врски на податоци 
и делови за наведеното; бази на податоци, on-
line, интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со печатење книги, именици, прирачници, карти, 
списанија, упатства и печатени работи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база на податоци 
и интернет советодавни и консултативни услуги, 
сите поврзани со услугите од класата 42, 
имено бази на податоци, on-line, интерактивна 
база на податоци и интернет советодавни и 
консултативни услуги поврзани со инсталација, 
одржување и поправка на компјутерски хардвер, 
компјутери и компјутерски мрежи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база и интернет 
информациони услуги поврзани со услуги на 
електронските бази на податоци за подготовка 
на информации поврзани со прогнозата за 
времето и ресторани, услуги на агенции за 
резервации и услуги за туристичка информација 
( се однесуваат на сместување); дизајн на мрежи 
и телекомуникациски инсталации; дизајн, цртање 
и авторизирано пишување, се за составување на 
веб страници на интернет; услуги на електронски 
бази на податоци за подготовка на информации 
поврзани со прогноза на времето и ресторани, 
услуги на агенциите за резервации и услуги 
на туристички информации ( се однесуваат на 
сместување); закуп, наеми и лизинг на компјутери 
и инсталации за пренос на податоци и апарати 
и инсталации за нивна употреба; хостирање на 
веб страници за други на комјутерски сервер за 
глобална комјутерска мрежа; информативни и 
советодавни услуги (вклучително подготовка на 
информации) поврзани со прогноза на времето и 
ресторани, услуги на агенциите за резервации и 
услуги на туристички информации ( се однесуваат 
на сместување); услуги на обезбедување време 
за пристап до on-line комјутер по пат на лизинг; 
лизинг или обезбедување време за пристап до 
компјутерска база на податоци, веб страници,  
лични страници и информативни табли за други; 
услуги на планирање и дизајн, сите поврзани со 
телекомуникациски мрежи, апарати и инструменти; 
професионални консултативни услуги од областа 
на телекомуникациите, праќање пораки, примање 
пораки, пренос на податоци и мрежни апарати 
и инструменти за податоци; обезбедување 
компјутерски софтвер снимен од глобална 
компјутерска мрежа; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за дизајнирање по пат на компјутер 
(CAD) машини за компјутерско пребарување, 
игри, употреба и процесирање на зборови, 
обезбедување привремена употреба на on-line 
софтвер што не може да се пресними за употреба 
како компјутерска програма којашто ги организира 
нумеричките податоци во редови и колони на 
терминалниот екран; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за употреба при користењето со бази на 

податоци, подготовка на информации поврзани со 
on-line прогноза на времето и ресторани, услуги на 
агенциите за резервации и услуги на туристички 
информации ( се однесуваат на сместување) од 
компјутерски бази на податоци или обезбедени 
од инсталации на интернет; подготовка на 
комуникациски услуги на говор и податоци; наем 
на компјутерски хардвер и софтвер за употреба 
во услугите на електронското банкарство; наем на 
компјутерски софтвер; наем на компјутери; услуги 
на интеграција на системи; услуги на тестирање; 
надградба на компјутерски софтвер; пишување, 
развој, надградба и дизајн на компјутерски 
софтвер; обезбедување машини за пребарување

(210)	 TM  2003/849	 (220)	 17/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NTT DoCoMo, Inc.
 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - машини што одговараат, апарати и 
инструменти за снимање, пренос, прием, 
процесираше, враќање, репродукција, 
манипулација, анализа, покажување и печатење 
звук, слики и/или податоци; апарати и инструманти 
за управување на возила; мобилни телефони; 
апарати и инструменти за комуникација и 
телекомуникација; CD плеери; компјутерски 
апликационен софтвер за дизајнирање со помош 
на компјутер (CAD), машини за копјутерско 
пребарување, игри, употреба и процесирање на 
зборови; компјутерски апликационен софтвер 
за употреба во компјутерска програма којашто 
ги организира нумеричките податоци во редови 
и колони на терминалниот екран; компјутерски 
апликационен софтвер за употреба во водењето 
на базите на податоци; CD драјвери; компјутерски 
игри и софтвер за компјутерски игри; компјутерски 
хардвер и фирмвер; компјутерски периферни 
уреди, односно мемории, тастатури, електронски 
пенкала, мауси, монитори и поврзувања помеѓу 
системите; компјутерски софтвер и публикации во 
електронска форма добиени on-line до базите на 
податоци или капацитети обезбедени на интернет 
(вклучително веб страници); компјутерски софтвер 
и телекомуникациски апарати (вклучително 
модеми) што овозможуваат врска со базите на 
податоци и со интернет; компјутерски софтвер 
кој може да се преземе рд глобални компјутерски 
мрежи; компјутерски софтвер снимен на ленти, 
дискови и картички; компјутерски софтвер 
што овозможува пребарување. на податоците; 
компјутерски софтвер; компјутери; компјутерски, 
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комуникациски и дисплеј табли што се 
употребуваат при трговските трансакции; стоки 
за комуникација со податоците; терминали на 
податоци; дебитни картички, кредитни картички 
и картички за наплата; апарати и инструменти 
за дигитална комуникација; електронски апарати 
и инструменти; електронски игри адаптирани 
за употреба само со телевизиски приемник што 
овозможуваат корисниците да комуницираат 
меѓу себе; електронски картички со меморија, 
телефонски картички и електронски картички, 
сите за употреба со комуникациски апарати и 
инструменти; електронски табли за информации; 
електронски системи за трговија; кертриџи 
за игри што се употребуваат кај електронски 
апарати за играње; лаптоп и ноутбук компјутери; 
лаптоп и ноутбук терминали; магнетни и оптички 
медиуми на податоци, имено магнетни дискови, 
оптички дискови, флопи дискови, магнетни 
ленти, магнетни картички, оптички картички, 
картички на интегрални кола, магнетни носачи на 
податоци, оптички носачи на податоци; апарати и 
инструманти за мобилни телефони; пејџери; ПДА 
(лична дигитална помош); апарати и инструменти 
за далечински пристап на оп-line информации, 
сите електронски; роботи за лична употреба 
или забава; стоки за сателитска комуникација; 
стоки за телекомуникации; кориснички станици; 
системи за управување со возила, имено 
електронски управувачки инструменти за глобално 
позиционирање; кертриџи за видео игри; машини 
за играње со видео излез што се употребуваат 
со телевизори и преку глобална комуникациска 
мрежа; видеофони; камери; мобилни телефони 
со камери; ремени за држење на компјутерските 
терминали; телефони; резервни делови и делови 
од опрема за наведените стоки 
кл. 16 - лепила за стационарни и домашни потреби; 
реклами; рекламни и материјали за промоција; 
алманаси; картички за објавување; роденденски 
картички и божиќни картички; материјали за 
уметници; атласи; фотографски репродукции 
во бело на сина основа, како архитектонски или 
енергетски планови, материјали за поврзување 
книги; книшки, книги, брошури, каталози, 
информативни флаери, списанија, весници, 
панфлети, периодични списанија, проспекти, 
летоци, печатен материјал, печатени публикации 
и печатен наставен материјал поврзан со 
комуникации, рачни компјутери, персонални 
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика 
и филмови, апарати и инструменти за водење 
на автомобилите, камери, телефони, ремени 
за држење на компјутерски терминали; книшки, 
летоци, брошури и упатства; книги, календари; 
производи од картон, имено картони, картонски 
кутии; карти; каталози; венци; комични книги; 
контролни знаци; дневници; именици; корици за 
именици; пликови, основни каталози за производи; 
графички ликовни продукции; графички принт; 
упатства; материјали за инструкции и учење 
(освен апарати); списанија; упатства за употреба 
во областа на комуникации, рачни компјутери, 
персонални компјутери, ПДА, компјутерски 
софтвер, музика и филмови, апарати и 
инсгрументи за водење на автомобили, камери, 

телефони, ремени за држење на компјутерски 
терминали; мапи; весници за дистрибуција меѓу 
читатели, весници; реквизити за канцеларии; 
четки за боење; памфлети; хартија; периодични 
списанија; фотографии; поштенски картички 
со слики; планови; пластичен леплив филм со 
можности за примена во палетизација; пластична 
обвивка за пакување; пластичен материјал 
за пакување (којшто не е вклучен во другите 
класи); карти за играње; поштенски картички; 
постери; печатени материјали; печатени планови; 
печатени публикации за рекламирање; печатени 
публикации; печатени билети, купони и ваучери; 
печатени распореди; проспекти; музички плочи; 
книги со песни; стационари; ленти и картички, што 
се однесува на снимање на компјутерски програми 
и податоци, материјали за учење, календари што 
се кинат; распореди; реквизити за во канцеларии 
и за машини за пишување (освен мебел); веб 
страници симнати од интернет во форма на 
печатен материјал; материјал за завиткување и 
пакување; резервни делови и делови од опрема 
за наведените стоки 
кл. 38 - услуги за алармирање, на повици; 
услуги за исклучување на повиците; услуга за 
дивертирање и пренасочување на повици, услуга 
за снимање повици; услуга на филтрирање на 
повиците; услуги на мобилна комуникација; 
услуги на мобилни телефони; комуникација по 
пат на мобилни телефони; комуникација по пат на 
компјутерски терминали; комуникација по пат на 
мрежи од оптички влакна; услуги за комуникација 
со податоци; услуги за дигитална комуникација; 
услуги за размена на електронски податоци; 
услуги на елктронска пошта; електронски 
пренос на податоци, слики и документи преку 
компјутерски терминали; услуги на пренос преку 
факс; информативни услуги поврзани со мобилни 
комуникациски тарифи; услуги на мобилна 
комуникација; следење, организација и анализа 
на информациите поврзани со повиците; услуги 
поврзани со праќање повеќекратни пораки; on-
line информации поврзани со телекомуникации; 
пејџинг сервиси; обезбедување пристап до on-
line компјутерски услуги; обезбедување „chat 
rooms” за пренос на пораки помеѓу компјутерските 
корисници што се однесуваат на забава, 
образование, технологија, култура, музика, спорт, 
мода, јазик, персонални компјутери, работи 
поврзани со IТ, актуелни настани и стилови на 
живеење; обезбедување услуги на електронски 
пренос; обезбедување on-line компјутерски бази 
на податоци од областа на телекомуникациите; 
обезбедување телекомуникациски врски до 
глобалена компјутерска мрежа по пат на мобилни 
телефони; обезбедување телекомуникациски 
врски до глобална компјутерска мрежа по пат на 
компјутери; подготовка на информации и подготовка 
на извештаи, сите поврзани со телекомуникации; 
подготовка на телекомуникационен пристап и врски 
со компјутерски бази на податоци и со интернет; 
радио и телефонски пејџинг услуги; услуги на 
далечински пристап на податоци; изнајмување 
телекомуникациска опрема, имено телефони, 
факс машини, ПДА, персонални компјутери и рачни 
компјутери способни за меѓусебна комуникација 
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преку телекомуникациска мрежа; изнајмување 
телефонски апарати, факс машини и други 
телекомуникациски апарати и инструменти; 
услуги на сателитски пренос; услуги за собирање, 
преноси и процесирање на пораки и податоци; 
услуги за пренос, подготовка и прикажување на 
информациите за деловни и домашни потреби 
од компјутерски сочувани банки на податоци или 
преку интернет; насочување на аудио материјал на 
интернет; телекомуникација и распространување 
на информација во аудио и визуелна форма; 
телекомуникација на информација (вклучително 
веб страници), компјутерски програми и 
други податоци; телекомуникациски услуги; 
услуги на телефонски пораки; подготовка на 
услугите поврзани со примање, процесирање, 
прикажување, снимање, повторување или пренос 
на податоци; обезбедување услуги на гласовни 
комуникации и комуникации на податоци; пренос 
и процесирање на податоци од далечински 
локации до мобилни телефони; услуги на мрежи 
за додавање на вредноста (VAN); обезбедување 
пристап до електронски информативни табли 
преку глобална компјутерска мрежа 
кл. 42 - советодавни и консултативни услуги 
поврзани со изградба, поправка и инсталирање; 
советодавни услуги поврзани со тарифи за 
мобилна комуникација, образование, обука, 
забава, спорт, рекреација, театар, телевизија, 
музика, вести и издавање, телекомуникации; 
анализа на информации; компјутерски и софтвер 
консултативни услуги; анализи на компјутерски 
и телекомуникациски системи и мрежи; дизајн 
на компјутерска мрежа за други; компјутерско 
програмирање за други; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и култура; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и културата преку безжични 
телекомуникациски услуги; компјутерски услуги, 
имено, правење и одржување веб страници 
за други; анализи на компјутерски системи; 
услуги на интеграција на компјутерски системи 
поврзани со финансиските услуги на продажба 
на големо и мало; бази на податоци, on-line, 
интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со уредување, одржување и организирање 
семинари и едукативни, рекреативни семинари 
и семинари за обука, конференции, конгреси, 
изложби и презентации; база на податоци, 
on-line, интерактивна база на податоци и 
интернет советодавни и консултативни услуги 
поврзани со услуги на агенциите за резервации, 
резервации и купување билети со електронски и 
компјутерски средства, резервација на седишта 
за патување, услуги на карго превоз, услуги 
на доставување, доставување стоки и пошта, 
образование, обука, забава, спорт, рекреација, 
театар, телевизија, музика, вести и објавување, 
услуги на електронски бази на податоци, услуги 
на електронски игри и натпревари обезбедени по 

пат на интернет, услуги за забава, услуги за увоз 
и извоз, услуги за инструкции и учење, услуги 
за програма на вести, услуги за транспорт на 
патници и воздушен карго транспорт, подготовка 
на извештаи поврзани со услуги на објавување, 
резервација и услуги за купување билети, услуги 
за резервација на билети, услуги за туристички 
информации, транспорт, пакување и складирање 
стоки, услуги за управување со патувања, услуги 
на туристички агенции, патнички услуги, услуги 
за изнајмување возила, одржување возила; 
база на податоци, on-line, интерактивна база на 
податоци и интернет советодавни и консултантски 
услуги поврзани со инсталирање на електрични и 
електронски апарати и инструменти и компоненти 
на телекомуникациски мрежи, апарати, 
инструменти, инсталации, инструменти и системи 
за пренос на звук, слика и податоци и апарати за 
информација, инсталациони врски на системите 
за сигнализација, комуникациски системи и 
мрежи на системите за електронска пошта и 
информации и електронски врски на податоци 
и делови за наведеното; бази на податоци, on-
line, интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со печатење книги, именици, прирачници, карти, 
списанија, упатства и печатени работи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база на податоци 
и интернет советодавни и консултативни услуги, 
сите поврзани со услугите од класата 42, 
имено бази на податоци, on-line, интерактивна 
база на податоци и интернет советодавни и 
консултативни услуги поврзани со инсталација, 
одржување и поправка на компјутерски хардвер, 
компјутери и компјутерски мрежи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база и интернет 
информациони услуги поврзани со услуги на 
електронските бази на податоци за подготовка 
на информации поврзани со прогнозата за 
времето и ресторани, услуги на агенции за 
резервации и услуги за туристичка информација 
( се однесуваат на сместување); дизајн на мрежи 
и телекомуникациски инсталации; дизајн, цртање 
и авторизирано пишување, се за составување на 
веб страници на интернет; услуги на електронски 
бази на податоци за подготовка на информации 
поврзани со прогноза на времето и ресторани, 
услуги на агенциите за резервации и услуги 
на туристички информации ( се однесуваат на 
сместување); закуп, наеми и лизинг на компјутери 
и инсталации за пренос на податоци и апарати 
и инсталации за нивна употреба; хостирање на 
веб страници за други на комјутерски сервер за 
глобална комјутерска мрежа; информативни и 
советодавни услуги (вклучително подготовка на 
информации) поврзани со прогноза на времето и 
ресторани, услуги на агенциите за резервации и 
услуги на туристички информации ( се однесуваат 
на сместување); услуги на обезбедување време 
за пристап до on-line комјутер по пат на лизинг; 
лизинг или обезбедување време за пристап до 
компјутерска база на податоци, веб страници, 
лични страници и информативни табли за други; 
услуги на планирање и дизајн, сите поврзани со 
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телекомуникациски мрежи, апарати и инструменти; 
професионални консултативни услуги од областа 
на телекомуникациите, праќање пораки, примање 
пораки, пренос на податоци и мрежни апарати 
и инструменти за податоци; обезбедување 
компјутерски софтвер снимен од глобална 
компјутерска мрежа; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за дизајнирање по пат на компјутер 
(CAD) машини за компјутерско пребарување, 
игри, употреба и процесирање на зборови, 
обезбедување привремена употреба на on-line 
софтвер што не може да се пресними за употреба 
како компјутерска програма којашто ги организира 
нумеричките податоци во редови и колони на 
терминалниот екран; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за употреба при користењето со бази на 
податоци, подготовка на информации поврзани со 
on-line прогноза на времето и ресторани, услуги на 
агенциите за резервации и услуги на туристички 
информации ( се однесуваат на сместување) од 
компјутерски бази на податоци или обезбедени 
од инсталации на интернет; подготовка на 
комуникациски услуги на говор и податоци; наем 
на компјутерски хардвер и софтвер за употреба 
во услугите на електронското банкарство; наем на 
компјутерски софтвер; наем на компјутери; услуги 
на интеграција на системи; услуги на тестирање; 
надградба на компјутерски софтвер; пишување, 
развој, надградба и дизајн на компјутерски 
софтвер; обезбедување машини за пребарување 

(210)	 TM  2003/850	 (220)	 17/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NTT  DoCoMo,Inc
 11-1, Nagatachno 2-chome, Chiyoda-ku, 
 Tokyo 100-6150, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - машини што одговараат, апарати и 
инструменти за снимање, пренос, прием, 
процесираше, враќање, репродукција, 
манипулација, анализа, покажување и печатење 
звук, слики и/или податоци; апарати и инструманти 
за управување на возила; мобилни телефони; 
апарати и инструменти за комуникација и 
телекомуникација; CD плеери; компјутерски 
апликационен софтвер за дизајнирање со помош 

на компјутер (CAD), машини за копјутерско 
пребарување, игри, употреба и процесирање на 
зборови; компјутерски апликационен софтвер 
за употреба во компјутерска програма којашто 
ги организира нумеричките податоци во редови 
и колони на терминалниот екран; компјутерски 
апликационен софтвер за употреба во водењето 
на базите на податоци; CD драјвери; компјутерски 
игри и софтвер за компјутерски игри; компјутерски 
хардвер и фирмвер; компјутерски периферни 
уреди, односно мемории, тастатури, електронски 
пенкала, мауси, монитори и поврзувања помеѓу 
системите; компјутерски софтвер и публикации во 
електронска форма добиени on-line до базите на 
податоци или капацитети обезбедени на интернет 
(вклучително веб страници); компјутерски софтвер 
и телекомуникациски апарати (вклучително 
модеми) што овозможуваат врска со базите на 
податоци и со интернет; компјутерски софтвер 
кој може да се преземе рд глобални компјутерски 
мрежи; компјутерски софтвер снимен на ленти, 
дискови и картички; компјутерски софтвер 
што овозможува пребарување. на податоците; 
компјутерски софтвер; компјутери; компјутерски, 
комуникациски и дисплеј табли што се 
употребуваат при трговските трансакции; стоки 
за комуникација со податоците; терминали на 
податоци; дебитни картички, кредитни картички 
и картички за наплата; апарати и инструменти 
за дигитална комуникација; електронски апарати 
и инструменти; електронски игри адаптирани 
за употреба само со телевизиски приемник што 
овозможуваат корисниците да комуницираат 
меѓу себе; електронски картички со меморија, 
телефонски картички и електронски картички, 
сите за употреба со комуникациски апарати и 
инструменти; електронски табли за информации; 
електронски системи за трговија; кертриџи 
за игри што се употребуваат кај електронски 
апарати за играње; лаптоп и ноутбук компјутери; 
лаптоп и ноутбук терминали; магнетни и оптички 
медиуми на податоци, имено магнетни дискови, 
оптички дискови, флопи дискови, магнетни 
ленти, магнетни картички, оптички картички, 
картички на интегрални кола, магнетни носачи на 
податоци, оптички носачи на податоци; апарати и 
инструманти за мобилни телефони; пејџери; ПДА 
(лична дигитална помош); апарати и инструменти 
за далечински пристап на оп-line информации, 
сите електронски; роботи за лична употреба 
или забава; стоки за сателитска комуникација; 
стоки за телекомуникации; кориснички станици; 
системи за управување со возила, имено 
електронски управувачки инструменти за глобално 
позиционирање; кертриџи за видео игри; машини 
за играње со видео излез што се употребуваат 
со телевизори и преку глобална комуникациска 
мрежа; видеофони; камери; мобилни телефони 
со камери; ремени за држење на компјутерските 
терминали; телефони; резервни делови и делови 
од опрема за наведените стоки 
кл. 16 - лепила за стационарни и домашни потреби; 
реклами; рекламни и материјали за промоција; 
алманаси; картички за објавување; роденденски 

TM 2003/850



Glasnik, 13/1,  str.165-529, mart 2006 Skopje

Trgovski marki

356

картички и божиќни картички; материјали за 
уметници; атласи; фотографски репродукции 
во бело на сина основа, како архитектонски или 
енергетски планови, материјали за поврзување 
книги; книшки, книги, брошури, каталози, 
информативни флаери, списанија, весници, 
панфлети, периодични списанија, проспекти, 
летоци, печатен материјал, печатени публикации 
и печатен наставен материјал поврзан со 
комуникации, рачни компјутери, персонални 
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика 
и филмови, апарати и инструменти за водење 
на автомобилите, камери, телефони, ремени 
за држење на компјутерски терминали; книшки, 
летоци, брошури и упатства; книги, календари; 
производи од картон, имено картони, картонски 
кутии; карти; каталози; венци; комични книги; 
контролни знаци; дневници; именици; корици за 
именици; пликови, основни каталози за производи; 
графички ликовни продукции; графички принт; 
упатства; материјали за инструкции и учење 
(освен апарати); списанија; упатства за употреба 
во областа на комуникации, рачни компјутери, 
персонални компјутери, ПДА, компјутерски 
софтвер, музика и филмови, апарати и 
инсгрументи за водење на автомобили, камери, 
телефони, ремени за држење на компјутерски 
терминали; мапи; весници за дистрибуција меѓу 
читатели, весници; реквизити за канцеларии; 
четки за боење; памфлети; хартија; периодични 
списанија; фотографии; поштенски картички 
со слики; планови; пластичен леплив филм со 
можности за примена во палетизација; пластична 
обвивка за пакување; пластичен материјал 
за пакување (којшто не е вклучен во другите 
класи); карти за играње; поштенски картички; 
постери; печатени материјали; печатени планови; 
печатени публикации за рекламирање; печатени 
публикации; печатени билети, купони и ваучери; 
печатени распореди; проспекти; музички плочи; 
книги со песни; стационари; ленти и картички, што 
се однесува на снимање на компјутерски програми 
и податоци, материјали за учење, календари што 
се кинат; распореди; реквизити за во канцеларии 
и за машини за пишување (освен мебел); веб 
страници симнати од интернет во форма на 
печатен материјал; материјал за завиткување и 
пакување; резервни делови и делови од опрема 
за наведените стоки 
кл. 38 - услуги за алармирање, повици; услуги за 
исклучување на повиците; услуга за дивертирање 
и пренасочување на повици, услуга за снимање 
повици; услуга на филтрирање на повиците; 
услуги на мобилна комуникација; услуги на 
мобилни телефони; комуникација по пат на 
мобилни телефони; комуникација по пат на 
компјутерски терминали; комуникација по пат на 
мрежи од оптички влакна; услуги за комуникација 
со податоци; услуги за дигитална комуникација; 
услуги за размена на електронски податоци; 
услуги на елктронска пошта; електронски 
пренос на податоци, слики и документи преку 
компјутерски терминали; услуги на пренос преку 
факс; информативни услуги поврзани со мобилни 

комуникациски тарифи; услуги на мобилна 
комуникација; следење, организација и анализа 
на информациите поврзани со повиците; услуги 
поврзани со праќање повеќекратни пораки; on-
line информации поврзани со телекомуникации; 
пејџинг сервиси; обезбедување пристап до on-
line компјутерски услуги; обезбедување „chat 
rooms” за пренос на пораки помеѓу компјутерските 
корисници што се однесуваат на забава, 
образование, технологија, култура, музика, спорт, 
мода, јазик, персонални компјутери, работи 
поврзани со IТ, актуелни настани и стилови на 
живеење; обезбедување услуги на електронски 
пренос; обезбедување on-line компјутерски бази 
на податоци од областа на телекомуникациите; 
обезбедување телекомуникациски врски до 
глобалена компјутерска мрежа по пат на мобилни 
телефони; обезбедување телекомуникациски 
врски до глобална компјутерска мрежа по пат на 
компјутери; подготовка на информации и подготовка 
на извештаи, сите поврзани со телекомуникации; 
подготовка на телекомуникационен пристап и врски 
со компјутерски бази на податоци и со интернет; 
радио и телефонски пејџинг услуги; услуги на 
далечински пристап на податоци; изнајмување 
телекомуникациска опрема, имено телефони, 
факс машини, ПДА, персонални компјутери 
и рачни компјутери способни за меѓусебна 
комуникација преку телекомуникациска мрежа; 
изнајмување телефонски апарати, факс машини и 
други телекомуникациски апарати и инструменти; 
услуги на сателитски пренос; услуги за собирање, 
преноси и процесирање на пораки и податоци; 
услуги за пренос, подготовка и прикажување на 
информациите за деловни и домашни потреби 
од компјутерски сочувани банки на податоци или 
преку интернет; насочување на аудио материјал на 
интернет; телекомуникација и распространување 
на информација во аудио и визуелна форма; 
телекомуникација на информација (вклучително 
веб страници), компјутерски програми и 
други податоци; телекомуникациски услуги; 
услуги на телефонски пораки; подготовка на 
услугите поврзани со примање, процесирање, 
прикажување, снимање, повторување или пренос 
на податоци; обезбедување услуги на гласовни 
комуникации и комуникации на податоци; пренос 
и процесирање на податоци од далечински 
локации до мобилни телефони; услуги на мрежи 
за додавање на вредноста (VAN); обезбедување 
пристап до електронски информативни табли 
преку глобална компјутерска мрежа 
кл. 42 - советодавни и консултативни услуги 
поврзани со изградба, поправка и инсталирање; 
советодавни услуги поврзани со тарифи за 
мобилна комуникација, образование, обука, 
забава, спорт, рекреација, театар, телевизија, 
музика, вести и издавање, телекомуникации; 
анализа на информации; компјутерски и софтвер 
консултативни услуги; анализи на компјутерски 
и телекомуникациски системи и мрежи; дизајн 
на компјутерска мрежа за други; компјутерско 
програмирање за други; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
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списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и култура; компјутерски услуги, 
имено обезбедување on-line публикации и 
списанија од областа на забавата, образованието, 
технологијата и културата преку безжични 
телекомуникациски услуги; компјутерски услуги, 
имено, правење и одржување веб страници 
за други; анализи на компјутерски системи; 
услуги на интеграција на компјутерски системи 
поврзани со финансиските услуги на продажба 
на големо и мало; бази на податоци, on-line, 
интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со уредување, одржување и организирање 
семинари и едукативни, рекреативни семинари 
и семинари за обука, конференции, конгреси, 
изложби и презентации; база на податоци, 
on-line, интерактивна база на податоци и 
интернет советодавни и консултативни услуги 
поврзани со услуги на агенциите за резервации, 
резервации и купување билети со електронски и 
компјутерски средства, резервација на седишта 
за патување, услуги на карго превоз, услуги 
на доставување, доставување стоки и пошта, 
образование, обука, забава, спорт, рекреација, 
театар, телевизија, музика, вести и објавување, 
услуги на електронски бази на податоци, услуги 
на електронски игри и натпревари обезбедени по 
пат на интернет, услуги за забава, услуги за увоз 
и извоз, услуги за инструкции и учење, услуги 
за програма на вести, услуги за транспорт на 
патници и воздушен карго транспорт, подготовка 
на извештаи поврзани со услуги на објавување, 
резервација и услуги за купување билети, услуги 
за резервација на билети, услуги за туристички 
информации, транспорт, пакување и складирање 
стоки, услуги за управување со патувања, услуги 
на туристички агенции, патнички услуги, услуги 
за изнајмување возила, одржување возила; 
база на податоци, on-line, интерактивна база на 
податоци и интернет советодавни и консултантски 
услуги поврзани со инсталирање на електрични и 
електронски апарати и инструменти и компоненти 
на телекомуникациски мрежи, апарати, 
инструменти, инсталации, инструменти и системи 
за пренос на звук, слика и податоци и апарати за 
информација, инсталациони врски на системите 
за сигнализација, комуникациски системи и 
мрежи на системите за електронска пошта и 
информации и електронски врски на податоци 
и делови за наведеното; бази на податоци, on-
line, интерактивна база на податоци и интернет 
советодавни и консултативни услуги поврзани 
со печатење книги, именици, прирачници, карти, 
списанија, упатства и печатени работи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база на податоци 
и интернет советодавни и консултативни услуги, 
сите поврзани со услугите од класата 42, 
имено бази на податоци, on-line, интерактивна 
база на податоци и интернет советодавни и 
консултативни услуги поврзани со инсталација, 
одржување и поправка на компјутерски хардвер, 
компјутери и компјутерски мрежи; бази на 
податоци, on-line, интерактивна база и интернет 

информациони услуги поврзани со услуги на 
електронските бази на податоци за подготовка 
на информации поврзани со прогнозата за 
времето и ресторани, услуги на агенции за 
резервации и услуги за туристичка информација 
( се однесуваат на сместување); дизајн на мрежи 
и телекомуникациски инсталации; дизајн, цртање 
и авторизирано пишување, се за составување на 
веб страници на интернет; услуги на електронски 
бази на податоци за подготовка на информации 
поврзани со прогноза на времето и ресторани, 
услуги на агенциите за резервации и услуги 
на туристички информации ( се однесуваат на 
сместување); закуп, наеми и лизинг на компјутери 
и инсталации за пренос на податоци и апарати 
и инсталации за нивна употреба; хостирање на 
веб страници за други на комјутерски сервер за 
глобална комјутерска мрежа; информативни и 
советодавни услуги (вклучително подготовка на 
информации) поврзани со прогноза на времето и 
ресторани, услуги на агенциите за резервации и 
услуги на туристички информации ( се однесуваат 
на сместување); услуги на обезбедување време 
за пристап до on-line комјутер по пат на лизинг; 
лизинг или обезбедување време за пристап до 
компјутерска база на податоци, веб страници,  
лични страници и информативни табли за други; 
услуги на планирање и дизајн, сите поврзани со 
телекомуникациски мрежи, апарати и инструменти; 
професионални консултативни услуги од областа 
на телекомуникациите, праќање пораки, примање 
пораки, пренос на податоци и мрежни апарати 
и инструменти за податоци; обезбедување 
компјутерски софтвер снимен од глобална 
компјутерска мрежа; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за дизајнирање по пат на компјутер 
(CAD) машини за компјутерско пребарување, 
игри, употреба и процесирање на зборови, 
обезбедување привремена употреба на on-line 
софтвер што не може да се пресними за употреба 
како компјутерска програма којашто ги организира 
нумеричките податоци во редови и колони на 
терминалниот екран; обезбедување привремена 
употреба на on-line софтвер што не може да се 
пресними за употреба при користењето со бази на 
податоци, подготовка на информации поврзани со 
on-line прогноза на времето и ресторани, услуги на 
агенциите за резервации и услуги на туристички 
информации ( се однесуваат на сместување) од 
компјутерски бази на податоци или обезбедени 
од инсталации на интернет; подготовка на 
комуникациски услуги на говор и податоци; наем 
на компјутерски хардвер и софтвер за употреба 
во услугите на електронското банкарство; наем на 
компјутерски софтвер; наем на компјутери; услуги 
на интеграција на системи; услуги на тестирање; 
надградба на компјутерски софтвер; пишување, 
развој, надградба и дизајн на компјутерски 
софтвер; обезбедување машини за пребарување
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(210)	 TM  2003/852	 (220)	 17/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 JADRAN-Galenski Labaratorij d.d.
 Pulac b.b., 51000 Rijeka, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и парафармацевтски 
препарати 

(210)	 TM  2003/854	 (220)	 20/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Здравствена организација за стоматолошка 

здравствена заштита „КРУНА МС” Ц.О.
 Кеј 13-ти Ноември 2/2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

КРУНА МС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - забни протези (препарати за чистење на 
забните протези); забни протези (препарати 
за нега на забните протези); забни протези 
(препарати за полирање на забните протези); 
полирање (препарати за полирање); полирање на 
забни протези (препарати за полирање на забните 
протези); средства за нега на забите 
кл. 5 - абразивни средства за забарството; 
анестетици; благородни метали (легури на 
благородни метали) за забарството; газа за 
завиткување; газа за медицинска употреба; гас за 
медицинска употреба; гума за забарска употреба; 
добивање заби (препарати за олеснување на 
раснењето на забите); забен кит, забен лак, забен 
цемент, заби (лепила за забни протези), заби 
(материјали за пломбирање заби); забни амалгами, 
забни протези (лепила за забни протези), забни 
протези (порцелан за забни протези), завои /ком-
пресивни/, закрепнувачки лекови; злато (забни 
супстанции од злато); легури на благородни 
метали за забарството; лекови за забарска 
употреба; лепила за забни протези; материјали 
за забни отисоци; медицински алкохол; памук за 

медицинска употреба; порцелан за забни протези; 
растворливи средства за хигиенска употреба; 
средства за ублажување болка; средства за 
стегнување /стиптички средства/; средства за 
ублажување  болка /аналгетици/; стерилизација 
(производи за стерилизација); сунѓер за рани; 
фластери 
кл. 10 - вештачки вилици; вештачки забала; 
вештачки заби; дупчалки за забарска употреба; 
забари (забарски столови); забарски апарати 
и инструменти; забарски електрични апарати; 
забарски конец /за чистење на забите/; забарски 
огледала; заби (прстени за ублажување или 
олеснување на добивањето заби)/дентиции/; игли 
за медицинска употреба; јазик (прибор за нега на 
јазикот); капалки за медицинска употреба; конец 
за нега на заби; конец за шиење при операции; 
ласери за медицинска употреба; лекови (садови 
за примена на лековите); медицински (специјални 
ковчези за медицински инструменти); направи 
за уфрлување воздух /инсуфлатори за забари/; 
ножиња; огледала за забари; плукалници; протези; 
ракавици за медицинска употреба; распрснувачи за 
медицинска употреба; рендгенски зраци (апарати 
и инсталации за производство на рендгенски 
зраци) за медицинска употреба; рендгенски 
зраци (уреди за заштита од рендгенски зраци) 
за медицинска употреба; садови за медицинска 
употреба; светилки за медицинска употреба; 
скалпели; специјален мебел за медицинска 
употреба; стерилни крпи; столови за медицинска 
или стоматолошка употреба; ултравиолетови 
зраци (ламби за производство на ултравиолетови 
зраци); ултравиолетови зраци (филтери за 
виолетови зраци); фаќалки за медицинска 
употреба; хигиенски садови; хируршки конец; 
хируршки копци; хируршки ножеви; шиење рани 
(игли за шиење рани); шиење рани (прибор за 
шиење рани); шилци /штифтови/ за прицврстување 
вештачки заби	
кл. 42 - забарство

(210)	 TM  2003/856	 (220)	 16/10/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 AstraZeneca AB
 SE-151 85 Sodertalje, SE
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

AXALIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување 
кардиоваскуларни заболувања 
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(210)	 TM  2003/857	 (220)	 20/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware 

Corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба на 
луѓето

(210)	 TM  2003/858	 (220)	 21/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Екстра Деликатес Феим ДООЕЛ
 ул. Индустриска бр. 8, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

KOSILI
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - капење (козметички препарати за капење), 
кожа (козметички производи за нега на кожата), 
кожа (креми за кожни производи), кожа (производи 
за заштита на кожата), козметички производи, нега 
на кожа (козметички производи за нега на кожата), 
сапуни, сапуни за миење, шампони

(210)	 TM  2003/860	 (220)	 21/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, градежништво, 

промет и услуги ПРОТОТИП ДООЕЛ - Скопје
 ул. Михаил Чаков бр. 4, MK
(540)	

(591) жолта, сива, темно сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - метални   градежни   материјали,   метални   
преносни конструкции, браварски производи и 
мали метални производи 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги

(210)	 TM  2003/864	 (220)	 24/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за компјутерски консалтинг и 

инженеринг ЛОГИН СИСТЕМИ д.о.о
 ул. Прашка бр. 23 ( кат 2), 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 9 - апарати за обработка на информации, 
глувче (информатика), еластични дискети, 
електрични кабли (кабелски спојки), интер-
комуникации (апарати за интер-комуникации), 
информатички програми /снимени/, информации 
(апарати за обработка на информациите), 
испитувач /сканер/ /информатика/, компакт 
оптички дискови, магнетни ленти, магнетни плочи, 
ленти за чистење глави на читачи, мемории за 
сметачи, менувачи на дискови /информатика/, 
меѓуфазни површини /информатика/, монитори 
/програми за сметачи/, микропроцесори, модеми, 
обработка на податоци (апарати за обработка 
на податоци), оптички компакт плочи, оптички 
податоци, оптички читачи, печатачи за компјутери, 
предаватели /телекомуникации/, прекинувачи со 
две положби /информатика/, сметање (уреди за 
сметање), сметачи, сметачи (помошни мемории за 
сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), 
сметачи (снимени програми за сметачи), сметачки 
машини, спојки за електрични кабли, тастатура за 
сметачи, холограми и чипови
кл. 35 - информатички картотеки (водење на 
информатичките картотеки), објавување рекламни 
текстови, обработка на текстови, рекламната 
документација (уредување на рекламна доку-
ментација), ширење рекламен материјал /трак-
тати, проспекти, печатени примероци/ 
кл. 38 - електронска пошта, комуникации по 
пат на сметачки терминали, сметач (пренос на 
пораки и слики со сметач), пружање услуги за 
приклучување кон глобални компјутерски мрежи 
(интернет провајдери), пораки (пренос на пораки) 
кл. 42 - изнајмување софтвер, изработка 
(концепирање) на софтвери, изнајмување апарати 
за пренос, тонски снимки (изнајмување на тонските 
снимки), креирање и одржување веб сајт за други, 
одржување (креирање) веб сајтови за други, 
хостирање компјутерски сајтови (веб сајтови), 
сметачи (изнајмување на сметачите), сметачи 
(програмирање на сметачите), инженеринг и развој 
на нови производи, изработка (концептирање) на 
софтвер, стручни консултации
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(210)	 TM  2003/866	 (220)	 25/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 БАНСКОЛИЈА-С
 ул.„ Е. Поп-Андонов” 28, Струмица, MK
(540)	

(591) жолта, зелена, потрокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи 
од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 
прашок за печење,сол, сенф, оцет,сосови(како 
мирудии),мирудии,мраз 
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалаци 
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210)	 TM  2003/867	 (220)	 25/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability 

company)
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
 Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

RUNNER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување 
штетници, фунгициди, хербициди и инсектциди

(210)	 TM  2003/868	 (220)	 26/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГАЛИЈАНО МГ ДОО увоз извоз
 Бул. Илинден бр. 80, Скопје, MK
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ 
 ул.”Св.Кл.Охридски”66/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 35 - огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи 
кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги 
за привремено сместување; медицинска и 
хигиенска помош и разубавување; ветеринарни 
и земјоделски услуги; правни услуги; научни и 
индустриски истражувања; изработка на програми 
за компјутери; услуги што не се опфатени со 
другите класи

(210)	 TM  2003/869	 (220)	 26/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГАЛИЈАНО МГ ДОО увоз извоз
 Бул. Илинден бр. 80, Скопје, MK
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ 
 ул.”Св.Кл.Охридски”66/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи 
кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги 
за привремено сместување; медицинска и 
хигиенска помош и разубавување; ветеринарни 
и земјоделски услуги; правни услуги; научни и 
индустриски истражувања; изработка на програми 
за компјутери; услуги што не се опфатени со 
другите класи
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(210)	 TM  2003/870	 (220)	 26/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГАЛИЈАНО МГ ДОО увоз извоз
 Бул. Илинден бр. 80, Скопје, MK
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ 
 ул.”Св.Кл.Охридски”66/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

GALIJANO MG

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи 
кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги 
за привремено сместување; медицинска и 
хигиенска помош и разубавување; ветеринарни 
и земјоделски услуги; правни услуги; научни и 
индустриски истражувања; изработка на програми 
за компјутери; услуги што не се опфатени со 
другите класи 

(210)	 TM  2003/871	 (220)	 27/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СКОВИН”  АД СКОПЈЕ
 ул. „15-ти  Корпус”  бр.3, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци

(210)	 TM  2003/872	 (220)	 27/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) светло и темно зелена, жолта светло и темно 
сина, виолетова и окер

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - растителна  маст 

(210)	 TM  2003/873	 (220)	 27/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) светло и темно сина, зелена, жолта светло и темно 
кафена, окер и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - маргарин 
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(210)	 TM  2003/878	 (220)	 28/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

CALIXTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/879	 (220)	 28/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

VAIRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/880	 (220)	 28/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ НА Р.М.
 ул. „Вељко Влаховиќ”  бб, 1000 Скопје, MK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат 
 бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)	

(591) сина, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 - градба, надгледување на градежниte 
работи на спортски и други објекти 
кл. 41 - организирање спортски и културни 
активности, приредби, семинари

(210)	 TM  2003/881	 (220)	 28/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ НА Р.М.
 ул. „Вељко Влаховиќ”  бб, 1000 Скопје, MK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат 
 бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 - градба, надгледување на градежниte 
работи на спортски и други објекти 
кл. 41 - организирање спортски и културни 
активности, приредби, семинари

(210)	 TM  2003/882	 (220)	 28/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Church & Dwight Co., Inc.,
 469 North Harrison Street, Princeton, 
 New Jersey 08543, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

MAGNUM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 - кондоми, нехемиски средства за 
контрацепција

(210)	 TM  2003/883	 (220)	 28/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Church & Dwight Co., Inc.,
 469 North Harrison Street, Princeton, 
 New Jersey 08543, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

TROJAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - тоалетни производи, козметика, парфеми 
и колонски води, сапуни, антиперспирантни и 
дезодоранси за лична употреба, производи за 
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нега на кожата, производи за бричење и за по 
бричење, производи за заштита од сонце, лосиони 
за нега на раце и тело, пудра за тело, производи за 
нега на косата, средства за депилација и восоци, 
производи за нега на забите и средства за орална 
хигиена вклучени во класата 3 
кл. 5 - персонални масла и масти, хемиски 
контрацепциски средства, аналгетички производи, 
антибиотички производи, антисептички производи; 
производи против јадеж и иритации на кожата, 
медицински дерматолошки масти за рани; 
медицински влажни бришачи и крпи; медицински 
пудри за стапалата и нозете, медицински 
производи за нега на косата, медицински чистачи 
на кожата, производи за третмани против акни, 
медицински средства заплакнење на устата, 
заштитни завои
кл. 10 - кондоми, нехемиски средства за 
контрацепција

(210)	 TM  2003/884	 (220)	 28/11/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт импорт 
 ул. „Митрополит Теодосие Гологанов” бр.59/1/6-

15, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - влажни шамичиња и шамичиња за 
еднократна употреба

(210)	 TM  2003/885	 (220)	 01/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SADIA S.A.
 Rua Senadоr Attilio Fontana 86 CONCORDIA-

SANTA CATARINA, BR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена и црна
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо и месни производи, вклучително 
замрзнати пилиња, делови од пилиња, пилиња 
валкани во лебни трошки, замрзнати делови од 
мисирка, свински делови и готови (месни) оброци, 
готвено говедско 
кл. 30 - производи направени од жита, леб, колач, 
печива и слатки, а особено паста (тестенини), 
лазањи, пици, готови (паста) оброци, десерти, 
торти, пикантни пити и слатки пити 

(210)	 TM  2003/886	 (220)	 01/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за консалтинг, финансии и медија, 
 Р 3 дооел
 ул. „Рузвелтова” 3 бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

ВРТЕЛЕШКА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 -  алишта (средства за парфимирање на 
алиштата), амбра /парфимерија/, анисово дрво 
(етерични масла од анисово дрво), аромати 
(етерични масла), бадемов сапун, бадемово 
масло, бадемово млеко за козметичка употреба, 
бои за тоалетна употреба, веѓи (козметички 
средства за веѓи) веѓи (моливи за веѓи), вештачки 
нокти, вештаки трепки, лепила за вештачки трепки, 
виткана коса (препарати за виткање на косата), 
средства за израмнување на природно витканата 
коса, средства за отстранување влакненца, 
восок за отстранување влакненца, врзувачки 
средства за козметичка употреба, дезодоранси 
за лична употреба, дезодорирачки сапуни, 
депилатори, дијаманти (абразивно средство), 
екстракти од цвеќе, етерични екстракти, етерични 
масти, јасмин (јасминово масло), капење (соли 
за капење), козметички препарати за капење, 
кожа (козметички производи за нега на кожата), 
креми за чистење на кожата, козметика (украсни 
детали за козметичка употреба), козметички бои, 
козметички креми, козметички лосиони (шамичиња 
натопени во козметички лосиони), козметички 
прибор, козметички производи, колонска вода, 
коса (бои за коса), препарати за боење коса, 
креми за коса, креми за козметичка употреба, 
лавандина водичка, лак за нокти, лице (белило и 
црвило за лице), лосион за козметичка употреба, 
маски за убавина, масла за парфимерија, масти 
за козметичка употреба, медицински сапуни, 
миризлива водичка, миризливо дрво, мириси 
/парфеми/, моливи (за козметичка употреба), 
козметички производи за нега на кожата, производи 
за нега на устата, производи за нега на ноктите, 
сапуни за освеување, хартиени помагала за 
шминкање на очи, памук за козметичка употреба, 
парфимериски производи, пудра за шминкање, 
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розово масло, сапуни, сапуни за дезодорирање, 
сапуни против потење, козметички препарати за 
слабеење, соли за капење, препарати за заштита 
од сонце, стапчиња обложени со памук за 
козметичка употреба, пудра за тоалета, тоалетна 
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни 
производи, маски за убавина, црвила за усни, 
производи за нега на устата, украсни детали за 
козметичка употреба, кедрово етерично масло, 
црвила за усни, црвило за сјаење, производи 
за црнење на кожата, шампони, производи за 
симнување на шминката, хартиено помагало за 
шминкање на очите 
кл. 4 - божиќно дрво (свеќички за божиќно дрво), 
восок за осветлување, осветлувачки материи, 
свеќи од восок, свеќи /од восок/ за божиќно дрво, 
сијалици (ламби) 
кл. 18 - футроли за клучеви, ковчежиња наменети 
за тоалетен прибор, кожа, имитација на кожа, 
врвки /ленти/ од коа, кожни украси за мебел, рачни 
торби /мрежи/, несесери за патувања, паричници, 
париници од алки, куфери, патни торби, торби 
за плажа, ранци, рачни куфери, рачни торби, 
колани од кожа, торби за патување, торби за списи 
/актовки/, торба на тркалца, срутроли за клучеви, 
чадори, шапки од кожа 
кл. 20 - бисери (пердиња од бисери) за декорација, 
бифе на тркалца, фигурички од восок, држачи за 
крпи /фиксни, неметални/, жардињери /покуќнина/, 
закачалки, ковчежиња /не се од благороден 
метал/, колички, комоди, корнизи, кутии за накит, 
кутии од дрво или од пластичен материјал, куфери 
/неметални/, ладала, кутии за накит /неметални/, 
огледала, перници, покуќнина, полнети животни, 
простирки, рамки за слики, украсни венчиња 
за рамки за слики, држач за списанија, држач 
за читање, тоалтни масички, украсни ѕидни 
апликации, подвижни предмети за украсување, 
уметнички предмети 
кл. 21 - големи чаши /не се од благороден метал/, 
декоративни вазни за цвеќе /не се од хартија/, 
држачи за сапун, држачи за тоалетна хартија, 
значки од порцелан или стакло, калапи за коцки 
мраз, канти за отпадоци, прибори за кафе /не 
се од благородни метали/, керамички производи 
за домаќинство, кинески порцелан, козметички 
прибор, кристални производи, мали садови, 
распрскувачи на мириси, ноќни садови, обоено 
стакло, мозаици од стакло, перјаници, песочни 
часовници, пехари, плитки садови на свеќници /не 
се од благородени метали/, плитки чинии, подлоги 
на садови за јадење, подлоги за филџани /не се 
од благородни метали/, порцелански производи, 
послужавници, прибори за јадење, пудриери, 
рачни свеќници, садови /не се од благородни 
метали/, сапуни (садови за сапуни), свеќници /не 
се од благородни метали/, сервиси за чај /не се 
од благородни метали/, соларничиња /не се од 
благородни метали/, стаклени кутии, стаклени 
топчиња, стаклени шишенца, стативи за четки 
/не се од благородни метали/, држачи за сунѓери, 
тоалетен прибор, тоалетни кутии /несесери/, 
тоалетни сунгери, тоалетни четки, украсни садови 
за маса /не се од благородни метали/, уметнички 
предмети од порцелан, печена глина или стакло, 

филџани /не се од благородни метали/, носачи за 
цветни аранжмани, чајници /не се од благородни 
метали/, чаши за овошје, чашки за јајца, чинии 
/не се од благородни метали/, шишенца /не се 
од благородни метали/, шишиња, отворачи за 
шишиња, подметнувачи за шишиња 
кл. 25 - блузи,  облека за на тело, околувратници 
од пердуви или крзно, вратоврски, долна облека, 
градници, женски капи, женски наметки за бања, 
женски шалови од крзно, здолништа, наметки за 
бања, обувки, пиџами, ракавици, колани, сандали, 
свилени шамии, чевли, чизми, чорапи, шалови, 
шамии за врат, шапки, широки појаси /ленти/ 
кл. 26 - брошеви /украси за облека/, везови, 
вештачко овошје, вештачко цвеќе, гајтани /украси 
за женска облека/, карнери, копчиња, украсни 
детали за коса, ленти за коса, виклери, ноеви 
пердуви /за облека/, украси за обувки, пердуви 
за облека, перики, прамења од коса, украси за 
облека, шноли /за коса/
кл. 35 - дејности (професионални консултации), 
организирање изложби во комерцијални или 
рекламни цели, изнајмување рекламен простор, 
изнајмување рекламен материјал, манекенски 
услуги во рекламни и промовирачки цели на 
продажбата, објавување рекламни текстови, 
огласување /рекламирање/, организирање 
изложби во комерцијални и рекламни цели, 
плакатирање /огласување/, рекламирање по пат 
на радио, рекламирање по пат на телевизија, 
рекламна хроника, рекламни агенции, ширење 
рекламни огласи, ширење рекламен материјал 
кл. 38 -  електронска пошта, емитување телевизиски 
програми, кабловска телевизија, новинарски 
агенции, пренос на пораки, радиофонски емисии, 
радиофонски врски, телевизиски емисии 
кл. 41 - академии (обука), училиште за глума, 
подучување на млади и артисти, модни агенции 
за уметници, монтажа на радио и телевизиски 
програми, организирање и водење  разговори, 
разонода, разонода по пат на радио, разонода по 
пат на телевизија, фотографски репортажи 
кл. 42 - згрижување на сиромашни (установи за 
прифаќање сиромашни), услуги на студио за 
снимање, театарски артисти (услуги на театарските 
артисти, услуги на театарските импресарија), 
театарски престави, изнајмување тонски снимки, 
филмови (производство на филмови)

(210)	 TM  2003/887	 (220)	 01/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за консалтинг, финансии и медија, 
 Р 3 дооел
 ул.”Рузвелтова” 3 бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

БЕЈБИ
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(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - алишта (средства за парфимирање на 
алиштата), амбра /парфимерија/, анисово дрво 
(етерични масла од анисово дрво), аромати 
(етерични масла), бадемов сапун, бадемово 
масло, бадемово млеко за козметичка употреба, 
бои за тоалетна употреба, веѓи (козметички 
средства за веѓи) веѓи (моливи за веѓи), вештачки 
нокти, вештаки трепки, лепила за вештачки трепки, 
виткана коса (препарати за виткање на косата), 
средства за израмнување на природно виткана 
коса, средства за отстранување влакненца, восок 
за отстранување влакненца, врзувачки средства 
за козметичка употреба, дезодоранси за лична 
употреба, дезодорирачки сапуни, депилатори, 
дијаманти (абразивно средство), екстракти од 
цвеќе, етерични екстракти, етерични масти, 
јасмин (јасминово масло), капење (соли за 
капење), козметички препарати за капење, кожа 
(козметички производи за нега на кожата), креми за 
чистење на кожата, козметика (украсни детали за 
козметичка употреба), козметички бои, козметички 
креми, козметички лосиони (шамичиња натопени 
во козметички лосиони), козметички прибор, 
козметички производи, колонска вода, коса (бои 
за коса), препарати за боење коса, креми за коса, 
креми за козметичка употреба, лавандина водичка, 
лак за нокти, лице (белило и црвило за лице), 
лосион за козметичка употреба, маски за убавина, 
масла за парфимерија, масти за козметичка 
употреба, медицински сапуни, миризлива 
водичка, миризливо дрво, мириси /парфеми/, 
моливи (за козметичка употреба), козметички 
производи за нега на кожата, производи за нега 
на устата, производи за нега на ноктите, сапуни 
за освеување, хартиени помагала за шминкање 
на очите, памук за козметичка употреба, 
парфимериски производи, пудра за шминкање, 
розово масло, сапуни, сапуни за дезодорирање, 
сапуни против потење, козметички препарати за 
слабеење, соли за капење, препарати за заштита 
од сонце, стапчиња обложени со памук за 
козметичка употреба, пудра за тоалета, тоалетна 
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни 
производи, маски за убавина, црвила за усни, 
производи за нега на устата, украсни детали за 
козметичка употреба, кедрово етерично масло, 
црвила за усни, црвило за сјаење, производи 
за црнење на кожата, шампони, производи за 
симнување на шминката, хартиено помагало за 
шминкање на очите 
кл. 4 - божиќно дрво (свеќички за божиќно дрво), 
восок за осветлување, осветлувачки материи, 
свеќи од восок, свеќи /од восок/ за божиќно дрво, 
сијалици (ламби) 
кл. 18 - футроли за клучеви, ковчежиња наменети 
за тоалетен прибор, кожа, имитација на кожа, 
врвки /ленти/ од коа, кожни украси за мебел, рачни 
торби /мрежи/, несесери за патувања, паричници, 
париници од алки, куфери, патни торби, торби 
за плажа, ранци, рачни куфери, рачни торби, 
колани од кожа, торби за патување, торби за списи 

/актовки/, торба на тркалца, футроли за клучеви, 
чадори, шапки од кожа 
кл. 20 - бисери (пердиња од бисери) за декорација, 
бифе на тркалца, фигурички од восок, држачи за 
крпи /фиксни, неметални/, жардињери /покуќнина/, 
закачалки, ковчежиња /не се од благороден 
метал/, колички, комоди, корнизи, кутии за накит, 
кутии од дрво или од пластичен материјал, куфери 
/неметални/, ладала, кутии за накит /неметални/, 
огледала, перници, покуќнина, полнети животни, 
простирки, рамки за слики, украсни венчиња 
за рамки за слики, држач за списанија, држач 
за читање, тоалтни масички, украсни ѕидни 
апликации, подвижни предмети за украсување, 
уметнички предмети 
кл. 21 - големи чаши /не се од благороден метал/, 
декоративни вазни за цвеќе /не се од хартија/, 
држачи за сапун, држачи за тоалетна хартија, 
значки од порцелан или стакло, калапи за коцки 
мраз, канти за отпадоци, прибори за кафе /не 
се од благородни метали/, керамички производи 
за домаќинство, кинески порцелан, козметички 
прибор, кристални производи, мали садови, 
распрскувачи на мириси, ноќни садови, обоено 
стакло, мозаици од стакло, перјаници, песочни 
часовници, пехари, плитки садови на свеќници /не 
се од благородни метали/, плитки чинии, подлоги 
на садови за јадење, подлоги за филџани /не се 
од благородни метали/, порцелански производи, 
послужавници, прибори за јадење, пудриери, 
рачни свеќници, садови /не се од благородни 
метали/, сапуни (садови за сапуни), свеќници /не 
се од благородни метали/, сервиси за чај /не се 
од благородни метали/, соларничиња /не се од 
благородни метали/, стаклени кутии, стаклени 
топчиња, стаклени шишенца, стативи за четки 
/не се од благородни метали/, држачи за сунѓери, 
тоалетен прибор, тоалетни кутии /несесери/, 
тоалетни сунгери, тоалетни четки, украсни садови 
за маса /не се од благородни метали/, уметнички 
предмети од порцелан, печена глина или стакло, 
филџани /не се од благородни метали/, носачи за 
цветни аранжмани, чајници /не се од благородни 
метали/, чаши за овошје, чашки за јајца, чинии 
/не се од благороден метал/, шишенца /не се 
од благороден метал/, шишиња, отворачи за 
шишиња, подметнувачи за шишиња 
кл. 25 - блузи, облека за на тело, околувратници 
од пердуви или крзно, вратоврски, долна облека, 
градници, женски капи, женски наметки за бања, 
женски шалови од крзно, здолништа, наметки за 
бања, обувки, пижами, ракавици, колани, сандали, 
свилени шамии, чевли, чизми, чорапи, шалови, 
шамии за врат, шапки, широки појаси /ленти/ 
кл. 26 - брошеви /украси за облека/, везови, 
вештачко овошје, вештачко цвеќе, гајтани /украси 
за женска облека/, карнери, копчиња, украсни 
детали за коса, ленти за коса, виклери, ноеви 
пердуви /за облека/, украси за обувки, пердуви 
за облека, перики, прамења од коса, украси за 
облека, шноли /за коса/ 
кл. 35 - дејности (професионални консултации), 
организирање изложби во комерцијални или 
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рекламни цели, изнајмување рекламен простор, 
изнајмување рекламен материјал, манекенски 
услуги во рекламни и промовирачки цели на 
продажбата, објавување рекламни текстови, огла-
сување /рекламирање/, организирање изложби 
во комерцијални и рекламни цели, плакатирање 
/огласување/, рекламирање по пат на радио, 
рекламирање по пат на телевизија, рекламна 
хроника, рекламни агенции, ширење рекламни 
огласи, ширење рекламен материјал 
кл. 38 -  електронска пошта, емитување телевизиски 
програми, кабловска телевизија, новинарски 
агенции, пренос на пораки, радиофонски емисии, 
радиофонски врски, телевизиски емисии 
кл. 41 - академии (обука), училиште за глума, 
подучување на млади и артисти, модни агенции 
за уметници, монтажа на радио и телевизиски 
програми, организирање и водење  разговори, 
разонода, разонода по пат на радио, разонода по 
пат на телевизија, фотографски репортажи 
кл. 42 - згрижување на сиромашни (установи за 
прифаќање сиромашни), услуги на студио за 
снимање, театарски артисти (услуги на театарските 
артисти, услуги на театарските импресарија), 
театарски престави, изнајмување тонски снимки, 
филмови (производство на филмови)

(210)	 TM  2003/890	 (220)	 01/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за консалтинг, финансии и медија, 
 Р 3 дооел
 ул. Рузвелтова 3 бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

ЗЛАТНА КНИГА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - известување /хартиени производи/, 
каталози, печатници /печатени работи/, 
публикации, регистри /книги/ 
кл. 35 - водење информатички картотеки, 
изнајмување рекламен простор, изнајмување 
рекламен материјал, објавување рекламни 
текстови, обработка на текстови, огласување 
/рекламирање/, плакатирање /огласување /, 
пропагандни дејности, проучување на пазарот 
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на 
примероци, рекламна хроника, рекламни 
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни 
огласи), ширење  рекламен материјал /трактати, 
проспекти, печатени примероци/, класификација 
на податоци во компјутерски бази на податоци, 
систематизација на податоци во компјутерски 
бази на податоци, компилација на податоци во 
компјутерски бази на податоци
кл. 41 - книги (издавање на книги), коресподенција, 
објавување весници, централна база на податоци 

(210)	 TM  2003/892	 (220)	 03/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 ул. „11 Октомври”  бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, замена за кафе, какао, чај, чоколадни 
напивки 
кл. 36 - лотарии (организирање лотарии) 
кл. 41 - игри за пари

(210)	 TM  2003/893	 (220)	 03/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 ул. „11 Октомври”  бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 30 - кафе, замена за кафе, какао, чај, чоколадни 
напивки 
кл. 36 - лотарии (организирање лотарии) 
кл. 41 - игри за пари

(210)	 TM  2003/898	 (220)	 05/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Illinois Tool Works Inc.
 3600 West Lake Avenue, Glenview, 
 Illinois 60025, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

SIGNODE
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(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 -  метална лента за врзување 
кл. 7 - алати за растегнување, затегнување и 
запечатување пакети, машини за завиткување 
пакети и снопови од лента за врзување; алати за 
сечење на лента за врзување 
кл. 22 - лента за врзување што не е од метал

(210)	 TM  2003/899	 (220)	 08/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СКОВИН”  АД СКОПЈЕ
 ул. „15-ти  Корпус”  бр.3, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци 

(210)	 TM  2003/900	 (220)	 08/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
 One Merck Drive, P.O.Box 100, 
 Whitehouse Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

GARDASIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2003/901	 (220)	 08/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
 One Merck Drive, P.O. Box 100, 
 Whitehouse Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ZOSTIGARD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/903	 (220)	 09/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА  „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски  бр.12, 
 1000  Скопје, MK
(540)	

PTU

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/904	 (220)	 09/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
 ул. Митрополит Теодосие Гологанов бр. 59/1/6-15, 

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

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
на каменец , чистење (производи за чистење) 

TM 2003/904
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сапуни, парфимерија, етерични масла, капење 
(козметички производи), коса (бои за коса), 
коса (препарати за боење на косата) шампони, 
препарати  за  нега  на  устата,  пасти   за  заби, 
влажни шамичиња, шамичиња за  еднократна 
употреба, козметички  лосиони (шамичиња 
натопени  во лосион), шамичиња натопени во 
лосион, смекнувачи, козметички    производи 
за нега  на кожата, дезодоранси за лична 
употреба, бричење (производи за бричење) 
козметички   креми, креми  за   кожа  лосиони  
за коса, сонце (препарати за заштита од сонце) 
козметички препарати за заштита од црнење, 
масло (бадемово, ореово) масло за козметичка 
употреба

(210)	 TM  2003/905	 (220)	 09/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
 ул.Митрополит Теодосие Гологанов бр.59/1/6-

15,1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец, чистење (производи за чистење) 
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење 
(козметички производи), коса (бои за  косата), 
коса ( препарати за боење на косата) шампони, 
препарати  за нега на устата, пасти за заби, влажни 
шамичиња, шамичиња за  еднократна употреба, 
козметички лосиони (шамивчиња натопени 
во лосион), шамичиња  натопени во лосион, 
смекнувачи, козметички производи за нега на 
кожата, дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење) козметички  креми, креми  
за  кожа  лосиони  за коса, сонце (препарати 
за заштита од сонце) козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово) 
масло за козметичка употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи(санитарни), 
предлошки(ткаенини за завиткување), хигиеиски 
пелени и салфетки, шамичиња натопени во 
дезинфекциони средства, хигиенски производи 
за лични цели за еднократна употреба, женски 
влошки, менструални тампони, ветеринарни 
препарати, санитарни препарати за медицински 
цели, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, хигиенски пелени за 
впивање на мочката, заштита од сонце (масти 

против изгореници), изгореници (производи за 
заштита од изгореници), изгореници од сонце 
(масти против изгореници) хигиенски пелени за 
впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со другите класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
еднократна употреба, носни шамичиња од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза, тоалетна хартија

(210)	 TM  2003/906	 (220)	 09/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
 ул.Митрополит Теодосие Гологанов бр.59/1/6-15, 

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

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - капење (козметички произаоди), шампони, 
препарати за нега на забите, влажни шамичиња, 
шамичиња за еднократна употреба, козметички 
лосиони (шамичиња натопени во лосион), 
шамичиња натопени во лосион, омекнувачи, 
козметички производи за нега на кожата, 
дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење) козметички креми, креми 
за кожа, лосиони за коса, сонце (препарати за 
заштита од сонце), козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово) 
масло за козметичка употреба 
кл. 5 - заштита од сонце (масти против изгореници) , 
изгореници (производи за заштита од изгореници), 
изгореници од сонце (масти против изгореници) 
шамичиња натопени во дезинфекциони средства, 
хигиенски производи за лични цели за еднократна 
употреба, менструални тампони, хигиенски пелени 
за впивање на мочката

(210)	 TM  2003/907	 (220)	 09/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
 ул.Митрополит Теодосие Гологанов бр.59/1/6-

15,1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2003/905
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(540)	

(591) сина, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец , чистење (производи за чистење) сапуни, 
парфимерија, етерични масла, капењe  (козметички 
производи), шампони, препарати за нега на забите, 
влажни шамичиња, шамичиња за еднократна  
употреба, козметички лосиони(шамивчиња 
натопени во  лосион), шамичиња натопени во 
лосион, смекнувачи, козметички производи за 
нега на кожа , дезодоранси за лична употреба, 
бричење (произвиди за бричење), козметички 
креми, креми за кожа лосиони за коса
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи(санитарни), 
предлошки(ткаенини за завиткување), хигиенски 
пелени и салфетки, хигиенски производи за лични 
цели за еднократна употреба, женски влошки, 
тампони, ветеринарни препарати, санитарни 
препарати за медицински цели, диететски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
хигиенски пелени за впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со други класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
еднократна употреба носни шамичиња од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза,тоалетна хартија

(210)	 TM  2003/908	 (220)	 09/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „KNJAZ MILOS” A.D.
 34300 Arandjelovac, Juzna industriska zona bb, 

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

(591) розова, сина, црвена, бела, црна, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - минерални води /пијалоци/

(210)	 TM  2003/909	 (220)	 09/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
 ул.Митрополит Теодосие Гологанов бр.59/1/6-

15,1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец , чистење (производи за чистење) 
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење 
(козметички производи) шампони, препарати за 
нега на забите, влажни шамичиња, шамичиња 
за еднократна употреба, козметички лосиони 
(шамивчиња натопени во лосион) шамичиња 
натопени во лосион, смекнувачи, козметички 
производи за нега на кожа, дезодоранси за лична 
употреба, бричење (производи за бричење), 
козметички креми, креми за кожа лосиони за коса
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи (санитарни), 
предлошки (ткаенини за завиткување), хигиенски 
пелени и салфетки, хигиенски производи за лични 
цели за еднократна употреба, женски влошки, 
тампони, ветеринарни препарати, санитарни 
препарати за медицински цели, диететски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материали за завои, 
хигиенски пелени за впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со другите класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
еднократна употреба носни шамичиња од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза, тоалетна хартија

TM 2003/909
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(210)	 TM  2003/911	 (220)	 10/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 

US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

LIBREL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, имено, орални 
контрацептивни средства

(210)	 TM  2003/912	 (220)	 10/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 

US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба 
во третирањето на симптоми и состојби на 
менопауза и пост-менопауза; за третирање и 
спречување ендометриоза, остеопороза, уринарна 
инконтиненција (дисконтинуитет при мокрењето) 
и неплодност; и за контрацепција

(210)	 TM  2003/913	 (220)	 10/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ДАУТИ-КОМЕРЦ Друштво за 

производство,промет и услуги увоз-извоз АД
 с.Бојане, општина Сарај, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни 
преработки, конзервирано, сушено и варено 
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 
млеко и млечни производи, масла за јадење и 
масти 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок 
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), 
мирудии, мраз

(210)	 TM  2003/915	 (220)	 11/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Тутунски комбинат АД Скопје
 ул. „11 Октомври”  бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210)	 TM  2003/917	 (220)	 12/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА  „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски  бр.12, 
 1000  Скопје, MK
(540)	

RISSAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи
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(210)	 TM  2003/918	 (220)	 12/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА  „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски  бр.12, 
 1000  Скопје, MK
(540)	

RISDONAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/919	 (220)	 12/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА  „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски  бр.12, 
 1000  Скопје, MK
(540)	

RISDON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/920	 (220)	 12/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА  „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски  бр.12, 
 1000  Скопје, MK
(540)	

RIDON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи 

(210)	 TM  2003/921	 (220)	 12/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Preduzece „CENTROPROIZVOD” a.d.,
 Dobanovacki put b.b.,11000 Beograd, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии и додатоци на јадењата со 
зеленчук

(210)	 TM  2003/922	 (220)	 12/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Preduzece „CENTROPROIZVOD” a.d.,
 Dobanovacki put b.b.,11000 Beograd, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, темно кафена, жолто кафена, бела, жолта, 
зелена, портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе
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(210)	 TM  2003/924	 (220)	 15/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија и услуги ЕУРОЛЕК ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје
 ул.8 б.б.,Визбегово,1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 35 - агенции за трговски информации, 
агенции за увоз-извоз, демонстрација на 
производи, истражувања за дејностите, изложби 
(организирање изложби) во комерцијални или 
рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), 
пазар (проучување на пазарот), пребарувања за 
дејности, промоција /продажба за трето лице/, 
распределба /дистрибуција/ на примероци, 
трговски дејности 
кл. 39 - испорака /дистрибуција/ на производи, 
магацини, складирање, складирање стока 
кл. 44 - консултации во врска со фармација

(210)	 TM  2003/929	 (220)	 17/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 CANDY ELETTRODOMESTICI S.r.l. 
 Via Comolli 16, 20047 BRUGHERIO Milan, IT
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

HOOVER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - правосмукалки, апарати за полирање 
подови, апарати, инструменти и машини за 
чистење теписи, апарати, инструменти и машини 
за вадење флеки од теписите; апарати и машини 
за перење, машини за перење алишта; машини 
за миење садови; машини за сушење; уреди, 
машини и апарати за компактирање, мелење 
и отстранување ѓубре, делови и опрема за горе 
наведени апарати и машини 
кл. 9 - електрични пегли, термостати, тајмери и 
програмери за апарати, инструменти и машини за 
домашна и индустриска употреба 

кл. 11 - апарати, инструменти, машини и инсталации 
за готвење, ладење, греење и разладување, 
апарати, инструменти и инсталации за сушење; 
сушални за алишта, разладни шкафови, апарати и 
инструменти за доставување разладени пијалаци; 
апарати инструменти и инсталации за вентилација 
и разладување; електрични и гасни шпорети, 
печки, рерни; разладувачи за вода; микробранови 
печки; навлажувачи на воздух; делови и опрема 
за горе наведени продукти

(210)	 TM  2003/930	 (220)	 18/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство,трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул.Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15,1000 

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

(591) жолта,темно розова,црна,бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец .чистење (производи за чистење) 
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење 
(козметички производи), коса (бои за косата), 
коса (препарати за боење на  косата) шампони, 
препарати за нега на устата, пасти за заби, влажни 
шамичиња, шамичиња за еднократна употреба, 
козметички лосиони (шамичиња натопени 
во лосион), шамичиња натопени во лосион, 
смекнувачи козметички производи за нега на 
кожата, дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење), козметички креми, 
креми за кожа лосиони за коса, сонце (препарати 
зз заштита од сонце) козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово) 
масло за козметичка употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи (санитарни), 
предлошки (ткаенини за завиткување), хигиенски 
пелени и салфетки, шамичиња натопени во 
дезинфекциони средства, хигиенски производи 
за лични цели за еднократна употреба, женски 
влошки, менструални тампони, ветеринарни 
препарати, санитарни препарати за медицински 
цели, диететски супстанции што се користат 
во медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, хигиеиски пелени за 
впивање на мочката, заштита од сонце (масти 
против изгореници), изгореници (производи за 
заштита од изгореници), изгореници од сонце 
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(масти против изгореници) хигиенски пелени за 
впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со другите класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
еднократна употреба, носни шамичиња од хартија 
за еднократна употреба,салфети од хартија и 
целулоза,тоалетна хартија

(210)	 TM  2003/931	 (220)	 18/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15, 

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

FINESSE
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец, чистење (производи за чистење) 
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење 
(козметички производи), коса (бои за коса), 
коса (препарати за боење на косата) шампони, 
препарати за нега на устата, пасти за заби, влажни 
шамичиња, шамичиња за еднократна употреба, 
козметички лосиони (шамичиња натопени 
во лосион), шамичиња натопени во лосион, 
смекнувачи, козметички производи за нега на 
кожата, дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење), козметички креми, креми 
за кожа, лосиони за коса, сонце (препарати за 
заштита од сонце) козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово) 
масло за козметичка употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи(санитарни 
крпи), предлошки (ткаенини за завиткување), 
хигиенски пелени и салфетки, шамичиња 
натопени во дезинфекциони средства, хигиенски 
производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, менструални тампони, 
ветеринарни препарати, санитарни препарати 
за медицински цели, диететски супстанции што 
се користат во медицината, храна за бебиња, 
фластери, материјали за завои, хигиенски пелени 
за впивање на мочката, заштита од сонце (масти 
против изгореници), изгореници (производи за 
заштита од изгореници), изгореници од сонце 
(масти против изгореници), хигиенски пелени за 
впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со другите класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
еднократна употреба, носни шамичиња од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза, тоалетна хартија

(210)	 TM  2003/933	 (220)	 22/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 B/BRAUN Melsungen AG
 Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат 
 ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)	

XEMOXEC
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2003/934	 (220)	 23/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge ZAGREB
 ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и светло розова, бела, кафена, светло сина, 
светло и темно зелена и жолто кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - салати од зеленчук 
кл. 30 - салати (сосови за салати)

(210)	 TM  2003/935	 (220)	 23/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge ZAGREB
 ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и светло розова, бела, кафена, светло сина, 
жолта, жолто кафена, сива, црна и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - салати од зеленчук 
кл. 30 - салати (сосови за салати)
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(210)	 TM  2003/936	 (220)	 23/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge ZAGREB
 ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно и светло зелена, бела, сина, жолта, 
портокалова, виолетова, црна, розова и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29  салати од зеленчук 
кл. 30  салати (сосови за салати)

(210)	 TM  2003/941	 (220)	 25/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. 

KG
 Viktoriastrasse 58, 76571 Gaggenau, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

MAXI-TEC
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - материјали за градење, од метал, метални 
градежни материјали; транспортни градби 
од метал, метални преносни конструкции; 
неелектрични кабли и жици од обичен метал

(210)	 TM  2003/942	 (220)	 25/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство и трговија, 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. „Шарпланинска„ бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

JUGOCOCKTA
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци 
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци

(210)	 TM  2003/943	 (220)	 25/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство и трговија, 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. „Шарпланинска„ бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

JUGOJUPI
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци 
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци

(210)	 TM  2003/944	 (220)	 25/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство и трговија, 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. „Шарпланинска„ бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, зелена, бела, црна, црвена и жолто 
кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци 
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци

(210)	 TM  2003/945	 (220)	 25/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство и трговија, 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. „Шарпланинска„ бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

TM 2003/936
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(591) црвена, жолта, црна, бела и жолтокафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци 
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци

(210)	 TM  2003/946	 (220)	 25/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство и трговија, 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. „Шарпланинска„ бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) зелена, жолта, жолтокафена, кафена, бела, црна 
и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци 
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци

(210)	 TM  2003/947	 (220)	 25/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 PRINCO CORP
 No.6, Creation 4th Rd., Hsinchu Science Park, 

Hsinchu, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

PRINCO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - празни опрички медиуми за складирање, 
имено магнетни оптички дискови, мини дискови 
за снимање, компакт дискови на кои може 
да се снима и да се презапишува, дигитални 
многустрани дискови врз кои може да се снима и 
да се презапишува, флопи дискови, ЦД-ромови, 
комплет за складирање податоци, диск драјвови, 
апарати за читање податоци, апарати за 
складирање и читање податоци, видео дискови, 
дискови за снимање на звук, видео компакт 
дискови

(210)	 TM  2003/949	 (220)	 26/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 WYETH (a Delaware corporation)
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

LIBRELE
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, имено, орални 
контрацептивни средства 

(210)	 TM  2003/950	 (220)	 26/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Warnaco U.S., Inc., A Delaware corporation
 470 Wheelers Farms Road, Milford, 
 Connecticut 06460, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека, вклучително и костуми за капење, 
обувки за нозе, облека за спиење и долни 
алишта

(210)	 TM  2003/951	 (220)	 26/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Warnaco U.S., Inc., A Delaware corporation
 470 Wheelers Farms Road, Milford, 
 Connecticut 06460, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

YOUNG ATTITUDES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека, вклучително и костуми за капење, 
обувки за нозе, облека за спиење и долни 
алишта

TM 2003/951
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(210)	 TM  2003/955	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek
 Matije Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

HELIZIM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/957	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek
 Matije Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

RUBEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/958	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek
 Matije Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

NILA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

TM 2003/955
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(210)	 TM  2003/959	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek
 Matije Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

PLAVI RADION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/960	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek
 Matije Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје

(540)	

ORBIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2003/961	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

ORNEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

TM 2003/961
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(210)	 TM  2003/962	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

TIPSO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/963	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

LIKVI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/964	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

BLISTAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

TM 2003/962
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(210)	 TM  2003/965	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

TEPIHEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/966	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

VIM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/967	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

GORD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

TM 2003/967
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(210)	 TM  2003/968	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

LAHOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/969	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

ZIRODENT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - армацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/970	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

FRUTELLA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

TM 2003/968
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(210)	 TM  2003/971	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

BRINELL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/972	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

KAINA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/973	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

DI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

TM 2003/973
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(210)	 TM  2003/975	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

BIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/977	 (220)	 29/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I 

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 
 Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

PODIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството, сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи, вештачки 
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 
калење и заварување метали, хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
етерични масла, козметички производи, лосиони 
за коса, препарати за нега на забите 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; диетски 
супстанции што се користат во медицината, 
храна за бебиња, фластери, материјали за завои, 
материјали за пломбирање заби и забарски 
смоли, средства за дезинфекција, препарати за 
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2003/985	 (220)	 30/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација-аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора доо
 Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK
(540)	

ЈЕКОГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/988	 (220)	 30/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Приватна здравствена организација-аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора доо
 Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK
(540)	

ЛАКСАГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210)	 TM  2003/993	 (220)	 31/12/2003
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

POP’ ABLES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; 
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, 
сушени, варени или преработени; препарати 
направени од сите горе споменати производи; 
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млечни продукти, десертни креми, ладни десерти; 
млечни пијалоци, ароматизирани млечни пијалоци; 
пијалоци направени од млечни продукти; супи; 
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) 
производи за мачкање; салати; пијалоци, 
полнила, закуски; готови јадења и конституенти за 
јадења; протеински супстанции; макала; компоти; 
прехранбени продукти направени од производи 
од оваа класа
кл. 30 - ориз, тестенини; жита и житни производи; 
чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, 
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, 
цикорија и цикориини смеши, сите за употреба 
како замена за кафе; не-медицински слатки 
(слатки што немаат лековити состојки во себе); 
слаткарски производи, торти, бисквити; овошни 
сладоледи, сладолед, производи од сладолед, 
замрзнат јогурт, замрзнати слатки; ладни десерти, 
десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за 
слатки); пијалоци, полнила; слатки производи 
за мачкање, вкусни (пикантни) производи за 
мачкање, закуски; меласа, шеќер, мед; готови 
јадења и конституенти за јадења; чоколада; 
пици, основа за пици; сосови и преливи за пици; 
сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; 
мајонез; сосови; макала; мирудии; прехранбени 
продукти направени од производи од оваа класа; 
се вклучено во класата 30

(210)	 TM  2004/1	 (220)	 08/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NTT DoCoMo, Inc.
 11-1, Nagata-cho 2-Chome, Chiyoda-ku, 
 Tokyo 100-6150, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

I-MODE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика 
и спорт што не се опфатени со другите класи, 
украси за елка 
кл. 35 - огласување, водење на работењето, 
управување со работи, канцелариски работи 
кл. 36 - осигурување, финансиски работи, 
монетарни работи, работи поврзани за недвижен 
имот 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги 
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и 
складирање стока, организирање патувања 
кл. 40 - обработка на материјали 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, 
забава, спортски и културни активности

(210)	 TM  2004/2	 (220)	 08/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NTT DoCoMo, Inc.
 11-1, Nagata-cho 2-Chome, Chiyoda-ku, 
 Tokyo 100-6150, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика 
и спорт што не се опфатени со другите класи, 
украси за елка 
кл. 35 - огласување, водење на работењето, 
управување со работи, канцелариски работи 
кл. 36 - осигурување, финансиски работи, 
монетарни работи, работи поврзани за недвижен 
имот 
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги 
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и 
складирање стока, организирање патувања 
кл. 40 - обработка на материјали 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, 
забава, спортски и културни активности

(210)	 TM  2004/4	 (220)	 08/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНО СПЕКТАР
 ул. Новопроектирана бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

FREEZE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци 
кл. 33 - алкохолни пијалоци 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало 
безалкохолни и алкохолни пијалоци

TM 2004/4
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(210)	 TM  2004/5	 (220)	 08/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНО СПЕКТАР
 ул. Новопроектирана бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци 
кл. 33 - алкохолни пијалоци 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало 
безалкохолни и алкохолни пијалоци

(210)	 TM  2004/6	 (220)	 08/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНО СПЕКТАР
 ул. Новопроектирана бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32  безалкохолни пијалоци 
кл. 33  алкохолни пијалоци 
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 
безалкохолни и алкохолни пијалоци

(210)	 TM  2004/7	 (220)	 08/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BUSINESS HOUSE International Company
 ул. „Ј. Јосифовски” 45 Ресен , MK
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)	

SAMENTO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за употреба во перални; препарати за чистење, 
полирање, триење и нагризување; сапуни; 
парфимерија, етерични масла, козметика, 
лосиони за коса; пасти за заби 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции прилагодени 
во медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завиткување; материјали за 
пломбирање заби, забарска смола; дезинфекциони 
средства; препарати за уништување штетници; 
фунгициди, хербициди 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе; брашно и продукти од жита, 
леб, колач, слатки, мед, меласа, квасец, прашок 
за печиво; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); 
мирудии; мраз

(210)	 TM  2004/8	 (220)	 09/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство и трговија 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. Шарпланинска бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, црна, бела и окер
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци 
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци

TM 2004/5
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(210)	 TM  2004/10	 (220)	 09/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство и трговија 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. Шарпланинска бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, црна, бела и окер
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци 
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци

(210)	 TM  2004/11	 (220)	 09/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство и трговија 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. Шарпланинска бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, бела, црна, зелена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци 
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци

(210)	 TM  2004/12	 (220)	 09/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за производство и трговија 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. Шарпланинска бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци 
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци

(210)	 TM  2004/13	 (220)	 13/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Castrol Limited
 Wakefield House, Pipers Way Swindon, 
 Wiltshire, SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат 
 бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)	

HIGH MILEAGE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива; масла 
и масти за подмачкување; горива; нехемиски 
адитиви за горива, мазива и масти; смеши против 
прав, наводнување и спојување; осветление

TM 2004/13
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(210)	 TM  2004/17	 (220)	 14/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Brown-Forman Corporation a Delaware, USA 

corporation
 850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

WOODFORD RESERVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци, вклучително 
дестилирани алкохоли

(210)	 TM  2004/18	 (220)	 14/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15, 

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

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

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец, производи за чистење (сапуни), 
парфимерија, етерични масла за капење 
(козметички производи), коса (бои за коса), 
препарати за боење на коса (шампони), препарати 
за нега на устата, пасти за заби, влажни шамичиња, 
шамичиња за еднократна употреба, козметички 
лосиони (шамичиња натопени во лосион), 
омекнувачи, козметички производи за нега на 
кожата, дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење), козметички креми, креми 
за кожа, лосиони за коса, сонце (препарати за 
заштита од сонце), козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово), 
масло за козметичка употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи (санитарни 
крпи), предлошки (ткаенини за завиткување), 
хигиенски пелени и салфетки, шамичиња 
натопени во дезинфекциони средства, хигиенски 
производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, менструални тампони, 
ветеринарски препарати, санитарни препарати 
за медициски цели, диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 
фластери, материјали за завои, хигиенски пелени 
за впивање на мочката, заштита од сонце (масти 
против изгореници), изгореници (производи за 
заштита од изгореници), изгореници од сонце 
(масти против изгореници) хигиенски пелени за 
впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со други класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
еднократна употреба, шамичиња за нос од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза, тоалетна хартија

(210)	 TM  2004/19	 (220)	 14/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15, 

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

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

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење, препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување, средства за отстранување 
каменец, производи за чистење (сапуни), 
парфимерија, етерични масла за капење 
(козметички производи), коса (бои за коса), коса, 
препарати за боење на коса (шампони), препарати 
за нега на устата, пасти за заби, влажни шамичиња, 
шамичиња за еднократна употреба, козметички 
лосиони (шамичиња натопени во лосион), 
омекнувачи, козметички производи за нега на 
кожата, дезодоранси за лична употреба, бричење 
(производи за бричење), козметички креми, креми 
за кожа, лосиони за коса, сонце (препарати за 
заштита од сонце), козметички препарати за 
заштита од црнење, масло (бадемово, ореово), 
масло за козметичка употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи (санитарни 
крпи), предлошки (ткаенини за завиткување), 
хигиенски пелени и салфетки, шамичиња 
натопени во дезинфекциони средства, хигиенски 
производи за лични цели за еднократна 
употреба, женски влошки, менструални тампони, 
ветеринарски препарати, санитарни препарати 
за медициски цели, диететски супстанции што 
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се користат во медицината, храна за бебиња, 
фластери, материјали за завои, хигиенски пелени 
за впивање на мочката, заштита од сонце (масти 
против изгореници), изгореници (производи за 
заштита од изгореници), изгореници од сонце 
(масти против изгореници) хигиенски пелени за 
впивање на мочката 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што 
не се опфатени со други класи, бебешки пелени 
од хартија и целулоза за еднократна употреба, 
пелени-гаќички од хартија или целулоза за 
еднократна употреба, шамичиња за нос од хартија 
за еднократна употреба, салфети од хартија и 
целулоза, тоалетна хартија

(210)	 TM  2004/20	 (220)	 16/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 THE COCA-COLA COMPANY, 
 Atlanta, Georgia, GA 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)	

СРЕБРЕНО ИСКУШЕНИЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пијалоци како вода за пиење, 
ароматизирана вода, минерална и сода вода и 
други безалкохолни пијалоци како енергетски 
пијалоци и спортски пијалоци; пијалоци од овошје 
и овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци 
за производство на пијалоци како ароматизирана 
вода, минерална и газирана вода, енергетски 
и спортски пијалоци, овошни пијалоци и овшни 
сокови 

(210)	 TM  2004/22	 (220)	 19/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Endemol Nederland B.V.
 Van Cleeffkade 15, 1431 BA AALSMEER, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ГОЛЕМ БРАТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутерски програми кои се однесуваат 
исклучиво на телевизиско шоу ГОЛЕМ БРАТ; 
снимени носачи на податоци кои се однесуваат на 
телевизиското шоу ГОЛЕМ БРАТ, гореспоменатите 
производи исклучуваат било какви караоке 
активности 
кл. 25 - облека, обувки, покривки за глава, сите 
производи исклучиво во врска со телевизиското 
шоу ГОЛЕМ БРАТ 
кл. 41 - образовни услуги и услуги за забава, имено 

продукција на телевизиски и радио програми 
и забавни програми, театарска продукција 
како што се сценски продукции и продукции 
на мјузикли; организирање музички настани/
концерти; гореспоменатите услуги исто така и 
преку интернет; сите услуги исклучиво во врска 
со телевизиското шоу ГОЛЕМ БРАТ

(210)	 TM  2004/23	 (220)	 19/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Warnaco U.S. Inc. a Delaware corporation
 470 Wheelers Farms Road, Milford, 
 Connecticut 06460, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

BODYSLIMMERS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и покривки за глава

(210)	 TM  2004/24	 (220)	 19/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Warnaco U.S. Inc. a Delaware corporation
 470 Wheelers Farms Road, Milford, 
 4Connecticut 06460, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

BODYSLIMMERS NANCY GANZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и покривки за глава

(210)	 TM  2004/30	 (220)	 20/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A.
 Av. Escola Politecnica, n 760 - Jaguare, 
 Sao Paulo - SP -, BR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, црна и портокалова
(551) индивидуална
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(510, 511)

кл. 29 - конзервирано месо, солено месо, месо, 
свинско, пилешко месо, дивеч (еребици), 
хамбургери, колбаси, пастрма, шунка, салама, 
преработено месо, индустриски преработено 
месо, обезбоено пилешко, обезбоено месо, 
живина, живина со мирудии, димена живина, 
готови садови со месо, пилешки кнедли, топки од 
месо, чадена печеница, преработена шунка, црн 
дроб во тесто, сланина, конзервиран грав, колбаси, 
крвавица, масло за јадење од коски, концентрати 
од бујон, ќофтиња, филети од риба, прехранбени 
производи направени од риба, смрзнато овошје, 
овошно желе, замрзнато овошје, џемови, смрзнат 
зеленчук, замрзнат зеленчук, сокови од зеленчук 
наменети за готвење, конзервирана леќа, 
екстракти од месо, кисели краставички, овошна 
пулпа, салати од зеленчук, овошни салати, солена 
риба, сосови во тесто, супи, бујон, препарати на 
супи од зеленчук, конзервирана соја, туна, готвен 
зеленчук, сушен зеленчук, конзервиран зеленчук, 
зеленчук во лимени кантички
кл. 30 - бисквити, лебови, колач зачинет со 
ѓумбир, кифли, лебни трошки, земички,тесто 
за торта, прашок за печење, торти; средства за 
подобрување на вкусот и за украсување торти, 
чипсови (житни производи), мирудии, слатки, 
чајни колачиња, крекери, пенест крем од ванила, 
прехранбени производи од брашно, макарони, 
пуслици од бадем (тестенини), пченкарно 
брашно, мелена пченка, печена пченка, бисквити 
со слад, крупно брашно, пити со месо kibe, нудли, 
палачинки, паста (од брашно), тесто, колач, ситни 
слатки, пити, пици, пралини, пудинзи, шупливи 
тестенини, равиоли, материјал за врзување во 
колбаси, шпагети, спирални кифли, мали овочни 
пити, јуфки (нудли), вафли

(210)	 TM  2004/31	 (220)	 21/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 F. HOFFMANN - LA ROCHE AG, 
 CH - 4002 Basel , CH
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.»Васил Ѓоргов» бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

RAPILYSIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2004/32	 (220)	 21/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 F. HOFFMANN - LA ROCHE AG, 
 CH - 4002 Basel , CH
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.»Васил Ѓоргов» бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

ZENAPAX
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски ветеринарни и санитарни 
препарати; диететски супстанции што се користат 
во медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди 

(210)	 TM  2004/34	 (220)	 22/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BERLIN-CHEMIE AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, диететски 
супстанции адаптирани за медицинска употреба 
кл. 35 - маркетинг, бизнис менаџмент, бизнис 
администрација, канцелариско работење 
кл. 44 - месицински, ветеринарни и санитарни 
услуги

(210)	 TM  2004/35	 (220)	 22/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BERLIN-CHEMIE AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
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(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, диететски 
супстанции адаптирани за медицинска употреба 
кл. 35 - маркетинг, бизнис менаџмент, бизнис 
администрација, канцелариско работење 
кл. 44 - месицински, ветеринарни и санитарни 
услуги

(210)	 TM  2004/36	 (220)	 23/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Ravintoraisio Oy 
 Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

OLIVEA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни 
преработки; конзервирано, сушено и варено 
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, 
млеко и млечни производи; масло и масти за 
јадење

(210)	 TM  2004/37	 (220)	 26/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 THE COCA-COLA COMPANY, 
 Atlanta, Georgia, GA 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)	

SHOKATA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пијалоци: вода за пиење, ароматизирана 
вода, минерална и газирана вода и други 
безалкохолни пијалоци како што се енергетски 
пјалоци и спортски пијалоци; пијалоци од овошје 
и овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци 
за производство на пијалоци како што се  
ароматизирана вода, минерална и газирана вода, 
енергетски и спортски пијалоци, овошни пијалоци 
и овошни сокови 

(210)	 TM  2004/38	 (220)	 26/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Beecham Group p. l. c. 
 980 Great West Road Brentford, 
 Middlesex TW8 9EP , GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

AUGMENTIN ES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати и 
супстанции

(210)	 TM  2004/39	 (220)	 26/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 The Procter & Gamble Company, manufacturers 

and merchants, a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Ohio, USA 

 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ALWAYS DUO ACTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - женски хигиенски производи, како заштитно 
обложени  долни алишта, санитарни влошки и 
тампони, санитарни заштитно обложени слип 
гаќички, интерлабиални влошки за женска хигиена; 
впивливи  пелени и влошки, впивливи гаќички 

(210)	 TM  2004/40	 (220)	 27/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ETA  zivilska industrija, d.d.
 Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, SI
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риби живина и дивеч; месни екстрати; 
конзервирано, сушено и варено овошје  и зеленчук; 
пастеризирано овошје и зеленчук; замрзнато 
овошје и зеленчук; длабоко замрзнато овошје 

TM 2004/40



Glasnik, 13/1,  str.165-529, mart 2006 Skopje

Trgovski marki

390

и зеленчук; со помош на замрзнување осушено 
овошје и зеленчук; желеа; џемови, мармалади, 
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло 
и масти за јадење 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, додатоци за кафе; брашно и производи од 
жито; леб, колач, слатки, сладолед, мед, сирупи 
од меласа; квасец, прашок за подигање тесто; 
сол; сенф; оцет; сосови (мирудии), мраз 
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски 
производи и бобинки, што не се опфатени со 
другите класи; суровo, непреработено овошје 
и зленчук; семиња; природни билки; природно 
цвеќе; животни (живи)

(210)	 TM  2004/42	 (220)	 27/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, 
 London WC2R  2PG , UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, производи од тутун, 
супститути на тутун и други супстанции што 
се користат за производството на тутунски 
производи 

(210)	 TM  2004/43	 (220)	 28/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15, 

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

(591) црна, бела, жолта, беж, сина, виолетова
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за 
перење; средства за чистење, полирање, триење 
и нагризување; сапуни; парфимерија; етерични 
масла; козметички производи; лосиони за коса, 
препатрати за нега на забите; влажни шамичиња 
за еднократна употреба натопени со козметички 
лосиони 
кл. 5 - фармацевтски производи, крпи (санитарни), 
подлошки(ткаенини за завиткување), хигиенски 
пелени и салфети; хигиенски производи за лични 
цели за еднократна употреба; женски влошки, 
тампони; ветеринарни препарати; санитарни 
препарати за медицински цели; диететски 
супстанции што се користат во медицината; храна 
за бебиња; фластери, материјали за завои 
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не 
се опфатени со другите класи; бебешки пелени од 
хартија и целулоза за еднократна употреба; носни 
шамичиња од хартија за еднократна употреба; 
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија
кл. 25 - облека, обувки; пелени за бебиња ( не се 
од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од 
текстил

(210)	 TM  2004/44	 (220)	 28/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Syngenta Limited Syngenta European Regional 

Centre
 Priestley Road Surrey Research Park Guildford, 

Surrey GU2 7YH, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

SHIRLAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување штетници; 
фунгициди, хербициди, инсекциди

(210)	 TM  2004/46	 (220)	 30/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ATLANTIC INDUSTRIES 
 Caledonian House, Jennette Street, George Town, 

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

CRUSH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32  пијалоци; вода за пиење, ароматизирана 
вода, минерална и газирана вода и други 
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безалкохолни пијалоци како што се енергетските 
пијалоци и спортските пијалоци; пијалоци од 
овошје и овошни сокови; сирупи, концентрати и 
прашоци за производство на пијалоци како што е 
ароматизирана вода, минерална и газирана вода, 
енергетски и спортски пијалоци, овошни пијалоци 
и овошни сокови

(210)	 TM  2004/47	 (220)	 30/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - СКОПЈЕ 
 бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 5 - помошни лековити средства, билни капки

(210)	 TM  2004/48	 (220)	 30/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - СКОПЈЕ 
 бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) жолта, розова, зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - помошни лековити средства, билни капки

(210)	 TM  2004/49	 (220)	 30/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - СКОПЈЕ 
 бул. Александар Македонски бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) црвена, розова, зелена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - помошни лековити средства, билни капки

(210)	 TM  2004/50	 (220)	 30/01/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Kraft Foods AS
 Johan Throne Holsts plass, N-0566 Oslo, NO
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

MARABOU

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, замена за кафе, чај и какао, 
вклучително и пијалоци направени од истите; 
шеќер и засладувачи; брашно и хранливи 
препарати направени од жита, жита за појадок, 
паста и други производи од тесто, пици, руски теста, 
влечено тесто, леб, колач и слатки вклучително и 
чоколади и бомбони; сладолед, јогурт сладолед, 
смрзнат јогурт и овошни сладоледи; сол, сенф, 
кечап (доматен сос), оцет, сосови (како мирудии), 
мирудии, закуски во вид на смоки и пченкарни 
чипсови, како и закуски засновани на пченка, 
ориз, јачмен, ’рж или печивa
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(210)	 TM  2004/53	 (220)	 05/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 McDonald`s Corporation
 One McDonald’s Plaza, Oak Brook, 
 Illinois 60523, US
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ 
 ул.”Св.Кл.Охридски”66/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

BIG TASTY
(551) индивидуална
(510, 511)

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

(210)	 TM  2004/54	 (220)	 05/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Aldi GmbH & Co. KG
 Burgstr. 37 D-45476 Mulheim an der Ruhr, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ALDI
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции 
за перење; препарати за чистење, полирање, за 
отстранување мрснотии и за брусење; сапуни, 
парфимерија, етерични масла, средства за нега 
на тело и убавина, лосиони за коса; препарати за 
нега на забите 
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива; 
соединенија за собирање прашина со 
навлажнување и врзување; горива (вклучително 
и течните горива за мотори) и материи за 
осветлување, свеќи, фитили 
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 
што не се управуваат рачно; инкубатори за јајца
кл. 9 - апарати и инструменти; научни, 
поморски, геодетски, електрични, фотографски, 
кинематографски, оптички, за мерење, 
сигнализација, контрола (инспекција); спасување 
и настава; апарати за снимање, пренос, 
репродукција на звук или слика; магнетни носачи 
на податоци, дискови за снимање; автоматски 
машини и механизми за апаратите што се 
активираат со монети или жетони; регистар 
каси, машини за сметање и опрема за обработка 
на податоци и компјутери; апарати за гаснење 
пожар 

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, 
доколку се содржат во класата 16; печатени 
работи; книговезнички материјал; фотографии; 
канцелариски материјал; лепила за хартија или 
хартија за пишување и куќна употреба; производи 
за потребите на уметници; четкички; машини 
за пишување и канцелариски прибор (освен 
мебелот), средства за учење и настава (освен 
апарати), материјал за пакување и од синтетика, 
доколку се содржат во класата 16; карти за 
играње, печатарски букви; клишиња 
кл. 24 - текстил и текстилни производи, доколку 
се содржат во класата 24; покривки за кревети и 
маси 
кл. 25 - облека, чевли и капи 
кл. 28 - игри и играчки; производи за гимнастика 
и спорт доколку се содржат во класата 28; украси 
за елка 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни 
преработки; конзервирано, сушено и варено 
овошје и заленчук; желе, џемови, компоти; јајца, 
млеко и млечни производи; масло и масти за 
јадење 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жито, леб, фини печива и кондиторски производи, 
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за лечење; 
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, 
мраз 
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски 
производи и зрнести производи доколку се содржат 
во класата 31; животни (живи); свежо овошје и 
зеленчук, семиња, свежи билки и природно цвеќе; 
храна за животни; пивски слад
кл. 32 - пиво; минерална и газирана вода и други 
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 
овошни сокови; сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци 
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво) 
кл. 34 - тутун; производи за пушачите; кибрит 
кл. 35 - рекламирање; водење на работење; 
управување со претпријатија; канцелариски 
работи; составување на мноштво од производи 
(освен транспорт) за користење на трети во супер 
маркети за да може корисниците овие производи 
да ги разгледуваат и стекнуваат; услуги на мало 
во сите подрачја на производи, услуги на мало за 
он-лајн во сите подрачја на производи, работа во 
супер маркети, зделки на мало и зделки на мало 
во дисконти; реклама на интернет за трети лица 
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани за недвижен 
имот 
кл. 38 - телекомуникации; подготвување 
информации на интернет; работа и подготвување 
платформи-портален на интернет 
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и 
складирање стока; организирање на патувања 
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; 
забава; спортски и   културни активности 
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; 
привремено сместување гости
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(210)	 TM  2004/56	 (220)	 06/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Novo Nordisk A/S 
 Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ЛЕВЕМИР

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - антидијабетски препарати

(210)	 TM  2004/57	 (220)	 06/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 LURA - KEKSI d.o.o.
 J. Huttlera 20, HR-31000 OSIJEK, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

BOBI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед, мед, 
сирупи од меласа, квасец, прашак за печиво, сол, 
сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии, мраз за 
ладење 

(210)	 TM  2004/58	 (220)	 06/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 LURA - KEKSI d.o.o.
 J. Huttlera 20, HR-31000 OSIJEK, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

JADRO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе, брашно и производи од 
жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед, мед, 
сирупи од меласа, квасец, прашак за печиво, сол, 
сенф, оцет сосови (мирудии), мирудии, мраз за 
ладење

(210)	 TM  2004/59	 (220)	 06/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Xypex Chemical Corporation
 13731 Mayfield Place, Richmond, 
 British Columbia, CANADA V6V 2G9, CA
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

XYPEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски соединенија за заштита од вода, 
чистење и поправка на бетон

(210)	 TM  2004/63	 (220)	 04/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 РЕПЛЕКФАРМ АД.
 ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)	

БЕТАСАЛИК

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината; храна за бебиња; фластери, 
материјали за завои; материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли;  средства за дезинфекција; 
препарати за уништување штетници; фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2004/65	 (220)	 10/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Промет на мало ЕКСТРА СТРОНГ ТП Драгица 

Веле Трајкоска
 ул.”Саса” - 18 бр. 1а, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	
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(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од 
нив што не се опфатени во другите класи, куфери 
и патни торби, чадори за дожд и за сонце 
кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се 
опфатени со другите класи, покривки за кревети 
и маси 
кл. 25 - облека, чевли и капи

(210)	 TM  2004/67	 (220)	 10/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Koncern za proizvodnju i promet zdrave hrane 

„BAMBI” a.d. 
 ul. Djure Djakovica bb, 12000 Pozarevac, YU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - бисквити

(210)	 TM  2004/68	 (220)	 10/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Koncern za proizvodnju i promet zdrave hrane 

„BAMBI” a.d.
 ul. Djure Djakovica bb, 12000 Pozarevac, YU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - бисквити

(210)	 TM  2004/69	 (220)	 10/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Koncern za proizvodnju i promet zdrave hrane 

„BAMBI” a.d.
 ul. Djure Djakovica bb, 12000 Pozarevac, YU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, црвена, портокалова и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; 
саго; надоместоци за кафе; брашно и производи 
од жита; леб; колач; благи производи; бонбони; 
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; печиво; 
сол; сенф; оцет, сосови; мирудии; мраз за 
разладување 
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски 
производи и зрнести производи што не се опфатени 
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и 
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна 
за животни, пивски слад 
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци

(210)	 TM  2004/70	 (220)	 10/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 JOCKEY INTERNATIONAL, INC, 
 2300 60th Street, Kenosha, Wisconsin, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)	

JOX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - долни алишта - маици и гаќи за мажи и 
жени 
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(210)	 TM  2004/71	 (220)	 10/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

SMIRNOFF
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што 
не се опфатени со другите класи; печатени 
работи; книговезнички материјал; фотографии; 
канцелариски материјал; лепила за канцелариска 
и куќна употреба; машини за пишување и 
канцелариски прибор (освен мебелот), материјали  
за пакување што не се опфатени во другите класи; 
карти за играње, печатарски букви; клишиња 
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за 
домаќинството (не се од благородни метали или 
преслечени со нив); чешли и сунѓери; четки (освен 
сликарски четки); материјали за правење четки; 
производи што се користат за чистење; челична 
волна; сурово и полуобработено стакло (освен 
градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и 
грнчарија што не се опфатени со другите класи 
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 
овошни сокови; сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци 
кл. 35 - огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
и планирања што се однесуваат на истите; 
услуги за индустриски анализи и истражувања; 
проектирање и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер; правни услуги

(210)	 TM  2004/72	 (220)	 10/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 R & A Bailey & Co.
 Nangor House, Western Estate, Dublin 12, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, жолта, окер, светло кафена, златна, 
светла и темна кафена и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210)	 TM  2004/73	 (220)	 10/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 The Procter & Gamble Company, manufacturers 

and merchants, a corporation organised and 
existing under the laws of the State of Ohio, USA 

 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, светло и темно: жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - женски хигиенски и менструални производи, 
вклучително санитарни шамичиња и тампони, 
заштитни гаќички, внатрешни апсорбенти и 
влошки за заштита

(210)	 TM  2004/76	 (220)	 11/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Allos Therapeutics, Inc.
 11080 Circle Point Road, Suite 200, Westminster, 

Colorado 80020, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

EFAPROXYN
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството; сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи; вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за 
калење и заварување метали; хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 5 - фармацевтски препарати кои содржат 
една или повеќе состојки што алостериски го 
модифицираат хемоглобинот за да влијаат врз 
неговата способност на носење кислород кога 
состојките ќе се распрскаат или растворат во 
носителот-течност, гел, маст или основен слој каде 
што се користат препаратите во широк спектар на 
терапии, имено онкологија, анти-неопластичен 
третман, складирање крв, обновување на крвта, а 
се користат и во лекување на разни заболувања, 
имено заздравување на рани, исхемија, хипоксија 
и хипотермија
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кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки 
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; 
хируршки материјали за шиење

(210)	 TM  2004/77	 (220)	 11/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Allos Therapeutics, Inc.
 11080 Circle Point Road, Suite 200, Westminster, 

Colorado 80020, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

REVAPROXYN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за земјоделието, 
градинарството и шумарството; сурови вештачки 
смоли, сурови пластични материи; вештачки 
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за 
калење и заварување метали; хемиски производи 
за конзервирање прехранбени производи; 
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) 
наменети за индустријата 
кл. 5 - фармацевтски препарати кои содржат 
една или повеќе состојки што алостериски го 
модифицираат хемоглобинот за да влијаат врз 
неговата способност на носење кислород кога 
состојките ќе се распрскаат или растворат во 
носителот-течност, гел, маст или основен слој каде 
што се користат препаратите во широк спектар на 
терапии, имено онкологија, анти-неопластичен 
третман, складирање крв, обновување на крвта, а 
се користат и во лекување на разни заболувања, 
имено заздравување на рани, исхемија, хипоксија 
и хипотермија
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки 
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; 
хируршки материјали за шиење 

(210)	 TM  2004/78	 (220)	 13/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 IVAL INVESTMENTS LTD.
 2 Mykalis Str., Office B, 1st Floor, PO BOX 4901, 

1305 Nicosia, CY
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - бурмут, запалки (резервоар за гас за 
запалки), запалки за пушачи, јантар (чибук од 
јантар) за чибуче или цигари, кибрит (кутии за 
кибрит) /не се од благородни метали/, кибрит 
(статив за кибрит) /не се за благородни метали/, 
кремен - запалка, кутии за пури /не се од 
благородни метали/, кутии за цигари /не се од 
благородни метали/, лулиња, лулиња (стружалки 
за чистење лулиња), мали цигари, пепелници 
за цигари /не се од благородни метали/, пушачи 
(прибор за пушачи), садови за тутун /не се од 
благороден метал/, сечачи за цигари, снопчиња 
хартија за цигари, статив за луле, стружало за 
чистење лулиња, трева за пушење, тутун, тутун за 
џвакање, тутун за шмркање, тутун - кеси, филтери 
за цигари, хартија за палење луле, хартија за 
цигари, цигаралаци /не се од благородни метали/, 
цигари, цигари (џебни апарати за виткање цигари), 
цигари кои содржат сурогат на тутун (не се за 
медицинска употреба), чибуци за цигари, чибуци 
за цигари /не се од благородни метали/

(210)	 TM  2004/79	 (220)	 13/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15, 

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

(591) црвена, сина, бела, сива и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за нега на устата, пасти за заби

(210)	 TM  2004/80	 (220)	 13/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15, 

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

(591) црвена, сина, бела, сива и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за нега на устата, пасти за заби
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(210)	 TM  2004/81	 (220)	 13/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15, 

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

(591) црвена, сина, бела, сива и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за нега на устата, пасти за заби

(210)	 TM  2004/83	 (220)	 13/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15, 

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

(591) зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - коса (бои за коса), коса (препарати за 
боење на косата)

(210)	 TM  2004/84	 (220)	 13/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Здружение на граѓани Радио такси ПРОЛЕТ - 

Скопје
 ул. Јани Лукровски бр.8/3, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл. 39 - транспортни услуги, организирање 
патувања

(210)	 TM  2004/85	 (220)	 13/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ПРОТЕКТ М ДООЕЛ
 ул. 8, бр. 12, Визбегово, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) бела, сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - амбалажа од пропилен и полиетилен, 
пластични обвивки за пакување 
кл. 17 - пластичен материјал (полуобработен), 
фолии 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со 
полипропилен, полиетилен, фолии и кеси

(210)	 TM  2004/86	 (220)	 16/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Cadbury Trebor Allan Inc.
 277 Gladstone Avenue, Toronto, ONTARIO , CA
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

MR BIG

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - чоколада, чоколадни производи, 
немедицински слатки; бисквити, вафли, колач, 
пециво; брзи оброци вклучени во класата 30; 
производи од жита; смрзнати слатки и сладолед

(210)	 TM  2004/87	 (220)	 16/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 IVAL INVESTMENTS LTD.
 2 Mykalis Str., Office B, 1st Floor, PO BOX 4901, 

1305 Nicosia, CY
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари
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(210)	 TM  2004/89	 (220)	 17/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ELKA S.A., 
 Vrisera, Gjirokaster, AL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, светла и темна: црвена, сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - мали лимени кантички за гас (за домашни 
потреби) 
кл. 29 - риба, месо, живина и месо од дивеч, 
производи од месо, концентрати од месо, сокови 
од месо, супа од месо, мекотелни водени животни 
и водени животни со оклоп - лушпеста обвивка на 
своето тело (морски плодови), месо во конзерви, 
риба во конзерви, готови супи, маслинки, туршија 
во солило, кисели краставички, млеко и млечни 
производи; сите видови млека, бело сирење, 
балканско сирење, овошно млеко, овошен јогурт 
и кисело млеко, храна за бебиња, крем, згуснат 
крем, млеко во прав, кефир, путер, маргарин, 
цврсти и течни масла и маст што се погодни за 
јадење; џемови, мармалади, гелови, желатини, 
сушени ореви, преливи за салати, компиров чипс, 
пржени компирчиња, сушено овошје
кл. 30 - сол, кафе, какао, замена за кафе, 
пијалоци кои содржат кафе или какао, шпагети, 
тесто, производи од тесто, производи од брашно, 
тестенини, ароматизирани слатки, колачи, пита, 
торти, смеши за готови торти, палачинки, колач 
со обвивка која се лупи, леб, пица, млечни 
десерти, течни десерти, малку варен млечен 
пудинг, чоколаден пудинг, крем карамел, пудинг, 
ориентален пудинг, кремови, мед, ројал желе, 
полен, сируп, карамели, алва, смрзнати јогурт и 
кисело млеко, кечап, мајонез, ванила, доматно 
пире, оцет, ароматски додатоци за храна, сите 
видови брашно, скроб, квасец, прашок за печење, 
додатоци за леб, додатоци за храна, чај, кандирани 
производи, чоколада, шеќер, производи обложени 
со чоколада и шеќер, чоколадни пијалоци, мастика 
за џвакање, сладолед, мраз, ориз, варена слатка 
пченица; грав, леблебија, соја, зрнеста храна, 
жита и брашно, лушпеста храна, корн флекс 
кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пива, минерална 
вода, сода вода, други безалкохолни пијалоци, 
на пр. овошни и зеленчукови сокови, овошни 
пијалоци, сирупи и други додатоци што се користат 
за подготвување пијалоци и црни пива, препарати 
што се користат во пивари и што спаѓаат во оваа 
класа, минерални води и сода вода, изворска 

вода, други безалкохолни пијалоци: овошни и 
зеленчукови сокови, концентрати од овошје и 
зеленчук и есенции; пијалоци во форма на прашок 
и гранули екстрахирани од овошје, пијалоци од 
сода и кока, тоник, сок од грозје, сок од репка, сок 
од домати

(210)	 TM  2004/93	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. “Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

PINK FRESH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - детерѓенти; препарати и супстанции, 
за употреба при перење; препарати за 
кондиционирање на ткаенина; препарати за 
белење; препарати за чистење, полирање, рибање 
и абразивни препарати; препарати наменети 
за миење садови; сапуни; препарати за миење 
раце; шамичиња импрегнирани со препарати и 
супстанции за чистење и полирање

(210)	 TM  2004/94	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Albemarle Corporation
 451 Florida Boulevard, Baton Rouge, 
 Louisiana 70801, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

ALBEMARLE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемикалии што се користат во индустријата, 
науката и фотографиите,  како и во земјоделието, 
хортикултурата и шумарството; непреработени 
вештачки смоли, непреработена пластика; 
соединенија за гаснење и забавување на 
ширењето оган; препарати за калење и лемење ; 
средства за штавење кожа; хемиски производи за 
конзервирање храна ; индустриски лепила 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицинска употреба; 
дезинфекциски средства; препарати за 
уништување штетници; фунгициди, хербициди 
кл. 40 - обработка на материјали;  производство  
по  порачка  на  составни делови и производи за 
друго
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(210)	 TM  2004/95	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски 

Системи АД Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 35 - анализа на производната цена, вештачење 
на дејности (експертиза), водење дејност (служби 
за давање совети за водење на одделни дејности), 
дејности (консултации за водење на дејностите), 
дејности (помош во водењето на дејностите), 
дејности (професионални консултации), дејности 
(советување за организирање и водење на 
дејностите), економски прогнози, информатички 
картотеки (водење на информатичките картотеки), 
истражувања за дејностите, изводи од сметка 
(изработка на изводи од сметка), книговодство, 
пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување 
на пазарот), платни листови (изработка на платните 
листови), помош во управување со индустриски 
или трговски претпријатија, проверка на сметки, 
производни цени (анализа на производните цени), 
сметководство
кл. 36 - агенции за внесување на побарувачката, 
администрирање на побарувачката на една 
организација со посредство на надворешен орган, 
банкарство, вложување средства, внесување 
долгови (агенции за внесување на долговите), 
гаранции, дебитни картчки (служби за дебитни 
картички), ефективна берза (службено нотирање 
на текот на договорените вредности на пазарот), 
заем врз основа на залог, заеми, консултации по 
повод финансиски прашања, кредитни агенции, 
кредитни картички (служби за кредитни картички), 
монетарни дејности, исплата на рати, поднирување 
на вредности, посредување, посредување на 
берзата, сметководствени установи (финансиски 
установи), средства (електронски преносни 
средства), средства (основање кружни средства), 
средства (вложување средства), финансирање 
(служби за финансии), финансиска анализа, 
финансиски дејности, финансиски информации, 
финансиски проценки (осигурувања, банкарски 
промет, имот), финансиски трансакции, 
финансиско управување, фискални проценки, 
хипотекарно банкарство, штедилници 

кл. 38 - електронска пошта, изнајмување апарати 
за пренос на пораки, комуникации по пат на 
сметачки терминали, пораки (пренос на пораки), 
сметач (пренос на пораки и слики со сметач) 
кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка 
(концептирање) на софтвери, печатење 
сертификати за електронски потписи, бази за 
електронски потписи

(210)	 TM  2004/96	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски 

Системи АД Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, 
 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

CLEARING HOUSE KIBS AD SKOPJE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - анализа на производната цена, вештачење 
на дејности (експертиза), водење дејност (служби 
за давање совети за водење на одделни дејности), 
дејности (консултации за водење на дејностите), 
дејности (помош во водењето на дејностите), 
дејности (професионални консултации), дејности 
(советување за организирање и водење на 
дејностите), економски прогнози, информатички 
картотеки (водење на информатичките картотеки), 
истражувања за дејностите, изводи од сметка 
(изработка на изводи од сметка), книговодство, 
пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување 
на пазарот), платни листови (изработка на платните 
листови), помош во управување со индустриски 
или трговски претпријатија, проверка на сметки, 
производни цени (анализа на производните цени), 
сметководство
кл. 36 - агенции за внесување на побарувачката, 
администрирање на побарувачката на една 
организација со посредство на надворешен орган, 
банкарство, вложување средства, внесување  
долгови (агенции за внесување на долговите), 
гаранции, дебитни картчки (служби за дебитни 
картички), ефективна берза (службено нотирање 
на текот на договорените вредности на пазарот), 
заем врз основа на залог, заеми, консултации по 
повод финансиски прашања, кредитни агенции, 
кредитни картички (служби за кредитни картички), 
монетарни дејности, исплата на рати, подмирување 
на вредности, посредување, посредување на 
берзата, сметководствени установи (финансиски 
установи), сретства (електронски преносни 
средства), средства (основање кружни средства), 
средства (вложување средства), финансирање 
(служби за финансии), финансиска анализа, 
финансиски дејности, финансиски информации, 
финансиски проценки (осигурувања, банкарски 
промет, имот), финансиски трансакции, 
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финансиско управување, фискални проценки, 
хипотекарно банкарство, штедилници 
кл. 38 - електронска пошта, изнајмување апарати 
за пренос на пораки, комуникации по пат на 
сметачки терминали, пораки (пренос на пораки), 
сметач (пренос на пораки и слики со сметач) 
кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка 
(концептирање) на софтвери, печатење 
сертификати за електронски потписи, бази за 
електронски потписи

(210)	 TM  2004/103	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, 
 Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 21 - електрични четкички за заби

(210)	 TM  2004/107	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, 
 Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 - апарати за нега на устата, коишто забите 
и непцата ги мијат со прекинуван млаз вода; 
хируршки, медицински, забарски и ветеринарни 
инструменти и апарати, посебно апарати за 
хигиена на забите 

(210)	 TM  2004/109	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, 
 Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - печатарски машини, машини за правење 
клишеа, сортирки, машини за распоредување на 
копии, машини за поврзување; машини за фото-
уредување, машини за фото-гравирање; машина за 
фото-слог; сортирки; машини за распоредување на 
копиите; машини за поврзување; делови и опрема 
за наведените машини; плотери; прочистувачи на 
воздух, компресори за воздух; еколошки апарати 
за чистење; машина за дезодорирањe

(210)	 TM  2004/120	 (220)	 19/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Pony International, LLC
 6500 Hollister Avenue, Santa Barbara, 
 CA 93117, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека, чевли и капи 
кл. 28 - игри и играчки; производи за гимнастика и 
спорт што не се опфатени со другите класи 
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(210)	 TM  2004/121	 (220)	 19/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BMRB INTERNATIONAL LIMITED
 Hadley House, 79-81 Uxbridge Road, 
 London W5 5SU, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

TGI
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги поврзани со анализи за прегледување 
на пазарот, услуги за истражување на бизнис 
прегледи; компилација и систематизација на 
информации во компјутерски бази на податоци 

(210)	 TM  2004/124	 (220)	 20/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Pfizer Corporation Panama
 Centro Comercial Albrook Park Ofic. 106-ler Piso, C/

Bella Vista, Ancon, PA
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје 
 ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)	

БЕН-ГЕЈ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди

(210)	 TM  2004/125	 (220)	 20/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Pfizer Corporation Panama
 Centro Comercial Albrook Park Ofic. 106-ler Piso, C/

Bella Vista, Ancon, PA
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје 
 ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)	

ВИЗИН
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување на штетници, 
фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2004/127	 (220)	 23/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Eli Lilly and Company
 Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
 Indiana 46285, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

ALIMTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување рак

(210)	 TM  2004/128	 (220)	 23/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NATURPRODUKT d.o.o. za trgovinu Zagreb
 ul. Franje Lucica 23, 10000 Zagreb, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. “Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

NATUSANA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 
хируршки материјали за шиење

(210)	 TM  2004/129	 (220)	 23/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NATURPRODUKT d.o.o. za trgovinu Zagreb
 ul. Franje Lucica 23, 10000 Zagreb, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. “Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

TM 2004/129



Glasnik, 13/1,  str.165-529, mart 2006 Skopje

Trgovski marki

402

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; 
санитарни препарати за медицински цели; 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди 
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 
хируршки материјали за шиење

(210)	 TM  2004/130	 (220)	 24/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210)	 TM  2004/131	 (220)	 24/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Acer Inc. Representative: Stan Shih
 7 FL., No. 137, Sec. 2, Chien Kuo N. Rd., 
 Taipei , TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ASPIRE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутери, компјутерски хардвер и 
софтвер, монитори, тастатури, принтери, скенери 
и далечински управувачи, мрежна опрема и 
програми; меѓумрежни уреди

(210)	 TM  2004/132	 (220)	 24/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Acer Inc. Representative: Stan Shih
 7 FL., No. 137, Sec. 2, Chien Kuo N. Rd., Taipei 

Taiwan, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

ALTOS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - микрокомпјутери, микропроцесори, 
компјутери, компјутерски програми, компјутерски 
периферии, компјутерски софтвер, сниман 
компјутерски софтвер, компјутерски хардвер, 
сервери, рак системи, скенери, компјутерски 
монитори, компјутерски печатачи, компјутерски 
диск драјвови, компјутерски тастатури, 
компјутерски факс модем карти, компјутерски 
интерфејс плочи, компјутерски мемории, 
компјутерски мрежни хабови, свичери и рутери, 
мауси, дискети, мрежна опрема и програми, 
меѓумрежни уреди

(210)	 TM  2004/133	 (220)	 24/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Acer Inc. Representative: Stan Shih
 7 FL., No. 137, Sec. 2, Chien Kuo N. Rd., 
 Taipei , TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

EXTENSA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутери, портабл компјутери, вклучително 
ноутбук компјутер и лаптоп компјутери; терминали 
за внесување податоци, компјутерско глувче

(210)	 TM  2004/134	 (220)	 24/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Acer Inc. Representative: Stan Shih
 7 FL., No. 137, Sec. 2, Chien Kuo N. Rd., 
 Taipei , TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

VERITON

(551) индивидуална
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(510, 511)

кл. 9 - компјутерски хардвер и софтвер; компјутери; 
монитори; тастатури; глувчиња; компјутерски диск 
драјвови; компакт диск драјвови; компјутерски 
периферии; напојувачи на сила со прекинувач; 
мрежна опрема и програми; меѓумрежни уреди; 
штампани кола и интерфејс карти; делови и опрема 
за горе наведените производи; компјутерски 
програми

(210)	 TM  2004/136	 (220)	 24/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 „СЕРА КОМПАНИ” БРАИМИ РАМИ
 с. Равен, Гостивар, MK
(540)	

(591) жолта, сина, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - масло за јадење

(210)	 TM  2004/140	 (220)	 25/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 бул. Александар Македонски бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

SYNETRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210)	 TM  2004/144	 (220)	 27/02/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Wrangler Apparel Corporation
 3411 Silverside Road, 201 Baynard Building, 

Wilmington, Delaware 19810, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека, чевли и капи

(210)	 TM  2004/145	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 ul. “Vodovodna” 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. “Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) жолта, црвена, бела и златно светлокафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски 
производи и зрнести производи што не се 
опфатени со другите класи - кикитрики

(210)	 TM  2004/148	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, златна, кафена и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

TM 2004/148
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(210)	 TM  2004/149	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. “Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, смеѓа, кафена и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210)	 TM  2004/150	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. “Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, плава, бела, кафена, златна и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе 

(210)	 TM  2004/154	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. “Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, жолтокафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210)	 TM  2004/155	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, бела и жолтокафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

TM 2004/149
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(210)	 TM  2004/156	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, кафена, бела и жолтокафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210)	 TM  2004/157	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) зелена, црвена, бела и жолтокафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210)	 TM  2004/158	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела и жолтокафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе 

(210)	 TM  2004/159	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. “Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) сина, бела, црвена, жолтокафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

TM 2004/159



Glasnik, 13/1,  str.165-529, mart 2006 Skopje

Trgovski marki

406

(210)	 TM  2004/160	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210)	 TM  2004/161	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, зелена, жолта, бела, жолтокафена, месо 
боја, сребрена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии 

(210)	 TM  2004/162	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/163	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, бела, жолтокафена, зелена, 
сребрена, месо боја, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

TM 2004/160
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(210)	 TM  2004/164	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, бела, жолтокафена, зелена, 
темнокафена, месо боја, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/165	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, жолта, жолтокафена, темнокафена, 
виолетова, сребрена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/166	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, жолта, жолтокафена, златножолта, 
виолетова, сребрена, зелена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/167	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, жолта, жолтокафена, зелена, 
виолетова, темнокафена, сребрена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

TM 2004/167
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(210)	 TM  2004/168	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, жолта, светлокафена, зелена, 
златносветлокафена, сребрена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/169	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, бела, жолтокафена зелена, 
виолетова, месо боја, сребрена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/170	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, светлокафена, бела, црна, 
лимонзелена, портокалова, кафена, сребрена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/171	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, жолта, жолтокафена, црна, бела, зелена, 
месо боја, златножолта, сребрена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

TM 2004/168
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(210)	 TM  2004/172	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, жолта, зелена, жолтокафена, 
златножолта, сребрена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/173	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, зелена, жолта, бела, црна, боја на месото, 
жолтокафена, сребрена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/174	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, бела, жолта, зелена, црна, боја на месото, 
жолтокафена, сребрена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

(210)	 TM  2004/175	 (220)	 01/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 FRANCK Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 
 Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)	

(591) црвена, зелена, жолта, бела, црна,
 златнокафеножолта и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - мирудии

TM 2004/175
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(210)	 TM  2004/179	 (220)	 04/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 PLOMARI OUZO DISTILLERY ISSIDOROS 

ARVANITIS S.A.
 812 00 Plomari, Island of Lesbos, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, светлокафена, црвена, златна, светло 
и темно сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво), особено 
ракија со анасоново семе

(210)	 TM  2004/182	 (220)	 10/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за трговија на големо и мало и услуги 

ТИНЕКС-МТ ДОО експорт-импорт Скопје
 ул. Првомајска бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) црвена, зелена, жолта, бела, сина, црна, сива, 
виолетова и портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало на производи 
за широка потрошувачка

(210)	 TM  2004/183	 (220)	 10/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 AstraZeneca AB
 SE-151 85 Sodertalje, SE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. «Народен фронт» 7/4, 1000, Скопје
(540)	

MELEXANTA
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање на 
кардиоваскуларни болести и пореметувања

(210)	 TM  2004/185	 (220)	 10/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН Ристе 
и Перо увоз-извоз ДОО Скопје

 ул. Партизански Одреди бр. 18, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

GLIFPIN
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за земјоделието, 
градинарството и шумарството 
кл. 5 - препарати за уништување штетници, 
фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2004/186	 (220)	 10/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН Ристе 
и Перо увоз-извоз ДОО Скопје

 ул. Партизански Одреди бр. 18, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

(591) темно зелена и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за земјоделието, 
градинарството и шумарството 
кл. 5 - препарати за уништување штетници, 
фунгициди, хербициди

TM 2004/179
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(210)	 TM  2004/187	 (220)	 10/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН Ристе 
и Перо увоз-извоз ДОО Скопје

 ул. Партизански Одреди бр. 18, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

HERBEL
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за земјоделието, 
градинарството и шумарството 
кл. 5 - препарати за уништување штетници; 
фунгициди, хербициди 

(210)	 TM  2004/189	 (220)	 10/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН Ристе 
и Перо увоз-извоз ДОО Скопје

 ул. Партизански Одреди бр. 18, 
 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 
 Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)	

AGROPIN CINEB
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за земјоделието, 
градинарството и шумарството 
кл. 5 - препарати за уништување штетници; 
фунгициди, хербициди

(210)	 TM  2004/195	 (220)	 12/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 THE COCA - COLA COMPANY
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 
 GA 30313, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  	

бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 
 1000, Скопје
(540)	

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пијалоци, како води за пиење, 
ароматизирана водa, минерални и газирани води 
и други безалкохолни пијалоци, како енергетски 
пијалоци и спортски пијалоци; пијалоци од овошје 
и овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци 
за производство на пијалоци, како ароматизирани 
води, минерални и газирани води, енергетски и 
спортски пијалоци, овошни пијалоци и сoкови

(210)	 TM  2004/196	 (220)	 12/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Здружени на граѓани Радио - такси „Пролет” - 

Скопје
 ул. Јани Лукровски бр. 8/3, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) бела, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање 
патувања

(210)	 TM  2004/215	 (220)	 16/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 JOLIDON IMPORT EXPORT s.r.l.
 Str. Tabacarilor Nr. 1, 3400 Cluj-Napoca, RO
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки, покривачи за глава и 
особено интимна долна облека, спортска облека, 
костуми за капење 
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(210)	 TM  2004/217	 (220)	 16/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ulica Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, жолта, портокалова, темно и светло 
зелена, темо и светло виолетова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сос

(210)	 TM  2004/218	 (220)	 16/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ulica Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сос

(210)	 TM  2004/219	 (220)	 16/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ulica Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, розова, зелена, темно и светло жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сос

(210)	 TM  2004/220	 (220)	 16/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ulica Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, жолта, розова, зелена, темно и светло 
сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сос од рен како прилог со готвено месо, 
јајца, шунка; основа за производи за мачкање, 
сосови и салати

(210)	 TM  2004/221	 (220)	 16/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ulica Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сос

(210)	 TM  2004/222	 (220)	 16/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ulica Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, жолта, црвена, зелена, жолтокафена, 
розова, кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сос
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(210)	 TM  2004/223	 (220)	 16/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ulica Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, бела, жолта, кафена, светло и темно 
зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - сос

(210)	 TM  2004/228	 (220)	 17/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

TWIST YOUR MEAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни 
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје 
и зеленчук; јајца; млечни производи; желеа, 
џемови, компоти; млеко и млечни пијалоци; 
продукти подготвени за консумирање составени 
првенствено од гореспоменатите производи 
кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, шеќер, ориз, 
тапиока, саго; брашно и препарати направени 
од житарици; леб, бисквити, торти, колач,  мраз, 
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; 
оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии; 
продукти подготвени за консумирање составени 
првенствено од гореспоменатите производи 

(210)	 TM  2004/247	 (220)	 24/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Велкоски Стојан
 бул. „К. Ј. Питу” бр. 19-6/5, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати за заштита од електро-магнетни 
полиња и зрачења како и за регулирање на јоните 
во воздухот

(210)	 TM  2004/248	 (220)	 24/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Велкоски Стојан
 бул. „К. Ј. Питу” бр. 19-6/5, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591) црна, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања 
кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски 
анализи и истражувања, проектирање и развој 
на компјутерски хардвер и софтвер; правни 
услуги; консултации во заштита на околината; 
истражувања на подземни зрачења, води, руди, 
минерали, нафта, гео расади, археолошки наоди 
и друго 
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(210)	 TM  2004/250	 (220)	 25/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Pfizer Products Inc.
 Eastern Piont Road, Groton, 
 Connecticut 06340, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
 Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)	

OPORIA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и хигиенски 
производи; диететски супстанции за медицинска 
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал 
за преврзување; материјали за пломбирање заби 
и за забни отисоци; дезинфекциони средства; 
производи за уништување на животински 
штетници; фунгициди, хербициди 

(210)	 TM  2004/254	 (220)	 25/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
 ул. „Марксова” бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(210)	 TM  2004/259	 (220)	 30/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.
 680 North Lake Shore Drive, CHICAGO, 
 Illinois 60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, 
геодетски, фотографски, кинематографски, 
оптички, за вагање, мерење, сигнализацијa, 
контрола (инспекција), спасување и настава; 
апарати и инструменти за спроведување, 
вклучување/исклучување, трансформирање, 
акумулирање, регулирање или контролирање 
на електриката; апарати за снимање, пренос 
и репродукција на звук или слика; магнетни 
носачи на податоци, дискови за снимање; 
автоматски машини и механизми за апарати што 
се задвижуваат со паричка или жетон; регистер 
каси, калкулатори, опрема за обработка на 
податоци и компјутери, компјутерски хардвер 
и софтвер, видео игри, софтвер за видео игри, 
конзоли и контролери со соодветен софтвер, 
прибор и опрема за сета наведена стока; апарати 
за гаснење пожар

(210)	 TM  2004/266	 (220)	 31/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NEVA d.o.o.
 Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

PLIDENTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за нега на забите
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(210)	 TM  2004/267	 (220)	 31/03/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 NEVA d.o.o.
 Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)	

PLIDENTA HERBAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за нега на забите

(210)	 TM  2004/302	 (220)	 20/04/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BRABENDER, Udo and МИТКОВ, Панчо
 Bleddiner Str. 11, D-06901 Globig , DE and ул. АФЖ 

бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 11 - вентили за регулирање на рамништата 
во резервоарите, вода (апарати за каптирање на 
водата), вода (апарати за филтрирање на водата), 
вода (апарати и инсталации за смекнување на 
водата), вода (апарати и уреди за пречистување 
на водата), вода (инсталации за дистрибуција на 
водата), вода (инсталации за довод на водата), 
вода (инсталации за пречистување на водата), 
вода (прибор за регулација и сигурност на 
апаратите за вода), вода од притисок (резервоари 
за вода под притисок), водоводи (цевки мешалки за 
водоводи), водоводни инсталации, дистрибуција 
на вода (инсталации за дистрибуирање на 
водата, мешалки за водоводни инсталации, 
ниво, (вентили за регулирање на рамништата 
во резервоарите), нужници /санитарни клучки/ 
подвижни, пречистување на вода (апарати за 
пречистување на водата), пречистување на 
масло (апарати за пречистување на маслото), 
пречистување на отпадни води (инсталации за 
пречистување на отпадните води), санитарни 
клучки /ВЦ/, санитарни клучки/ВЦ/ (ВЦ школки), 
славини, славини за цевки за вода
кл. 17 - арматури за водоводни цевки /неметални/, 
вештачки смоли /полуготови производи/, влакно 
од синтетски маси /не се за текстилна употреба/, 
водоводни цевки (спојки за водоводни цевки), 
вулканизирани влакна, гумени јажиња, гумени 

муфови за заштитни делови на апарти, гумени 
чепови, ебоните (калапи од ебоните), ебоните 
/стврдната гума/, експанзиони спојки (облоги за 
експанзиони  спојки),   еластични   неметални   цевки,   
завараување (жица за заварување) од пластичен 
материјал, заштитни прстени, заштитници, 
изолациона смеша против влага во зградите, 
изолациони бои, изолациони ленти, изолациони 
материи, изолациони метални фолии, изолациони 
ракавици, изолациони ткаенини, кит за спојки, 
клинови за зацврстување /гумени или пластични/, 
лепливи ленти /не се за медицинска употреба, за 
хартиени производи ниту за домаќинство, обвивки 
од пластичен материјал /не се за амбалажа/, 
пластичен материјал полуобработен, подлоги од 
гума или од вулканизирани влакна, приклучоци 
за цевки /неметални/, продолжувачи за цевки 
/неметални/, прстени /гумени/, самолепливи 
ленти /не се за медицинска употреба, за хартиени 
производи ниту за домаќинство/, синтетички смоли 
/полуготови производи/, спојки (заштитници за 
спојки), филтрирачки материјал /пластична маса 
или полуобработена пехлива пластика/, филц за 
изолација, цилиндри (спојки за цилиндри), чепови 
/гумени/ 
кл. 19 - арматури за градба /неметални/, базени 
/неметални конструкции/, брани /неметални/, 
браници на патишта (несветлечки и немеханички, 
неметални), вентили за водоводни цевки /ниту од 
метал ниту од пластика/, вентили за дренажни 
цевки /ниту од метал ниту од пластика, вода 
(водоводни цевки) неметални, врата (плочи за 
врата) неметални, врата /неметална/, граѓа /неме-
тална/, греди /неметални/, гредички /неметални/, 
дренажа (цевки за дренажа) /ниту од метал ниту 
од пластика/, железнички прагови /неметални/, 
жлебови /неметални/, конструкции /неметални/, 
одводни цевки /сливници/ неметални, столбови 
/неметални/, стреи над врати /неметални/, цевки 
(груби неметални цевки) /градежништво/, цевки 
во облик на буквата Т /неметални/, цевки за оџаци 
/неметални/
кл. 20 - буре (обрачи за буре неметални), 
буренца /неметални/, буриња /неметални/, ведра 
/неметални/, вентили за водоводни цевки /од 
пластичен материјал/, вентили на цевки за дре-
нажа /од пластичен материјал/, вентили /неме-
тални не се делови од апарати/, винтови /големи 
неметални винтови/, винтови /неметални/, витли 
/немеахнички/ за неметални елестични цевки, 
кабелски обвивки /неметални/, контејнери (пли-
вачки) /неметални/, контејнери /неметални/, нитни 
/неметални/, прицврстување кабли и цевки (куќи 
за прицврстување) пластични, резервоари /ни 
метални ни ѕидани/, решеткасти подови /неме-
тални/, сандаци, канти /неметални/, сандаци 
/дрвени или пластични/, сандаци /неметални/, 
софи, чепови /неметални/ 
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало: 
вентили за регулирање на рамништата во 
резервоарите, вода (апарати за каптирање на 
водата), вода (апарати за филтрирање на водата), 
вода (апарати и инсталации за смекнување на 
водата), вода (апарати и уреди за пречистување 
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на водата), вода (инсталации за дистрибуција на 
водата), вода (инсталации за довод на водата), 
вода (инсталации за пречистување на водата), вода 
(прибор за регулација и сигурност на апаратите 
за вода), вода под притисок (резервоари за вода 
под притисок), водоводи (цевки мешалки за 
водоводи), водоводни инсталации, дистрибуција 
на вода (инсталации за дистрибуирање на 
водата, мешалки за водоводни инсталации, 
ниво (вентили за регулирање на рамништата 
во резервоарите), нужници /санитарни клучки, 
подвижни/, пречистување на вода (апарати за 
пречистување на водата), пречистување на 
масло (апарати за пречистување на маслото), 
пречистување на отпадни води (инсталации за 
пречистување отпадни води), санитарни клучки 
/ВЦ/, санитарни клучки /ВЦ/ (ВЦ школки), славини, 
славини за цевки за вода, арматури за водоводни 
цевки /неметални/, вештачки смоли /полу готови 
производи/, влакно од синтетски маси /не се за 
текстилна употреба/, водоводни цевки (спојки за 
водоводни цевки), вулканизирани влакна, гумени 
јажиња, гумени муфови за заштитни делови на 
апарати, гумени чепови, ебоните (калапи од 
ебоните), ебоните /стрврдната гума/, експанзиони 
спојки (облоги за експанзиони спојки), еластични 
неметални цевки, завараување (жица за 
заварување од пластичен материјал), заштитни 
прстени, заштитници, изолациона смеша против 
влага во зградите изолациони бои, изолациони 
ленти, изолациони материи, изолациони метални 
фолии, изолациони ракавици, изолациони 
ткаенини, кит за спојки, клинови за зацврстување 
/гумени или пластични/, лепливи ленти /не се за 
медицинска употреба/, за хартиени производи 
ниту за домаќинството, обвивки од пластичен 
материјал /не се за амбалажа/, пластичен мате-
ријал полуобработен, подлоги од гума или од 
вулканизирани влакна, приклучоци за цевки /не-
метални/, продолжувачи за цевки /неметални/, 
прстени /гумени/, самолепливи ленти /не се за 
медицинска употреба, за хартиени производи 
ниту за домаќинството/, синтетички смоли /полу-
готови производи/, спојки (заштитници за спојки), 
филтрирачки материјал /пластична маса или 
полуобработена пехлива пластика/, филц за 
изолација, цилиндри (спојки за цилиндри), чепови 
/гумени/, арматури за градба /неметални/, базени 
/неметални конструкции/, брани /неметални/, 
браници на патишта (несветлечки и немеханички, 
неметални), вентили за водоводни цевки /ниту од 
метал ниту од пластика/, вентили за дренажни цевки 
/ниту од метал ниту од пластика, вода (водоводни 
цевки, неметални), врата (плочи за врата) 
неметални, врата /неметална/, граѓа /неметална/, 
греди /неметални/, гредички /неметални/, 
дренажа (цевки за дренажа) /ниту од метал ниту 
од пластика/, железнички прагови /неметални/, 
жлебови /неметални/, конструкции /неметални/, 
одводни цевки /сливници/ неметални, столбови 
/неметални/, стреи над врати /неметални/, цевки 
(груби неметални цевки) /градежништво/, цевки 
во облик на буквата Т /неметални/, цевки за оџаци 
/неметални/, буре (обрачи за буре) /неметални/, 
буренца /неметални/, буриња /неметални/, 
ведра /неметални/, вентили за водоводни цевки 

/од пластичен материјал/, вентили на цевки за 
дренажа /од пластичен материјал/, вентили /неме-
тални/ (не се делови од апарати), винтови /голе-
ми неметални винтови/, винтови /неметални/, 
витли /немеханички/ за неметални елестични 
цевки, кабелски обвивки /неметални/, контејнери 
(пливачки) /неметални/, контејнери /неметални/, 
нитни /неметални/, прицврстување кабли и цевки 
(куќи за прицврстување) пластични, резервоари 
/ни метални ни ѕидани/, решеткасти подови /не-
метални/, сандаци, канти /неметални/, сандаци 
/дрвени или пластични/, сандаци /неметални/, 
софи, чепови /неметални/ 
кл. 37 - водоинсталатерство, изолација (служби 
за изолација) /градежни работи/, корозија 
(обработка за заштита од корозија), нафтоводи 
(поставување и одржување на нафтоводите) 
наводнување (поставување и поправка на уредите 
за наводнување), фабрики (градење фабрики), 
црпки (поправка на црпките)

(210)	 TM  2004/303	 (220)	 20/04/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 BRABENDER, Udo
 Bleddiner Str. 11, D-06901 Globig , DE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 11 - вентили за регулирање на рамништата 
во резервоарите, вода (апарати за каптирање на 
водата), вода (апарати за филтрирање на водата), 
вода (апарати и инсталации за смекнување на 
водата), вода (апарати и уреди за пречистување 
на водата), вода (инсталации за дистрибуција на 
водата), вода (инсталации за довод на водата), 
вода (инсталации за пречистување на водата), 
вода (прибор за регулација и сигурност на 
апаратите за вода), вода од притисок (резервоари 
за вода под притисок), водоводи (цевки мешалки за 
водоводи), водоводни инсталации, дистрибуција 
на вода (инсталации за дистрибуирање на 
водата, мешалки за водоводни инсталации, 
ниво, (вентили за регулирање на рамништата 
во резервоарите), нужници /санитарни клучки/ 
подвижни, пречистување на вода (апарати за 
пречистување на водата), пречистување на 
масло (апарати за пречистување на маслото), 
пречистување на отпадни води (инсталации за 
пречистување на отпадните води), санитарни 
клучки /ВЦ/, санитарни клучки/ВЦ/ (ВЦ школки), 
славини, славини за цевки за вода
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кл. 17 - арматури за водоводни цевки /неметални/, 
вештачки смоли /полуготови производи/, влакно 
од синтетски маси /не се за текстилна употреба/, 
водоводни цевки (спојки за водоводни цевки), 
вулканизирани влакна, гумени јажиња, гумени 
муфови за заштитни делови на апарти, гумени 
чепови, ебоните (калапи од ебоните), ебоните 
/стврдната гума/, експанзиони спојки (облоги за 
експанзиони  спојки),   еластични   неметални   цевки,   
завараување (жица за заварување) од пластичен 
материјал, заштитни прстени, заштитници, 
изолациона смеша против влага во зградите, 
изолациони бои, изолациони ленти, изолациони 
материи, изолациони метални фолии, изолациони 
ракавици, изолациони ткаенини, кит за спојки, 
клинови за зацврстување /гумени или пластични/, 
лепливи ленти /не се за медицинска употреба, за 
хартиени производи ниту за домаќинство, обвивки 
од пластичен материјал /не се за амбалажа/, 
пластичен материјал полуобработен, подлоги од 
гума или од вулканизирани влакна, приклучоци 
за цевки /неметални/, продолжувачи за цевки 
/неметални/, прстени /гумени/, самолепливи 
ленти /не се за медицинска употреба, за хартиени 
производи ниту за домаќинство/, синтетички смоли 
/полуготови производи/, спојки (заштитници за 
спојки), филтрирачки материјал /пластична маса 
или полуобработена пехлива пластика/, филц за 
изолација, цилиндри (спојки за цилиндри), чепови 
/гумени/ 
кл. 19 - арматури за градба /неметални/, базени 
/неметални конструкции/, брани /неметални/, 
браници на патишта (несветлечки и немеханички, 
неметални), вентили за водоводни цевки /ниту од 
метал ниту од пластика/, вентили за дренажни 
цевки /ниту од метал ниту од пластика, вода 
(водоводни цевки) неметални, врата (плочи 
за врата) неметални, врата /неметална/, граѓа 
/неметална/, греди /неметални/, гредички /не-
метални/, дренажа (цевки за дренажа) /ниту од 
метал ниту од пластика/, железнички прагови 
/неметални/, жлебови /неметални/, конструкции 
/неметални/, одводни цевки /сливници/ 
неметални, столбови /неметални/, стреи над 
врати /неметални/, цевки (груби неметални цевки) 
/градежништво/, цевки во облик на буквата Т /не-
метални/, цевки за оџаци /неметални/
кл. 20 - буре (обрачи за буре неметални), 
буренца /неметални/, буриња /неметални/, 
ведра /неметални/, вентили за водоводни цевки 
/од пластичен материјал/, вентили на цевки за 
дренажа /од пластичен материјал/, вентили /не-
метални не се делови од апарати/, винтови /голе-
ми неметални винтови/, винтови /неметални/, 
витли /немеахнички/ за неметални елестични 
цевки, кабелски обвивки /неметални/, контејнери 
(пливачки) /неметални/, контејнери /неметални/, 
нитни /неметални/, прицврстување кабли и цевки 
(куќи за прицврстување) пластични, резервоари 
/ни метални ни ѕидани/, решеткасти подови /не-
метални/, сандаци, канти /неметални/, сандаци 
/дрвени или пластични/, сандаци /неметални/, 
софи, чепови /неметални/ 

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало: 
вентили за регулирање на рамништата во 
резервоарите, вода (апарати за каптирање на 
водата), вода (апарати за филтрирање на водата), 
вода (апарати и инсталации за смекнување на 
водата), вода (апарати и уреди за пречистување 
на водата), вода (инсталации за дистрибуција на 
водата), вода (инсталации за довод на водата), 
вода (инсталации за пречистување на водата), вода 
(прибор за регулација и сигурност на апаратите 
за вода), вода под притисок (резервоари за вода 
под притисок), водоводи (цевки мешалки за 
водоводи), водоводни инсталации, дистрибуција 
на вода (инсталации за дистрибуирање на 
водата, мешалки за водоводни инсталации, 
ниво (вентили за регулирање на рамништата 
во резервоарите), нужници /санитарни клучки, 
подвижни/, пречистување на вода (апарати за 
пречистување на водата), пречистување на 
масло (апарати за пречистување на маслото), 
пречистување на отпадни води (инсталации за 
пречистување отпадни води), санитарни клучки 
/ВЦ/, санитарни клучки /ВЦ/ (ВЦ школки), славини, 
славини за цевки за вода, арматури за водоводни 
цевки /неметални/, вештачки смоли /полу готови 
производи/, влакно од синтетски маси /не се за 
текстилна употреба/, водоводни цевки (спојки за 
водоводни цевки), вулканизирани влакна, гумени 
јажиња, гумени муфови за заштитни делови на 
апарати, гумени чепови, ебоните (калапи од 
ебоните), ебоните /стрврдната гума/, експанзиони 
спојки (облоги за експанзиони спојки), еластични 
неметални цевки, завараување (жица за 
заварување од пластичен материјал), заштитни 
прстени, заштитници, изолациона смеша против 
влага во зградите изолациони бои, изолациони 
ленти, изолациони материи, изолациони метални 
фолии, изолациони ракавици, изолациони 
ткаенини, кит за спојки, клинови за зацврстување 
/гумени или пластични/, лепливи ленти /не се за 
медицинска употреба/, за хартиени производи 
ниту за домаќинството, обвивки од пластичен 
материјал /не се за амбалажа/, пластичен 
материјал полуобработен, подлоги од гума или 
од вулканизирани влакна, приклучоци за цевки 
/неметални/, продолжувачи за цевки /неметални/, 
прстени /гумени/, самолепливи ленти /не се за 
медицинска употреба, за хартиени производи 
ниту за домаќинството/, синтетички смоли /полу-
готови производи/, спојки (заштитници за спојки), 
филтрирачки материјал /пластична маса или 
полуобработена пехлива пластика/, филц за 
изолација, цилиндри (спојки за цилиндри), чепови 
/гумени/, арматури за градба /неметални/, базени 
/неметални конструкции/, брани /неметални/, 
браници на патишта (несветлечки и немеханички, 
неметални), вентили за водоводни цевки /ниту од 
метал ниту од пластика/, вентили за дренажни цевки 
/ниту од метал ниту од пластика, вода (водоводни 
цевки, неметални), врата (плочи за врата) 
неметални, врата /неметална/, граѓа /неметална/, 
греди /неметални/, гредички /неметални/, 
дренажа (цевки за дренажа) /ниту од метал ниту 
од пластика/, железнички прагови /неметални/, 
жлебови /неметални/, конструкции /неметални/, 
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одводни цевки /сливници/ неметални, столбови 
/неметални/, стреи над врати /неметални/, цевки 
(груби неметални цевки) /градежништво/, цевки 
во облик на буквата Т /неметални/, цевки за оџаци 
/неметални/, буре (обрачи за буре) /неметални/, 
буренца /неметални/, буриња /неметални/, 
ведра /неметални/, вентили за водоводни цевки 
/од пластичен материјал/, вентили на цевки за 
дренажа /од пластичен материјал/, вентили /не-
метални/ (не се делови од апарати), винтови /го-
леми неметални винтови/, винтови /неметални/, 
витли /немеханички/ за неметални елестични 
цевки, кабелски обвивки /неметални/, контејнери 
(пливачки) /неметални/, контејнери /неметални/, 
нитни /неметални/, прицврстување кабли и цевки 
(куќи за прицврстување) пластични, резервоари 
/ни метални ни ѕидани/, решеткасти подови /не-
метални/, сандаци, канти /неметални/, сандаци 
/дрвени или пластични/, сандаци /неметални/, 
софи, чепови /неметални/
кл. 37 - водоинсталатерство, изолација (служби 
за изолација) /градежни работи/, корозија 
(обработка за заштита од корозија), нафтоводи 
(поставување и одржување на нафтоводите) 
наводнување (поставување и поправка на уредите 
за наводнување), фабрики (градење фабрики), 
црпки (поправка на црпките)

(210)	 TM  2004/304	 (220)	 21/04/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 TDR d.o.o.
 Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)	

YORK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од 
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од 
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и 
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки 
производи 
кл. 25 - облека, чевли и капи 

210)	 TM  2004/311	 (220)	 21/04/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 КЕМО-ФАРМ д.о.о.е.л.
 ул. Скупи 3 бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(591) сина, сива и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - амбра /парфимерија/, етерични масла од 
анисово дрво, штирка, аромати (етерични масла), 
бадемов сапун, бадемово масло, бадемово 
млеко за козметичка употреба, сода за белење, 
соли за белење, деколоранти за козметичка 
употреба, бои (производи за отстранување бои), 
бои за тоалетна употреба, бои за брада, сапуни 
за брада, паста за ремени за бричење, брусно 
платно, козметички средства за веѓи, моливи за 
веѓи, вештачки нокти, вештачки трепки, лепила 
за вештачки трепки, препарати за виткање коса, 
средства за израмнување на природно виткана 
коса, средства за отстранување влакненца, 
водороден супероксид за козметичка употреба, 
восок за отстранување влакненца, врзувачки 
средства за козметичка употреба, дезодоранси 
за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки 
сапуни, депилатори, детергенти, екстракти од 
цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, 
етерични масти, хромен раствор, препарати за 
чистење забни протези, препарати за нега на 
забни протези, препарати за полирање забни 
протези, производи за избелување, јасминово 
масло, јонон /парфимерија/, производи за 
кадење /мириси/, камен за мазнење, козметички 
препарати за капење, соли за капење (не се за 
медицинска употреба), лосион за капилари, 
козметички производи за нега на кожата, креми 
за кожни производи, креми за чистење на 
кожата, производи за заштита на кожата, украсни 
(детали за козметичка употреба, козметички 
бои, козметички креми, козметички лосиони 
(шамичиња натопени во козметички лосиони), 
козметички прибор, козметички производи, 
колонска вода, бои за коса, препарати за боење 
коса, креми за кожа, креми за козметичка употреба, 
лак за нокти, лосион за козметичка употреба, 
шамичиња натопени во козметички лосиони, 
масла за парфимерија, етерични масла, масло 
за козметичка употреба, медицински сапуни, 
масти за козметичка употреба, мириси /пар-
феми/, моливи (за козметичка употреба), нане 
за парфимерија, козметички производи за нега на 
кожата, производи за нега на устата, производи за 
нега на ноктите, сапуни за освежување, хартиени 
помагала за шминка на очи, памук за козметичка 
употреба, парфимериски производи, средства за 
перење, производи за парфимирање на алиштата, 
препарати за полирање на забни протези, пудра за 
шминкање, розово масло, сапуни, сапуни против 
потење, козметички препарати за слабеење, 
соли за капење, препарати за заштита од сонце, 
средства за нега на забите, стапчиња обложени со 
памук за козметичка употреба, пудра за тоалета, 
тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, 
тоалетни производи против потење, маски за 
убавина, црвила за усни, производи за нега на 
устата, хидроген, цвеќе (екстракт од цвеќе) /пар-
фимерија/, црвила за усни, црвило за сјаење, 
производи за црнење на кожата, препарати за 
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чистење на забните протези, шампони, производи 
за шминкање, производи за симнување шминка 
кл. 5 - абразивни средства за забарство, 
алдехиди за фармацевтска употреба, алкални 
јодиди за фармацевтска употреба, алкалоиди 
за медицинска употреба, алуминиумов триоксид 
за фармацевтска употреба, амонијак, англиски 
фластери, анестетици, чај против астма, 
антиреуматски нараквици, антиреуматски прстени, 
антисептици, антисептички памук, апсорбирачки 
памук, апчиња за фармацевтска употреба, 
ацетати за фармацевтска употреба, адемово 
млеко за фармацевтска употреба, бактериолошки 
препарати за медицинска употреба, балзам 
за медицинска употреба, бањи за медицинска 
употреба, морска вода за бањи, бањи со кислород, 
храна за бебе, бела вода за нега на изгореници, 
белтачини /албуминско млеко/, бизмутски 
препарати за фармацевтска употреба, биолошки 
препарати за медицинска употреба, биоциди, 
бомбони за фармацевтска употреба, брашно 
за фармацевтска употреба, хемиски препарати 
за дијагностицирање бременост, вакцини, вар 
за фармацевтска употреба, варени сокови за 
фармацевтска употреба, витамински препарати, 
газа за завиткување, гас за медицинска употреба, 
гликоза за медицинска употреба, глицерин за 
медицинска употреба, средства против грозница, 
гума за медицинска употреба, диететски 
намирници за медицинска употреба, диететски 
напивки за медицинска употреба, диетил 
етери за фармацевтска употреба, производи 
за дијагностицирање, дрога за медицинска 
употреба, еликсир (фармацевтски препарат), 
енѕими за медицинска употреба, енѕимски 
препарати за медицинска употреба, еукалиптус 
за фармацевтска употреба, забен кит, забен 
цемент, материјали за пломбирање заби, забни 
амалгами, лепила за забни протези, порцелан 
за забни протези, завои, компресивни завои, 
закрепнувачки лекови, лекови против запек, 
масти против изгореници од сонце, производи 
за заштита од изгореници, јод за фармацевтска 
употреба, јодити за фармацевтска употреба, 
јодна тинктура, јодоформ, калиумови соли за 
медицинска употреба, капсули за медицинска 
употреба, квасец за фармацевтска употреба, 
кинин за медицинска употреба, киселини за 
фармацевтска употреба, фармацевтски производи 
за нега на кожата, комплексни етери за медицинска 
употреба, препарати за чистење контактни леќи, 
раствор за контактни леќи, хемиски производи за 
контрацепција, бирса за фармацевтска употреба, 
лекови за забарска употреба, лекови за зајакнување 
на нервите, лекови за прочистување на крвта, 
лекови за хумана медицина, лековити корења, 
лековити треви, лековити чаеви, ленено семе за 
фармацевтска употреба, лосион за фармацевтска 
употреба, магнезиум за фармацевтска употреба, 
масла за медицинска употреба, масло од рицинус 
за медицинска употреба, масти за медицинска 
употреба, медицински алкохол, медицински 
инфузии, медицински напивки, медицински 
чај, тампони за менструација, ментол, лактоза, 
млечна маст, млечни ферменти за фармацевтска 

употреба, млечно брашно /за доенчиња/, нане 
за фармацевтска употреба, балзам против 
настинки за фармацевтска употреба, памук за 
медицинска употреба, пектини за фармацевтска 
употреба, пепсини за фармацевтска употреба, 
пептони за фармацевтска употреба, производи 
против плускавци, појаси за хигиенски влошки, 
лекови против потење, прашоци за фармацевтска 
употреба, фармацевтски производи против првут, 
производи за преврзување рани, производи 
против мигрени, прстени против плускавци, 
седативи, серуми, серумотерапевтски лекови, 
синап за фармацевтска употреба, сируп за 
фармацевтска употреба, скроб за диететска и 
за фармацевтска употреба, чај за слабеење за 
медицинска употреба, смирувачки средства, 
сода бикарбона за фармацевтска употреба, 
производи против сунчаница за фармацевтска 
употреба, аналгетици, сулфамиди /лекови/, 
сулфурен прав за фармацевтска употреба, сунѓер 
за рани, таблети за фармацевтска употреба, 
терпентин за фармацевтска употреба, тимол 
за фармацевтска употреба, фармацевтски 
производи, фенол за фармацевтска употреба, 
ферменти за фармацевтска употреба, фластери, 
хемиски препарати за фармацевтска употреба, 
хемиско-фармацевтски производи, средства 
против хемороиди, хигиенски гаќи, хигиенски 
завои, хигиенски шамичиња, хидроген за 
медицинска употреба, храна за бебиња, целулоза 
за фармацевтска употреба, црн шеќер за 
фармацевтска употреба, лаксативи 
кл. 44 - медицински услуги, фармавцевтски услуги, 
ветеринарни услуги, фармацевтски совети, 
аптеки

(210)	 TM  2004/314	 (220)	 23/04/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers
 69 El Venizelou Street, Neo Faliro, GR-18547 

PIRAEUS, GR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

ION BREAK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни 
преработки; конзервирано, сушено и варено 
овошје и зеленчук; овошје и зеленчук; смрзната 
и конзервирана храна, вклучитeлно и храна во 
конзерва; замрзнато овошје; чипс од компир; 
желеа, овошни желеа; џемови и мармалади; 
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло 
и масти за јадење; млечни производи во основа 
комбинирани со чоколадо, млечни производи 
комбинирани со други продукти базирани на какао 
или чоколада какао путер, кокосов путер; ореви, 
суво грозје и рибизли; суви ореви 
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кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, 
колач и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, 
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 
мирудии), мирудии, мраз; производи базирани 
на чоколада особено чоколадни дражеи, вафли, 
бонбони, прашок пијалоци базирани на чоколада, 
чоколадна паста; производи базирани на какао 
и храна што содржи какао, особено прашок за 
пијалоци базирани на какао, пралини, бонбони, 
торти, чоколада шеќерни слатки; особено слатки, 
бонбони со овошен вкус, бонбони со путер, 
мастики за џвакање, колачи, бисквити, вафли; 
брашно од жита и производи базирани на бршно 
од жита; леб, слатки, кроасани, вафли, тостови 
и двопек, колач, бисквити; производи за храна 
базирани на пченкарно брашно; сладоледи
кл. 32 - сокови од овошје и зеленчук

(210)	 TM  2004/380	 (220)	 28/05/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за консалтинг, финансии и медија Р 3 

дооел
 ул.”Рузвелтова 3” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)	

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - известување /хартиени производи/, 
каталози, печатници /печатени работи/, 
публикации, регистри /книги/ 
кл. 35 - водење информатички картотеки, 
изнајмување рекламен простор, изнајмување 
рекламен материјал, објавување рекламни 
текстови, обработка на текстови, огласување 
/рекламирање/, плакатирање /огласување/, 
пропагандни дејности, проучување на пазарот 
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на 
примероци, рекламна хроника, рекламни агенции, 
рекламни огласи (ширење на  рекламните огласи), 
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, 
печатени примероци/, класификација на податоци 
во комјутерски бази на податоци, систематизација 
на податоци во компјутерски бази на податоци, 
компилација на податоци во компјутерски бази на 
податоци 
кл. 41 - книги (издавање книги), кореспонденција, 
објавување весници, централни бази на податоци

(210)	 TM  2004/551	 (220)	 23/07/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, транспорт, трговија 

и услуги ТАНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт, Тетово

 ул.”И.Р. Лола” бб, Тетово, MK
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - влажни шамичиња, шамичиња за еднократна 
употреба 
кл. 5 - хигиенски пелени и салфетки, хигиенски 
производи за лични цели за еднократна употреба, 
женски влошки, тампони 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не 
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од 
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни 
шамичиња од хартија за еднократна употреба, 
салфети од хартија за еднократна употреба, 
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија 
кл. 25 - облека, пелени за бебиња (не се од 
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од 
текстил

(210)	 TM  2004/558	 (220)	 29/07/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - Скопје 
 бул.”Александар Македонски” бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

CAFFETIN COLD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи
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(210)	 TM  2004/938	 (220)	 26/11/2004
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ
 бул.”Јане Сандански” 86/4-23, 1000 Скопје, MK
(540)	

BLUE FUNKY INDIVIDUALS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - магнетски носачи на податоци, дискови за 
снимање 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, 
забава, спортски и културни активности 

(210)	 TM  2005/260	 (220)	 19/04/2005
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
 ул.Беласица бб Скопје, MK
(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ 
 Куманово, Романовце
(540)	

(591) црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе 
кл. 43 - услуги за подготвување на храна и 
пијалок 

(210)	 TM  2005/435	 (220)	 14/06/2005
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица, заштитно друштво за 
производство услуги и трговија увоз-извоз 
ЕКОЛОШКО МЛЕКО ДОО

 ул.Кеј 8-ми Септември бр.14, Радовиш, MK
(740) НИКОЛА  ЧОКРЕВСКИ, адвокат 
 Ул.”Бојмија” бр.6/ 1 кула 3, 1000, Скопје

(540)	

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

кл. 29 - млеко и млечни производи

(210)	 TM  2005/595	 (220)	 28/07/2005
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО 

Скопје
 ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

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

кл. 30 - кафе 
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци

(210)	 TM  2005/596	 (220)	 28/07/2005
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО 

Скопје
 ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	
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(591) темно црвена, кафена и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210)	 TM  2005/597	 (220)	 28/07/2005
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО 

Скопје
 ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 
 Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)	

(591) црна, црвена, жолта, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - минерална  и сода вода

(210)	 TM  2005/840	 (220)	 04/11/2005
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ПИ ’’ВИТАМИНКА’’ А.Д., Прилеп
 ул.’’Леце Котески’’ бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - чоколаден флипс

(210)	 TM  2005/944	 (220)	 29/11/2005
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Арслан Адеми
 ул.Методија Митевски бр.1/5-7,Скопје, MK
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати, 
санитарни препарати за медицински цели, 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди 
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и 
производи од нив што не се опфатени со другите 
класи, полуфабрикати од пластични материјали, 
материјали за подлошки, за затнување и за 
изолација, свитливи неметални цевки 
кл. 25 - облека, чевли и капи

(210)	 TM  2005/949	 (220)	 30/11/2005
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ Д.О.О.
 3 та Македонска бригада б.б. 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - авиони (мотори за авиони), автоматски 
прекинувачи на одводот на гориво, 
аерокондензатори, аеронаутика (мотори за 
аеронаутика), аеростатика (мотори за 
аеростатика), аквариуми (пумпи за ветрење на 
аквариуми), алатки (држачи за алатки) /делови од 
машини/, алатки (рачни механички покревани 
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алатки), алатки /делови од машини/, алатни 
машини, алишта (машини за перење алишта), 
ацетилен (апарати за пречистување на 
ацетиленот), багери, багери за рударство, бетон 
(мешалки за бетон), битумен (машини за правење 
битумен), боење (машини за боење), боење 
(пиштол-распрснувач за боење), брани, држачи 
на острици /делови од машини/, брзина 
(регулатори на брзината) за машини и мотори, 
бродски машини, бродски мотори, брусење на 
острици (машини за брусење на остриците), 
булдожери, бркалки, мешалки, вагони (дигалки за 
вагони), вакуумски пумпи, валци за валање, валци 
за дробење /машини/ за индустриска употреба, 
валци за патишта, валчести лежишта, валчиња 
(валчести лежишта), варосување (машини за 
варосување), вбризгувачи /инјектори/ за мотори, 
везење (тапани за машини за везење), везилки /ма-
шини/, велосипеди (динамо за велосипеди), 
вентилатори /за шмукање/, вентили (вентили за 
апарати), вентили /делови од машини/, витли, 
витли дигалки /машини/, витли /дигалки за 
риболов/, витли /дигалки со стрмен тапан/, витли 
/дигалки/, вклучувачи /стартери/ за мотори, 
вметнувачи на арак во машини /печатарство/, 
вода (грејачи за вода) /делови од машини/, вода 
(сепаратори за вода), вода за напојување 
(дегазатори на вода за напојување на котли), вода 
за напојување на котли (регулатори на вода за 
напојување котли), водилки /машини за водење/ 
за апарати, воздушни кондензатори, воздушни 
перници (машини за пренос на товар на воздушни 
перници), воздушни перници (моторни возила со 
воздушни перници), воздушни пумпи /гаражни 
инсталации/, воздушни /пневматски/ команди за 
машини и мотори, врежување /гравирање/ 
(машини за врежување), врзување (машини и 
апарати за врзување книги), врзувачи /жеталки-
врзувачи/ (машини), вршачки, втискувач на шари 
/гофрир-машини/, вулканизација (апарати за 
вулканизација), гас (мевови за шмукање и превоз 
на гасот), дигалки, дигалки (апарати за дигање 
товар), дигалки за вагони, дигалки, витли /машини/, 
дигање (апарати за дигање), динамо, динамо 
ремени, динамо четкички, длето (длето-машини) 
/сечачи/, дрво (машини за обработка на дрвото), 
дренажа (машини за дренажа), дробилки за 
камен, дробилки за отпадоци, дробилки /машини/, 
дувачи за собирање, шмукање, транспорт на 
зрнца, дувачи /вентилатори/ /компресори на 
кабини/, дупчалки, дупчалки, дупчалки (рачни 
електрични дупчалки), дупчење (круни за дупчење) 
/делови од машини/, дупчење (кули за дупчење) 
/пливаат или не/, ѓерѓефи (машини за везење), 
елеватори (ремени за елеватори), елеватори /ди-
галки/, електрични маталки за домаќинството, 
електрични машини за мазнење (пеглање) 
алишта, електрични мелници за донаќинството, 
електрични мешалки, електрични мотори различни 
од оние за копнени возила, електрични ножеви, 
електрични ножици, електрични четки /делови од 
машини/, жетварки (лупачки на жита), жетварки 
(машини), жетварки-мавалки /машини/, жито 
(мелници за жито), заварување (електрични 
машини за заварување), завршна обработка 
(машини за завршна обработка), загадување 

(машини против загадување) за мотори, 
заковувалки /машини/, замавнувачи /волани/ 
машини, запчаници /различни од запчаниците за 
копнените возила/, запчести механизми на 
машините, запчести плугови (кревање со запчести 
плугови), засекувачи /машини/, заштитни навлаки 
за машини, зглобни споеви /делови на мотори/, 
зглобни споеви /кутии за полнење/, згура-треска 
(сепаратори за згура) /машини/, зеленчук (машини 
за рибање на зеленчукот), земјени работи (машини 
за изведување на земјените работи), земјоделие 
(дигалки /елеватори/ за земјоделие), земјоделски 
алатки /не се рачни/, земјоделски машини, зрнца 
(мевови за собирање, шмукање и превоз на 
зрнца), инкубатори за јајца, испусни колектори за 
мотори, исфрлувачи /еџектори/, јаглен (машини 
за копање јаглен), јаглени четкички /електрична 
струја/, јајца (инкубатори за јајца), калапи /делови 
на машини/, калеми за машини, калеми /ткаачки 
столови/, камен (машини за обработка на 
каменот), каменец (сепаратори за каменец) /за 
парни котли/, канализација (распрснувачи на 
отпадни води), капаци (делови на машини), 
кардански бртви, картери за машини и мотори, 
касети за матрици /печатарство/, кафе (мелници 
за кафе) /различни од рачните мелници/, кит 
(пиштоли за исфрлање /екструзија/ кит), клипни 
прстени, клипови /делови на машини и мотори/, 
клиширање (машини за клиширање), ковачки 
мевови, ковење (ковачки мевови), кожа (машини 
за обработка на кожата), колбаси (машини за 
колбаси), количка за плетачки машини, 
коловратници, коловратници за предење, колца 
(котури), команадни машини за апарати или 
мотори, командни кабли за машини и мотори, 
командни педали за шивачки машини, командни 
синџири /различни од синџирите за копнени 
возила/, компресори за ладилници, компресори 
/машини/, компримиран воздух (воздушни пумпи), 
компримиран воздух (машини на воздушен погон), 
компримиран воздух (мотори на воздушен погон), 
кондензатори на пареа /делови на машини/, 
кондензација (машини за кондензација), конзерви 
(отворачи за конзерви) електрични, копачка /ма-
шини за копање канали/, копачки /машини за 
вадење репки и сл.), корени (машини за режење 
корени), косачи за трева, косачки, косачки (ножеви 
за косачки), сопирачки сегменти различни од 
сопирачките сегменти за возила, сопирачки спојки 
различни од сопирачките спојки за возила, крма 
(преса за крма), крпење (машини за крпење 
ткаенина), круни дупчалки /делови на машини/, 
круни за сондирање /делови на машини/, 
култиватори /машини/, куќишта на машини, 
леарници (леарски машини), леарници 
(претворувачи за леарници), леб (машини за 
сечење леб), лежишта (носачи /потпирачи/ на 
лежишта), лежишта (прстенести топчести 
лежишта), лежишта за пренос на оски, лежишта 
/делови на машини или мотори/, лежишта /де-
лови на машини/, лентести машини за дигање, 
лентести транспортери, ленти за пили, лепило 
(пиштоли за распрскување на лепилото) 
електрични, лепливи ленти (разделувачи на 
лепливи лентите) /машини/, лизгачи на плетачки 
машини, лим (машини за правење отисок на лим), 
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лончарски маси, лопати /механички лопати/, 
лопатки (делови на машини) /ламели/, лупачки за 
жита, лупачки /машини/, магнети за палење, мали 
чекани /фабрички/, манипулатори /индустриски 
машини/, масло (парни собирачи на масло), 
матрици (касети за матрици) /печатарство/, 
мачкалки /машини/, машини за валање, машини 
за валање (валци /цилиндри/ на валачки машини), 
машини за врзување во снопови, машини за 
дегазација /сепаратори на воздух/ на водата за 
напојување котли, машини за дупчење, машини 
за емулзија за употреба во домаќинството, 
машини за извлекување жици, машини за 
катранисување, машини за кујна /електрични/, 
машини за обработка на рабови, машини за 
плетење чипки, машини за пресување отпадоци, 
машини за свиткување, машини за стругање месо 
од кожата за штавење, машини за стружење, 
машини за товарење /платформи/, машини за 
товарење-растоварување, машини за шиење 
(ножни команди на машините за шиење), мевови 
за собирање, шмукање и транспорт на гас, 
мелници (мелнички камен), мелници за 
домаќинство /не се рачни/, мелници /машини/, 
мелнички камен, менувачи на топлината /делови 
од машини/, менувачки кутии различни од оние за 
копнени возила, месо (машини за мелење месо), 
метали (машини за обработка на метали), 
механички витли за мотање јажиња, механички 
чекани, мешалки , мешалки (механички мешалки), 
мешалки /електрични апарати за ситнење и 
мешање намирници/, мешалки /миксери/, миење 
(апарати за миење), миење (инсталации за миење 
возила), миење (машини за миење со претходно 
плаќање) /автомати/, миење (машини за миење), 
миење шишиња (машини за миење на шишињата), 
минерална вода (апарати за производство на 
минералната вода), млекарство (млекарски маши-
ни), молзење (машини за молзење), молзење (шму-
калки на машините за молзење), момент (претво-
рувачи на момент) различни од оние за копнени 
возила, мостови за товарење, мотала /котури, 
моталки/, мотори (вбризгувачи/инјектори/ за 
мотори), мотори (глави на мотори), мотори 
(клипови за мотори), мотори (магнети за палење 
на моторите), мотори (машини за палење на 
моторите со внатрешно согорување), мотори 
(машини против загадување на моторите), мотори 
(регулатори на брзина на моторите), мотори 
(цилиндри за мотори), мотори различни од 
моторите на копнените возила, мрснотија (машини 
за тргање на мрснотијата), набивачи /делови на 
машини/, набивачи /машини за набивање/, 
набивачи, набивачи /машини/, набивачи-
згуснувачи /машини/, наводнување (машини за 
наводнување) за земјоделие, навртки (машини за 
обработка на внатрешните навртки), навртки 
(машини за правење навртки), наплетување 
(машини за наплетување), напојувачи /карбу-
ратори/, напојувачи на котли, направи за ставање 
етикети, направи за ставање печати, ногарки за 
пилење дрва /делови на машини/, ногарки на 
машините, ножеви на машините за сечење слама, 
ножеви /делови на машини/, носачи за машини, 
обликување метал (машини за обликување на 
металот), облоги за ремени, обрабување (машини 

за обрабување), овошје (електрични преси за 
овошје)/за домашна употреба/, оска на разбој 
(ткаење), оски за машини, оски со подвижна 
полуга, осовински лежишта (делови од машини), 
осовини (делови од машини), острење (машини 
за острење), острење (машини за острење), 
острила (држачи за острилата) /делови на 
машини/, острила (машини за точење на 
острилата), острила /делови од машини/, отворачи 
за конзерви /електрични/, отпадни води 
(пулверизатори на отпадни води), отпадоци 
(машини за ситнење на отпадоците), павлака 
(сепаратори за павлака), пакување (машини за 
пакување), палење (магнети за палење), палење 
(машини за палење) за мотори со внатрешно 
согорување, палење (свеќички за палење) /за 
мотори со внатрешно согорување/, парен 
пневматски чекан, парни валци за ткаенини /прене-
сувачки/, парни котли (цевки за парните котли) /де-
лови на машини/, парни котли на машините, парни 
котли на машините (опрема за машините на парни 
котли), парни котли на машините (сепаратори на 
каменец за машините на парните котли), парни 
котли /машини/ (канали во машините на парни 
котли за спроведување топлина), парни котли /ма-
шини/ (напојувачи на машините на парни котли), 
парни машини, патишта (машини за изградба на 
патиштата), пепел (сита за пепел) /машини/, 
пердиња /електрични машини за поместување на 
пердињата/, печатарска боја (апарати за 
нанесување печатарска боја), печатарски валци, 
печатарски матрици, печатарски машини, 
печатење (машини за печатење) на лим, печатење 
(машини за печатење) /за индустриска употреба/, 
печатење (печатарски калапи), печатница (машини 
за леење печатарски букви), печатница (печатарски 
преси), пиварница (пиварски машини), пиво 
(апарати за добивање пиво) под притисок, пиво 
(пумпи за пиво), пијалоци (електромеханички 
апарати за подготовка на пијалоци), пили (машини 
за пилење) /делови на машини/, пили (острила за 
пили), пили (острила за пили) /делови на машини/, 
пили /машини/, пипер (мелници за пипер-црн) не 
се рачни, пиштоли за распрснување на лепила 
/електрични/, пиштоли /алатки со експлозивни 
вметнувачи/, пиштоли-распрснувачи за нанесување 
бои, платно (машини за виткање платно) , плевење 
(машини за плевење), плетачки /машини за 
плетење/, плетена роба (машини за производство 
плетена роба), плетење (стативи за машини за 
плетење), плетење /предење/ (машини за 
предење), плугови , плугови (лемеши за плугови), 
пневматски инсталации за транспорт по пат на 
цевки, пневматски команди /за машини и мотори/, 
пневматски пумпи , пневматски транспортери, 
пневматски чекани, погонски машини различни од 
оние за копнени возила, погонски синџири 
различни од синџирите за копнени возила, 
подбивање (машини за подбивање), подвижни 
скали, подесување (машини за подесување), 
подигање на машини, подмачкување (под-
мачкувалки)  делови на машини, подмачкување 
(прстени за подмачкување), подмачкување (пумпи 
за подмачкување), подмачкувачи /делови на 
машини/, покревачи (дигалки) /мосни/, покревачи 
на механизми за сите возила, освен за копнени, 
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покревачи на механизми /делови на машини/, 
покревачки стативи за машини, полирање (машини 
за полирање) /не се за домаќинство/, полнење 
(машини за полнење), потпирачи на лежишта /ма-
шини/, превртувачи на сено /машини/, прегревачи, 
предење (машини за предење), предење /разбои 
за предење/, пренос (воздушни инсталации за 
пренос) со цевки, пренос на машини, преносни 
механизми за возила, со исклучок на копнени, 
преносни оски /различни од оние за копнени 
возила/, преносни /конверторски/ ленти, преси 
(печатарски преси), преси (типографски преси), 
преси за овошје /електрични/ /за употреба во 
домаќинството/, преси за подбивање, преси за 
сточна храна /крма/, преси /машини за индустриска 
употреба/, претворувачи на гориво за мотори со 
внатрешно согорување, претворувачи на 
моментот, различни од оние за копнени возила , 
претворувачи /конвертори/ за челичани, преточу-
вање (машини за преточување), преточувачи, 
прехранбени тестенини (машини за производство 
на тестенини), придишувачи (придушни клипови) 
/делови на машини/, притисок (вентили на 
притисок) /делови на машини/, притисок (регу-
латори на притисокот) /делови на машини/, 
пробивници машини за пробивање, пробивници 
/делови на машини/, пробирање /тријажа/ 
(машини за пробирање) за индустријата, 
просејување (машини за просејување), 
антифрикциони лежишта за машини, прочистување 
(машини за прочистување), прочистување 
(машини за прочистување), прочистувачи 
(автоматски прочистувачи), прстенести топчести 
лежишта, прстени за подмачкување, пружини /де-
лови на машини/, пумпи за ветрење аквариуми, 
пумпи за инсталации на централно греење, пумпи 
за пиво, пумпи за подмачкување, пумпи /делови 
на машини или мотори/, пумпи /машини/, пумпни 
мембрани, путер (машини за путер), работни маси 
за мотори или за машини, работни маси на 
машини, радуктори на притисок /делови на 
машини/, радуктори /различни од оние на 
копнените возила/, разделувачки машини, 
разладувачки воздух (филтри за прочистување на 
разладувачкиот воздух) за мотори, разладувачки 
машини за мотори, разнесување товар (автоматски 
дигалки за пренесување товар), рала /лемеши/, 
рамни пружини /делови на машини/, распрснувачи 
/карбуратори/, распрснувачи /карбуратори/ 
(напојувачи за расплинувачите), распрснувачи за 
отпадни води, распрснувачи /машини/, рачки /де-
лови на машини/, реакциони мотори /различни од 
моторите на копнените возила/, регулатори на 
брзината на машините и моторите, регулатори на 
водата за напојување, регулатори на притисок /де-
лови на машини/, регулатори /делови на машини/, 
ременести транспортери, ремени за вентилатори 
на моторите, ремени за машини, ремени за 
мотори, ремени на транспортери /конвејера/, 
ремени /адхезивни облоги за ремени/, ремени/
делови на машини/, рендање зеленчук (машини 
за рендање зеленчук), ренде, риболов (дигалки за 
риболов) роботи за кујна /електрични/, роботи /нап-
рави/, ротациони машини, руди (апарати за 
обработка на руди), рудници (машини за 
експлоатација на рудниците), рудници (спирални 

сврдла за рудниците), садови (машини за миење 
садови) гипсани украси (машини за правење на 
гипсаните украси), самоодни машини за чистење 
улици, самоподмачкувачки лежишта, сатинирање 
(машини за сатинирање), свеќички за греење, за 
дизел мотори, свеќички за палење на мотори со 
внатрешно согорување, сврдла (носачи на сврдла) 
/делови на машини/, сеалки, секачи (машини /преси/ 
за сечење) секачи за корења /машини/ секачи за 
слама /машини/, сепаратори, сепаратори на 
камењата за парни котли, сепаратори на згура /ма-
шини/, сечачи (електрични сечачи), сечила /ма-
шини/, сита, сита (машини или делови на машини), 
сита за пепел /машини/, славини /делови на 
машини или мотори/, слама (ножеви-секачи за 
слама), слама (секачи за слама) /машини/, 
слободни /јалови/ тркала различни од оние на 
копнените возила, сложувачки машини /печа-
тарство/, смотување (машини за смотување), сол 
(алатни машини за ситнење на сол), сопирачки 
(сопирачки облоги) различни од сопирачките 
облоги за возила, спирални дупчалки за рудници , 
спојки на оските /машини/, спојници различни од 
оние за копнени возила, спојувачи /не се за 
копнени возила/, ставање печат /жигови/ (машини 
за ставање печат /жигови/ \ стакло (машини за 
обработка на стакло), стативи за машини, статори, 
стегачи за сврдла /делови на машини/, стрижење 
(машини за стрижење на животните), стругови /
алатни машини/, стругови /алатни машини/, струјни 
генератори, сушалки, тапани /цилиндри/ на 
машини, термички сонди /со кислород/ /машини/, 
типографски машини, типографски преси, 
ткаенини (каландери на пареа за ткаенини) /подвиж-
ни/, ткајачка машина (апарат на машините за 
ткаење), ткајачки станови, ткајачки станови 
(стапови на ткајачки станови), ткајачки станови 
(шпули /калеми/ за ткајачки станови), тобогани за 
механички истовар, товар (дигање на товарот), 
товарни дигалки, топуци (машини за изработка на 
топуци), топчести лежишта (прстени за топчести 
лежишта), топчести лежишта, транспортери, 
тревници /косачи за тревници/ (машини), тркала 
на машини, турбини различни од турбините за 
копнени возила, турбокомпресори, тутун (машини 
за обработка на тутунот), ќунк /дел од машини/, 
удиралки /машини/, фабрика за брашно (машини 
за фабрика за брашно), филтри (делови од 
машини и мотори), филтрирање (машини за 
филтрирање) филтрирање (филтерски 
вметнувачи), филтри-преси, фотопечатарски 
машини, хартија (машини за обработка на хартија), 
хартија (машини за производство на хартија), 
хидраулични команди за машини и мотори, 
хидраулични мотори, хидраулични турбини, храна 
(електромеханички машини за приготвување 
храна), цедење (машини за цедење алишта), 
центрифугални мелници, центрифугални мелници 
за фино дробење на каменот /дезинтегратори/, 
центрифугални пумпи, центрифуги за одвојување 
на кајмакот од млекото, центрифуги /машини/, 
цигари (машини за цигари) /за индустриска 
употреба/, цилиндри (клипови за цилиндри), 
цилиндри на машини, цилиндри на мотори, 
чадоводи за котлите на машините, чамци (мотори 
за чамци), чевли (калапи за чевли) /делови за 
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машини/, четки /делови од машини/, чистење 
(машини за чистење), шари на садови (машини за 
втискување шари на садовите), шеќерана (машини 
за шеќерната индустрија), шиење (машини за 
шиење), шиење копчиња и сл. /машини/, шини 
(машини за изработка на шини), шини (машини за 
поставување шини), шишачи /машини/, шишиња 
(машини за затворање на шишињата со капаци), 
шишиња (машиии за зачепување на шишињата), 
шишиња (машини за миење на шишињата), 
шишиња (машини за пломбирање на шишињата), 
шмукање (машини за шмукање) за индустриска 
употреба, шмукање (мевови за шмукање) 
кл. 9 - авијатичари (специјални заштитни 
комбинезони за авијатичари), автоматски апарати 
за издавање карти, автоматски апарати за 
издавање нешта, автоматски дистрибутери, 
автоматски игри /апарати/ со претходно плаќање, 
автоматски пумпи за гаснење, автоматски 
сигнализатори при губење притисок во авионите, 
автоматско управување (апарати и инструменти 
за автоматско управување) за возила, агломери 
/мерни инструменти/, аерометри, азбестна 
облека за заштита од оган, азбестни костуми за 
заштита од оган, азбестни ракавици за заштита 
од несреќи при работа, азимутни инструменти, 
акселератори на честички/забрзувачи/, актиномет-
ри, акумулатори (аерометри за киселини за акуму-
латори), акумулатори (резервоари за акумулатори), 
акустични лостови за грамофони, акустични 
прекинувачи, аларми (тонски дојавувачи), алармни 
уреди, алкохолметри, амперметри, анализа 
(апарати за анализа) (не се за медицинска 
употреба), анемометри, анимирани цртежи, 
анодиц, аноди во рендгенска цевка /антикатоди/, 
анодни батерии, антени апарати за гаснење, 
апарати за јонизација (не се за обработка на 
воздух), апарати за фотокопирање, апертометри 
/оптички/, астрономија (апарати и инструменти за 
астрономија), астрофотографија (објективи за 
астрофотографија), аудиовизуелно учење (апара-
ти за аудиовизуелно учење), аудиони /радио/, 
ацидометри, бакарни жици /изолирани/, балан-
сирање /рамнотежа/ (уреди за балансирање /рам-
нотежа/), барокомори, барометри батерии 
(електрични батерии), батерии за палење, 
безжична телефонија (столбови за безжична 
телефонија), бензин (мерач на количичеството 
бензин), бетатрони, бленда /фотографија/, 
бранометри /фреквенциометри/, брзина (апарати 
за контролирање на брзината) за возила, брзина 
(апарати за мерење на брзината) за грамофони, 
брзина (апарати за мерење на брзината) /фото-
графија/, брзина (контролори на брзина за возила), 
брзина (покажувач на брзината),	 брзинометри, 
бродски - пумпи за гаснење пожар, броила, ваги, 
ваги /децимални/ апарати за мерење на вага, 
вакуумметри вакуумски цевки /радио/, варијатори 
/регулатори/ на светлината, вариометри, видео 
ленти визирни лупи за огнено оружје, висинометри, 
вискозиметри, висок, висок (олово за висок), 
виткање коса (електротермички намотувачи за 
виткање на косата), внатрешни гуми (автоматски 
покажувачи на губењето на притисокот во 
внатрешнте гуми), вода (покажувач на нивото на 
водата), водење на електричната енергија (опрема 

за водење на електричната енергија)/жици/, 
воздух (апарати за анализа на воздухот), 
волтметри, врата (електрични затворачи на 
врати), врата (електрични уреди за отворање на 
вратите), врата на вртење /автоматска/, врвки за 
очила, време (апарати за одбележување на 
времето), габарити /инструменти за мерење/, 
галванизација (апарати за галванизација), 
галванометри, галванопластика (апарати за 
галванопластика), галвански батерии, галвански 
елементи, галенити /детектори/, гас (апарати за 
анализа на гасовите), гасометри, геодетски 
апарати и инструменти, геодетски вериги, гласачки 
апарати, глувче /информатика/, говорни цевки, 
гориво (дистрибутери на гориво) за сервисни 
станици, гориво (саморегулирачки пумпи за 
гориво), градуирани стаклени садови, грамофони 
(акустични полуги за грамофони), грамофонски 
игли, грамофонски игли (уреди за менување на 
грамофонските игли), грамофонски плочи, 
фамофонски плочи (уреди за чистење на 
грамофонските плочи), цзомобрани, далекумери 
/телеметри/, далечински пишувачи, далечински 
прекинувачи, далечинско палење (електрични 
уреди за палење), далечинско управување 
(апарати за далечинско  управување),  далечинско 
управување  со индустриски  операции	(електрични 
уреди за далечинско управување со индустриски 
операции), двокраки шестари, демагнетизирање 
на магнетни ленти (апарати за демагнетизирање 
на магнетни ленти), дензиметри /апарати за 
мерење густина на течностите/, дензинометри /апа-
рати за мерење оптичка густина/, дестилација 
(апарати за дестилација за научна употреба), 
дестилациони садови за лабораториски опити, 
детектори, детектори за лажни пари, детектори за 
метални предмети за индустриска или воена 
употреба, детектори за чад, дигалки (командни 
уреди за дигалки), дигитални технички цртачи, 
дијапозитиви, дијапозитиви (апарати за прожек-
тирање на дијапозитиви), дијапозитиви (апарати 
за урамување на дијапозитиви), дијапозитиви 
(рамки за дијапозитиви), дијастометри, диктат 
(апарати за диктирање), динамометри, дистри-
буциони ормари /електрика/, дифракциски 
апарати /микроскопија/, дишење (апарати за 
дишење) /со исклучок на апаратите за вештачко 
дишење/, длабинометри, дозатори /напојувачи/, 
дозирање (апарати за дозирање), дополнителни 
леќи /оптика/, дурбини /оптика/, дурбини /теле-
скопи/, единици со магнетна лента /информатика/, 
еднојадрени претворувачи, екрани за 
прожектирање, еластични дискети, електричен 
лак (апарати за електрично сечење), електрични 
акумулатори, електрични акумулатори (апарати 
за полнење на електрични акумулатори), 
електрични акумулатори (плочи за електрични 
акумулатори), електрични акумулатори (решетки 
за електрични акумулатори), електрични 
акумулатори за возила, електрични брави, елек-
трични водила, електрични водови, електрични 
водови (идентификациони обвивки за електрични 
жици), електрични водови (приклучоци за 
електрични водови), електрични грејни чорапи, 
електрични губитоци (покажувач на електрични 
губитоци), електрични жици, електрични зујалки /зу-
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мери/, електрични кабли, електрични кабли 
(кабелски спојки), електрични кабли (носачи на 
електрични калеми), електрични кабли (обвивки 
за електрични кабли), електрични калеми, 
електрични колектори, електрични кондензатори, 
електрични контакти, електрични контакти од 
благородни метали, електрични отпорници, 
електрични прекинувачи, електрични претвору-
вачи, електрични приклучоци, електрични релеи, 
електрични спојки /квачила/, електрични трансфор-
матори, електрични уреди за перење душеци, 
електрични утикачи, електрично празнење (цевки 
за електрични празнења), електроди за зава-
рување, електролачно варење (апарати за 
електролачно варење), електролитни кади, 
електронски моливи /за единици за визуелно 
прикажување/, електронски сигнали (емитувачи 
на електронски сигнали), елеци за заштита од 
куршуми, елеци за пливање, елеци за спасување, 
епидијаскопи, епрувети, ергометри еталони /мера-
чи/, железнички свртници (електродинамички 
апарати за далечинско управување со железнички 
свртници), жетони (механизми заапарати кои се 
движат со уфрлување жетони), жива (либели за 
жива), забава (апарати за забава) предвидени да 
се користат само со телевизиски приемници, заби 
(заштита на заби), заварување (електрични 
апарати за заварување), заварувачи (маски за 
заварувачи), запалки за цигари за автомобили, 
затегнувачи, заштита (облека за заштита од 
несреќни случаи, зрачења и оган), заштита за 
заби, заштита од корозија (катодни уреди за 
заштита од корозија), заштитни маски за 
работници, заштитни ци за лицата на работниците, 
заштитни шлемови, заштитници за очи, 
заштитници на објективи /фотографија/, звук 
(апарати за пренесување на звукот), звуци 
(филмови за снимање звуци), звучници (кутии за 
вучници), звучници /магнетофони/, зголемување 
(апарати за зголемување) /фотографија/, 
зголемувачи /оптика/, земјомери (инструменти за 
мерење на земјиштата), зујалки /електрични 
сигнални ѕвончиња/, зујалки /зумери/, ѕвончиња 
/електрични/ за врата, идентификациска жици за 
електрични водови идентификациски магнетни 
картички, израмнувачи /инструменти за мерење/, 
израмнувачи /расклопувачки/, индуктори /елек-
трична струја/, инки за разгласи, инкубатори за 
бактериски култури, инсекти (електрични апарати 
за привлекување и уништување на инсектите), 
инспекциски огледала за работа, инструменти со 
зголемувачи, интеграциони кругови интер-кому-
никации (апарати за интер - комуникации), 
информатички програми /снимени/, информации 
(апарати за обработка на информации), искри 
(заштитник од искри), испитување на материјали 
(инструманти и апарати за испитување на 
материјалите), испитувач /сканер/ /информатика/, 
исправувачи (струјни исправувачи), јонизација 
(апарати за јонизација) /не се за обработка на 
воздух/, кабли, кабли (стегачи за електрични 
кабли), кади за плавење - промивање /фото-
графија/, калеидоскопи, калеми /фотографии/, 
калибри /шаблони/, калибрирање (прстени за 
калибрирање), камери /кинематофафски апарати/, 
канали за електрични кабли, канцелариски уреди 

за дупчени картички, капалки, капацитетни мерки, 
капиларни цевчиња, карти (апарати за издавање 
карти), катоди, кинематографски апарати, 
кинематографски уреди за монтажа на филмови, 
кинематографски филмови (уреди за монтажа на 
филмовите), кинематографски филмови /сниме-
ни/, кипрегели, киселини (аерометри за киселини), 
кислород (апарати за преточување на кислородте), 
клинометри /падометри/, кожа (апарати за мерење 
на дебелината на кожата), коленици за работници, 
колчиња за мерење /за земјишта/, командни плочи 
/електрична струја/, командни уреди за дигалки, 
комбинезони (специјални заштитни комбинезони 
за авијатичари), компакт дискови (аудио - видео), 
компакт оптички дискови, компакт плочи (аудио - 
видео), компаратори, компаси, конектори, контак-
тни леќи, контактори /вклучни уреди/, контрола 
(електрични контролни апарати), контрола 
(електрични контролни апарати), контрола на 
топлина (апарати за контрола), копчиња за 
ѕвончиња, корекциони леќи /оптика/ корекциони 
стакла /оптика/, коса (електротермички апарати 
за виткање на косата), космографски инструменти, 
котва /електрична струја/, кројачки метри, кутии за 
микроскопски стакленца, кутии со капак /елек-
трика/, куќишта за разгласи, кучиња (свирки за 
довикување на кучињата), лаборатории 
(специјален лабораториски мебел) лабораториски 
опити (комори за лабораториски опити), 
лабораториски опити (печки за лабораториски 
опити), лабораториски послужавници, ласери (не 
се за медицинска употреба), лемење (електрични 
апарати за лемење) ленти за снимање звуци, 
ленти за чистење глави на читачи, либели, линии 
за сондирање, лична заштита (уреди за лична 
заштита) од несреќни случаи, логаритамски 
израмнувачи, л’скање на фотографски снимки 
(апарати за л’скање на фотографските снимки), 
лупа /зголемувач/ за влакна, лустра (електрични 
уреди за лакирање) за употреба во домаќинство, 
магла (сигнали за магла) /не се експлозивни/, 
магнети, магнети (свиоци /бобини/ на електро-
магнетите), магнетна лента (единици со магнетна 
лента) /информатика/, магнетни жици, магнетни 
картички, магнетни ленти, магнетни ленти 
(апарати за демагнетизација на магнетни ленти), 
магнетни ленти (магнетофони со магнетни ленти), 
магнетни плочи, магнетоскопи, магнетофони со 
магнетна лента, магнетски кодери, мали отвори 
на врати /оптика/, манометри, маски за дишење, 
маски за дишење /различни од оние за вештачко 
дишење/, математички инструменти, мегафони, 
меѓуфазни површини /информатика/, мембрани 
/акустика/, мембрани /фотографија/, мемории за 
сметачи, менувачи на дискови /информатика/, 
мерачи на густината на млекото, мерење 
(електрични апарати за мерење), мерење на 
брзина (апарати за мерење брзина) /фотографија/, 
мерење на вага (апарати и инструменти за мерење 
на вага), мерење на вага (апаратури за мерење 
на вага) мерење на оддалечености (апарати за 
мерење на оддалеченост), мерки, мерни 
инструменти, мерни скали /за мерење на 
земјиште/, мернички вериги - синџири, метални 
легури (жици од метални легури) /топливи/, 
метеоролошки балони, метеоролошки балони, 
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метеоролошки инструменти, метри /мерни 
инструменти/, метрономи, механички натписи, 
микрометарски завртувачи /за оптички инструменти/, 
микрометри, микропроцесори, микроскопи, микро-
томи, микрофони, минутници /со исклучок на оние 
за часовници/, млеко (млекометри), модеми, 
монитори /опрема/, монитори /програми за 
сметачи/, монтажа на филмови (уреди за монтажа 
на филмови), мрежи за заштита од несреќи, 
мрежи за спасување музички автомати со 
претходно плаќање, набљудување (инструменти 
за набљудување), навлаки (специјални навлаки 
за фотографски апарати и инструменти), навлаки 
за контактни леќи, навлаки за очила, навлаки за 
очила, напон (рагулатори на напон) за возила, 
направа за одбележување на рабовите на 
здолништа /кроење/, наутички апарати и 
инструменти, научни апарати (мембрани за 
научни апарати), несреќи во прометот (поединечни 
рефлектирачки плочи за заштита во прометот), 
несреќи на работа (апарати за лична заштита на 
работа), несреќи на работа (мрежи за заштита од 
несреќи на работа), несреќи на работа, зрачење, 
оган (облека за заштита од несреќи на работа, 
зрачење и оган), нивелирање (инструменти за 
нивелирање), нивелирки со дурбин, нивелирки 
/инструменти за постигнување водорамност/, 
ногарки за фотографски апарати, нониуси 
(справи), нуркање (маски за нуркање), нуркање 
(нуркачки костими), нуркање (ракавици за 
нуркање), нуркање (тампони за уши за нуркање), 
нуркачки комбинезони, нуркачки костуми, нуркачки 
ракавици, обвивки /идентификациони облоги/ за 
електрични жици, објективи /оптика/, облека за 
заштита од пожар, облоги за електрични кабли, 
обработка на податоци (апарати за обработка на 
податоци), обработка на текст (апарати за 
обработка на текст) обртометри /тахометри/, 
обучување (апарати за обучување), овоскопи, 
оган (облека за заштита од оган), огледала /оптика/, 
огнено оружје (оптички нишан за огнено оружје), 
ограничувачи /електрична струја/, оддалеченост 
(апарати за одбележување на оддалеченоста), 
озонометри, октани, окулари, олово за висок, ом 
- метри, оптичарски производи, оптички влакна, 
оптички влакна /водила за светлосни зраци/, 
оптички инструменти за прожектирање на 
зголемени слики на екран, оптички компакт плочи, 
оптички кондензатори, оптички леќи, оптички 
плочи, оптички податоци (подлоги за оптички 
податоци) /магнетни/, оптички светилки, оптички 
стакла, оптички читачи, осветлувачи /фотографија/, 
осигурувачи, осцилографи, очила против 
заслепување, очила /оптика/, палење (батерии за 
палење) паразити (уреди за заштита од паразити) 
/електрична струја/, паралелни цртачи, пари 
(детектори за откривање лажни пари), пари (уреди 
за броење и сортирање на парите), пари (фини 
ваги за мерење пари), паркети (електрични лустра 
за паркети), паркиралишта (подвижни врати со 
претходно плаќање), паркометри /апарати за 
мерење на траењето на паркирањето/, парни 
котли (контролни уреди за парни котли), перископи, 
печатачи за компјутери, печатени кругови, печки 
за лабораториски опити, пирометри, писма (ваги 
за писма), планиметри, планови (инструменти за 

изработка на планови), пластична амбалажа 
(апарати за заварување на пластична амбалажа), 
пливање (елеци за пливање), пливање (појаси за 
пливање), пловење (навигациски инструменти), 
пловки за пливање, плочи за сметање, плути за 
обележување, плути за сигнализација, плути за 
спасување, податоци (подлоги за податоци) 
магнетни, подводно пливање (апарати за дишење 
кај подводното пливање), подометри /инстументи 
за броење чекори/, пожар (дојавувачи на пожари), 
пожар (противпожарни бродови - пумпи), пожар 
(противпожарни распрснувачи) , пожарникарски 
чекани, појаси за пливање, појаси за спасување, 
појачување на звуци (апарати за појачување на 
звуци), појачувачи, појачувачи (цевки или ламби 
за појачувачи), покажувач на електрични губитоци, 
покажувачна количина, покажувач на косина, 
покажувач на ниво на бензин, покажувач на ниво 
на вода, покажувач на притисок (сигурносни 
чепови) за вентили, покажувач на температура, 
покажувачи на брзини, покажувачи /индикатори/ 
(електрична струја), полариметри, полирање 
(апарати за полирање) за домашна употреба, 
полирање на подови (апарати за полирање на 
подовите), полнење електрични акумулатори 
(апарати за полнење на електрични акумулатори), 
полуводила, поморска сигнализација (апарати за 
поморска сигнализација), поморски компаси, 
помош (уреди за давање помош), поштенски 
марки (бројачи на поштенски марки), 
правосмукалки, правосмукалки (цевки за 
правосмукалки), прашина (електрични отстрану-
вачи на прашина), прашина (правосмукалки за 
прашина), предаватели на електронски сигнали, 
предаватели /телекомуникации/, предаватели /теле-
фонски апарати/, прекинувачи, прекинувачи, 
прекинувачи со две положби /информетика/, 
преносник /фотографија/, претворачи /електрична 
струја/, претходно плаќање, прехранбени 
намирници (апарати за анализа на прехранмбените 
намирници), прецизно мерење (апарати за 
прецизно мерење), прибор за мерење, 
придушувачи (калеми за придушувачи), приемници 
/аудио, видео/, призми (оптика), приклучни кутии 
/електрика/, приклучни плочи, приклучоци, 
приклучоци за електрични водови, притисок 
(уреди за мерење притисок), притисок (уреди за 
одбележување на притисокот), притисок (чепови 
- покажувачи на притисок) /за вентили/, проврти 
(апарати за мерење на проврти), прожектирање 
(апарати за прожектирање), прожектирање 
(екрани за прожектирање), противзаслепувачки 
сенила, противпожарни млазници /прскалки/, 
противпожарни пумпи, процесори /централни 
единици за обработка/, прстени за калибрирање, 
рабови за патишта светлечки или механички, 
радари, радио приемници, радио приемници за 
возила, радио - јарбол, радиолошки апарати за 
индустриска употреба, радиолошки заштитници 
/екрани/ за индустриска употреба, радио-
телеграфски апарати, радиотелефонски апарати, 
разводни кутии / електрика/, разводни кутии /елек-
трична струја/, разводни ормани /електрична 
енергија/, разводни плочи /електрична енергија/, 
разводни пултови /електрична енергија/, разгласи, 
ракавици за заштита на работа, ракавици за 
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заштита од X зраци за индустриска употреба, 
рамки за очила, рамови за очила, растери за 
фотогравури, рачни ваги со полуга, регистарски 
благајни, регулирачи на брзина за грамофони, 
регулирачи на напон за возила, регулирачи на 
светла, редуктори /електрична струја/, рендген 
(уреди за заштита од рендгенски зраци) не се за 
медицинска употреба, рендген апарати /не се за 
медицинска употреба/, рендген зраци (цевки за 
рендген зраци), рендген филмови /осветлени/, 
рендгенски зраци (апарати и инсталации за 
производство на рендгенски - зраци) /не се за 
медицинска употреба,/ рентгенски снимки, /не се 
за медицинска употреба/, реостати, репродукција 
на звук (апарати за репродукција на звукот), 
респиратори за филтрирање за воздух, реторти, 
рефрактометри, рефрактори, решетка за цедење 
/фотографски работи/, решетки за електрични 
акумулатори, садови за леење, салинометри, 
саморегулирачки пумпи за гориво, сателити за 
научна употреба, сахометри, светилки за темни 
комори /фотографија/, светлечки натписи, 
светлечки ознаки на патиштата, светлечки цевки 
за реклами, светлиномери /експозиметри/, 
светлометри, свртувачи (бројачи на свртувања), 
секстанти, секцирање (прибор за секцирање) /микро-
скопија/, сигнали (електродинамички апарати за 
далечинско управување со сигнали), сигнализатори 
за пожар, сигнализација (триаголници за 
сигнализација) за возила во дефект, сигнализација, 
светлечка или механичка, сигнални електрични 
ѕвончиња, сигнални ѕвончиња, сигнални светилки, 
сигнални свирчиња, сигнални уреди против 
кражба, сигурносна опрема /не ги вклучува 
седиштата во возилата ни спортската опрема/, 
сигурност во железнички промет (апарати за 
сигурност во железничкиот промет), силициумови 
плочки /за интегрирани кругови/, симулатори за 
управување со возило или за контрола на 
возилото, синџирчиња за очила, сирени, скали за 
спасување, скафандери, скафандерски работници 
(апарати за скафандерски работници), скелиња 
за спасување, склопови, сметање (уреди за 
сметање), сметачи, сметачи (помошни мемории 
за сметачи), сметачи (работни програми за 
сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи), 
сметачки машини, снимање тон (апарати за 
снимање тон), собирање (апарати за собирање), 
собирачи сонди за научна употреба, сондирање 
(апарати и уреди за сондирање), сончеви батерии, 
спектографи, спектроскопи, специјални футроли 
за фотографски апарати и инструменти, спојки за 
електронски кабли, спојни кутии /електрична 
струја/, стакла за очила, стакла обложени со 
водечки метал, стакленца за микроскопи (кутии за 
микроскопски стакленца), стап за откривање вода, 
стативи за реторти, стегалки /електрика/, 
стереоскопи, стереоскопски апарати, стерометри, 
столбови за радиоантени, струјни исправувачи, 
струјни кругови (прекинувачи на струјни кругови), 
струјно преспојување (уреди за струјно 
преспојување), сулфитометри, табли за 
сигнализација /светлечки или механички/, такси-
метри, тастатура за сметачи, тахометри, теле-
визиски апарати, телевизиски апарати (механизми 
за претходно плаќање за телевизиските апарати), 

телеграфи /апарати/, телеграфски жици,телескопи, 
телефакси, телефонски апарати, телефонски 
жици, телефонски предаватели, телефонски 
слушалки, темни комори (лампи за темни комори) 
/фотографија/, темни комори /фотографија/, 
температура (покажувачи на температурата), 
теодолити, термо - јонски лектрични светилки и 
ламби, термо-јонски ламби, термоионски светилки, 
термостати, термостати за возила, тонски водови, 
тонски дојавувачи, тонски сигнализатори, топлина 
(апарати за контрола на топлината), топломери /не 
се за медицинска употреба/, точила /електрични/, 
транзистори /електроника/, трансформатори, транс-
форматори за зголемување на струјата, трепкачи 
/светлосна сигнализација/, триаголници за 
сигнализација на возилата во дефект, троногалки 
за фотографски апарати, ултравиолетови зраци 
(филтери за ултравиолетови зраци), ултразвучни 
хидролокатори /сонери/, уреди за обележување 
километри /за возила/, уреди за обележување на 
притисок, уреди за сметање, утикачки уреди /
струјни утикачи/, училишен алат, уши (тампони 
за уши), за нуркање, фактурирање (уреди за 
фактурирање), ферментација (апарати за 
ферментација), физика (апарати и инструменти 
за во физиката), филмови (апарати за режење 
филмови), филмски ленти /осветлување/, филтери 
за маски за дишење, филтери за ултравиолетови 
зраци за фотографија, филтери за фотографија, 
флуоресцентни екрани /заштитници/, фонометри, 
фото ќелии, фотографии (апарати за л’скање на 
фотографиите), фотографии (апарати за сушење 
на фотографиите), фотографии (апарати за 
сушење на фотографиите), фотографии (решетки 
за цедење фотографии), фотографски апарати, 
фотографски визирки, фотографски снимки 
(апарати за фотографски снимки), фотоелефафија 
(апарати за фотоелефафија), фотокопирање 
(апарати и уреди за фотокопирање) /вклучително 
и електростатски и термички апарати и уреди/, 
фотометри, фотофилмски печат (растери за 
фотофилмски печат), фрактирање (апарати за 
контрола на фрактирање) /франкотип апарати/, 
фреквенција (високофреквентни апарати), 
фреквенциометри, хелиографски апарати хемиски 
апарати и инстументи, хигрометри, хидрометри, 
холограми, роматографски апарати за 
лаборатории, хронографи (апарати за мерење на 
трајноста), цевки за електрично празнење 
(различни од цевки за електрично осветлување), 
цевки за шмукање прашина, цевки или ламби за 
засилување, церади за спасување, циклотрони, 
чад (детектори за чад), часометри чевли 
(електрични чистачи на чевли), чепови - покажу-
вачи на притисок за вентили, чипови (интегрирани 
кругови), читачи на стапчести кодови, читачи /инфор-
матика/, чкрапала /фотографија/, шестари /инстру-
менти за мерење/, шминка (електрични апарати за 
симнување на шминката), џебни светилки (батерии 
за џебни светилки) 
кл. 11  автоматски прекинувачи на гориво, 
автомобили (осветлувачки тела на автомобилите), 
автомобили (предни светла /фарови/ за автомо-
били), автомобили (светилки на покажувачите на 
правецот на возење кај автомобилите, автомобили 
(уреди против заслепување) /дополнителна 
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опрема на светла/, аеротерми, акомулатори на 
пареа, акомулатори на топлина, алкохол 
(алкохолни пламеници), алкохол (алкохолни 
согорувачи), апарати за зафаќање вода, атомски 
печки /нуклеарни реактори/, ацетилен (ацетиленски 
генератори), ацетилен (ацетиленски пламеници), 
ацетилен (ацетиленски согорувачи), ацетилен 
(ацетиленски фарови), бањи (греалки за бањи), 
бањи (инсталации за бањи), бањи (опрема за 
бањи), бањи на седење (кади за бањите на 
седење), бањи со вртложни струење на водата, 
бањи со топол воздух (апарати за бањите со топол 
воздух), бидеа за миење, бистрење, чистење 
(инсталации за бистрење), божиќни елки 
(електрични свеќички за божиќни елки), броеви за 
куќи /светлечки/, варење (апарати и инсталации 
за варење), варење (прибор за варење) /елек-
тричен/, варила, велосипеди (осветлување за 
велосипеди), велосипеди (осветлување за 
велосипеди), венецијански фенери /светилки/, 
вентилатори /климатизација/, вентили за 
испуштање /не се автоматски/ за инсталации на 
парно греење, вентили за регулирање на 
рамништата во резарвоарите, влажнење на 
воздухот за радијаторите на централно греење, 
вода (апарати за водоснабдување), вода (апарати 
за каптирање на водата) вода (апарати за ладење 
на водата), вода (апарати за филтрирање на 
водата), вода (апарати и инсталации за 
смекнување на водата), вода (апарати и уреди за 
прочистување на водата), вода (водоскоци) 
украсни, вода (грејачи за вода) /апарати/, вода 
(инсталации за дистрибуција на водата), вода 
(инсталации за довод на водата), вода (инсталации 
за прочистување на водата), вода (прибор за 
регулација и сигурност на апаратите за вода), 
вода (стерилизатори на водата), вода (хидранти), 
вода за пиење (филтери за вода за пиење), вода 
под притисок (резервоари за вода под притисок), 
водоводи (цевки мешалки за водоводи), водоводни 
инсталации, водоскоци /фонтани/, воздух (апарати 
за анализа на воздух), воздух (апарати за ладење 
на воздухот), воздух (апарати и уреди за 
прочистување на воздух), воздух (греалки за 
воздух /калорифери/), воздух (инсталации за 
кондиционирање на воздухот), воздух (инсталации 
за кондиционирање на воздухот) за возила, воздух 
(инсталации за филтрирање на воздухот), воздух 
(јонизациони апарати за облагородување на 
воздухот), воздух (стерилизатори на воздух), 
воздух (сушачи на воздухот), воздух (филтери за 
воздух) за климатизација, воздух /дезодорирање/, 
воздух /ултравиолетови/ (ламби за ултравиолетови 
зраци) не се за медицинска употреба, воздушни 
возила /апарати за осветлување за воздушни 
возила), возила (инсталации за греење на 
возилата), возила (инсталации за климатизација 
на возилата), возила (ламби - покажувачи за 
правецот на возилата), возила (одмрзнувачи на 
стаклата на возилата), возила (осветлувачки 
уреди за возила), возила (предни големи светла 
на возилата), возила (против заслепувачки 
направи за возила) опрема за светла, возила 
(рефлектори за возила), возила (светла за возила), 
возила (уреди против замаглување /замрзнување/ 
за возила), гас (апарати на гас за прочистување), 

гас (запалки за гас), гас (прибор за регулација и 
сигурност на гасоводите), гас (прибор за регулација 
и сигурност на апаратите на гас), гас (прочистувачи 
на гасот) /делови на инсталациите за гас/, гасоводи 
(прибор за регулација и сигурност на гасоводите), 
генератори /ацетиленски/, генератори (парни) /не 
се делови од апарати/, генератори на гас, големи 
фенери, горива (апарати за обработка на 
нуклеарни модератори и горива), горива 
(предгрејачи на горивата), греалки за воздух /калори-
фери/, греалки за кревети, греалки за кревети, 
феалки за купатило, греалки за нозе, греалки за 
нозе (канцеларки) електрични поставени, греалки 
за нозе /електрични или неелектрични/, греалки 
за шишиња за хранење со дудинки /електрични/, 
греалки со вода за кревети, греење (електрични 
апарати за греење), греење (инсталации за 
греење), феење (котли /печки/ за греење), греење 
(уреди за греење) на тврдо или течно гориво или 
гас, греење за возила (инсталации за греење на 
возилата), греење на пареа (неавтоматски испусни 
вентили за инсталација на парно греење), греење 
со топла вода (инсталации за греење со топла 
вода), грејачи за виткање на косата, грејачи за 
вода /бојлери/, грејачи за пегли, грејачи за храна, 
грејачи на вода /апарати/, грејачи на тела, фејачки 
електрични нишки, грејачки плочи, фла за 
електрични светилки, даски за ВЦ школки, 
дезинфекција (апарати за дезинфекција), 
дестилација (апарати за дестилација), дестилација 
(цилиндри за дестилација), дестилациони 
цилиндри, дистрибуција на вода (инсталации за 
дистрибуција на водата), дувалки /вентилатори/ 
делови на уреди за проветрување, дупки за 
вентилација, дупки за вентилација во лабораторија, 
електрични апарати за варење кафе, електрични 
апарати за пржење компири /фритези/, електрични 
бојлери, електрични грејачки нишки, електрични 
калапи за колачиња, електрични машини, 
електрични радијатори, електрични садови за 
варење на намирници под притисок, електрични 
светилки, електрични светилки (грла за електрични 
светилки), електрични свеќички за божиќни елки, 
електрични уреди за варење, електрично 
празнење (цевки за електрично празнење) за 
осветлување, жарни нишки за електрични 
светилки, заварување /ламби за заварување/, 
замаглување (греачки уреди против замаглување 
/замрзнување/) за возила, замрзнувачи, запалка, 
запалка на гас, заслепување (уреди против 
заслепување) за возила /дополнителна опрема за 
светла/, затворачи за радијатори, заштитни уреди 
за осветлување, ѕидни носачи за гасни пламенки, 
изменувачи на топлина, испарувачи, јонизација 
(апарати за јонизација) за обработка на воздух, 
кабини за туширање, кади за бањање, кади за 
бањање (облоги за кади за бањање), кади за 
бањање во седечка положба, калорифери, камини 
за станови, кафе (апарати за варење црно кафе) 
електрични, кафе (апарати за пржење кафе), 
кафе (тави за пржење кафе), кафе (филтери за 
кафе) електрични, климатизација (апарати за 
климатизација), климатизација за возила 
(инсталација за климатизација за возила/, ковачки 
печки /подвижни/, колачиња (калапи за колачиња 
/вафли/) /електрични/, кондиционирање на воздух 
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(апарати за кондиционирање на воздухот), 
кондиционирање на воздух (инсталации за 
кондиционирање на воздухот), кондиционирање 
на воздух (инсталации за кондиционирање на 
воздухот во возила), коса (сушачи за коса) /апара-
ти/, котли за греење (одводни цевки во сводот на 
котли за греење), котли за греење (уреди за 
полнење на котлите за греење), котли за перални, 
котли за централно греење (цевки на котли за 
централно греење), котлиња со грејни цевки /бојле-
ри/, котлиња /печки/ за феење, кревети (феалки за 
кревети), крма (апарати за сушење на крмата), 
куќишта за светилки, куќни броеви /светлечки/, 
лабораториски пламеници, лабораториски 
светилки, лак (јаглен за лачни лампи), ламби за 
заварување, лампиони, лачни ламби, лачни ламби 
(јаглен за лачни ламби), леб (пржалници за леб) 
/тостери/, лепило (апарати за феење на 
лепилата), лонци за варење под притисок /елек-
трични/, лонци и котли /големи димензии/, лустери, 
магнезиум (магнезиумови жици) /осветлување/, 
метални арматури /рамки/ за печки, мешалки за 
водоводни инсталации, млеко (апарати за ладење 
на млекото), модератори (апарати за обработка 
на гориво и нуклеарни модератори), морска вода 
(инсталации за отстранување на морска вода), 
мраз (апарати за правење мраз), напојувачи на 
котли на централно греење, ниво (вентили за 
регулирање на рамништата за резервоари), нозе 
(греалки за нозе) електрични или неелектрични, 
нужници /санитарни чворови/ подвижни, нуклеарни 
модератори (инсталации за обработка на горива 
и нуклеарни модератори), овошје (апарати за 
печење овошје), одводни цевки за камин, 
одмрзнувачи за возила, опрема за печки за 
сушење /носачи/, отвори /канали/ во сводот на 
парните котли за греење, отпрашување 
(инсталации за отпрашување) за индустриска 
употреба, отстранување на сол од морската вода 
(инсталации за отстанување на сол од морската 
вода), отстранувачи на миризби (апарати за 
отстранување на миризби) /не се за лична 
употреба/, оџаци (оџаководни канали во оџаците), 
оџаци (разводни направи во оџаци /шибери/), 
палење на гас (запалка на гас), пареа (акумулатори 
на пареа), пареа (генератори за производство на 
пареа), пареа (инсталација за производство на 
пареа), парење (уреди за парење на лице), 
пастеризатори /уреди/, пегли (грејачи за пегли), 
пекари (печки за пекарници), пепел (автоматски 
инсталации за отргнување на пепелта), перални 
(котли за перални), перколатори /електрични 
уреди за варење црно кафе/, перници /електрично 
греени/ не се за медицинска употреба, петролејски 
/нафтени/ пламеници, печење (ражен за печење), 
печки (арматура за печки), печки (ладење на 
печките), печки (обликувана опрема за печките), 
печки (простор во печките за пепел), печки 
(решетки за печки), печки (уреди за полнење на 
печките), печки за сушење (основа за полнење на 
печките за сушење), печки /огниште/, печки /со 
исклучок на печките за вршење опити/, печки /уре-
ди за греење/, пијалок (апарати за ладење на 
пијалок), пламеници на гас, пламеници на гас 
(ѕидни носачи за пламеници на гас), пламеници 
за нафта /петролеј/, пламеници за светилки /лам-

би/, пламеници за уништување бацилли, плочи за 
греење, подвижни кабини за турски бањи, подлоги 
за полнење печки, подлоги за цевки за вода, 
поење (автоматски уреди за поење), покажувачи 
на правец (лампи за покажување на правец) за 
возила, полимеризацила (инсталација за полиме-
ризација), полнење (уреди за полнење) за печки, 
поцрнување /со бронза/ (апарати за црнење), 
прав (апарати за всисување на прав) за 
индустриска употреба, премачкување кади, 
пржилници, пржилници за леб /тостери/, 
проветрување (напи за проветрување), 
проветрување (напи за проветрување) за 
лаборатории, проветрување /климатизација/ 
(инсталации за климатизација за возила), 
проветрување /климатизација/ (уреди за проветру-
вање), продолжувачи за цевки /против прскање/, 
проекција (светилки за апарати за проекција),	
простори /садови/ во печките за пепел, 
прочистување на вода (апарати за прочистување 
на водата), прочистување на воздух (апарати за 
прочистување на воздухот, прочистување на 
масло (апарати за прочистување на маслото), 
прочистување на отпадни води (инсталации за 
прочистување на отпадни води), прочистувачи на 
гас /делови на инсталациите на гас/, разладувачи 
на гас (не се делови на апарати), рељефни 
колачиња (метална електрична двокрилна тава за 
печење рељефни колачиња), садови за варење 
под притисок /електрични/, садови за 
стерилизација/електрични, санитарни чворови за 
мажи /писоари/, санитарни чворови /ВЦ/, 
санитарни чворови /ВЦ/ (ВЦ школки), санитарни 
школки /ВЦ/, светилки за осветлување, светилки 
на гас, светилки на покажувачи на правецот за 
возењето на возилата, сињак (греачи против 
создавање сињак) за возила, славини, славини за 
цевки за вода, смекнување на вода (апарати за 
смекнување на водата), согорувачи со жарна 
нишка, согорувачи /пламеници/, тутун (апарати за 
ладење на тутунот), хромтографија (хромтографски 
апарати за индустриска употреба), чадење, арење 
/фумигација/ (апарати за фумигација) /не се за 
медицинска употреба/, шишенца со цуцли (греалки 
за шишенца со цуцли) електрични

TM 2005/949
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(210)	 TM  2005/1019	 (220)	 21/12/2005
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 Арслан Адеми
 ул.Методија Митевски бр.1/5-7,Скопје, MK
(540)	

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати, 
санитарни препарати за медицински цели, 
диететски супстанции што се користат во 
медицината, храна за бебиња, фластери, 
материјали за завои, материјали за пломбирање 
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција, 
препарати за уништување штетници, фунгициди, 
хербициди 
кл. 23 - предено и конец за текстил 
кл. 25 - облека, чевли и капи

(210)	 TM  2006/60	 (220)	 25/01/2006
	 	 (442)	 31/03/2006
(731)	 ПИ ’’ВИТАМИНКА’’ А.Д., Прилеп
 ул.’’Леце Котески’’ бр. 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)	

CEVITANA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - пијалоци (ароми за пијалоци) различни од 
етеричните масла, пијалоци врз база на какао, чај 
и бомбони 
кл. 32 - безалкохолни овошни екстракти, 
безалкохолни пијалоци, концентрати на екстракти 
за подготвување напивки, лимонада (сирупи за 
лимонада), овошни напивки без алкохол, овошни 
сокови, пијалоци (концентрати на екстракти за 
подготвување пијалоци), пијалоци (сирупи за 
подготвување пијалоци), пијалоци (состојки за 
подготвување пијалоци), сода-вода и сокови од 
растенија/напивки

TM 2005/1019
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Pregledi

PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA 
NA TRGOVSKITE MARKI

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

		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 (210)	

PREGLEDI

	 кл.1	 TM	2002/0902
	 	 TM	2002/0903
	 	 TM	2002/0904
	 	 TM	2002/0905
	 	 TM	2002/0906
	 	 TM	2002/0910
	 	 TM	2002/0912
	 	 TM	2002/0914
	 	 TM	2002/0916
	 	 TM	2002/0918
	 	 TM	2002/0930
	 	 TM	2002/0950
	 	 TM	2002/0972
	 	 TM	2002/1019
	 	 TM	2003/0120
	 	 TM	2003/0260
	 	 TM	2003/0384
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2003/0736
	 	 TM	2003/0955
	 	 TM	2003/0957
	 	 TM	2003/0958
	 	 TM	2003/0959
	 	 TM	2003/0960
	 	 TM	2003/0961
	 	 TM	2003/0962
	 	 TM	2003/0963
	 	 TM	2003/0964
	 	 TM	2003/0965
	 	 TM	2003/0966
	 	 TM	2003/0967
	 	 TM	2003/0968
	 	 TM	2003/0969
	 	 TM	2003/0970
	 	 TM	2003/0971
	 	 TM	2003/0972
	 	 TM	2003/0973
	 	 TM	2003/0974
	 	 TM	2003/0975
	 	 TM	2003/0977
	 	 TM	2004/0059
	 	 TM	2004/0076
	 	 TM	2004/0077
	 	 TM	2004/0094
	 	 TM	2004/0185
	 	 TM	2004/0186

	 	 TM	2004/0187
	 	 TM	2004/0189

	 кл.2	 TM	2002/0907
	 	 TM	2002/0908
	 	 TM	2002/0909
	 	 TM	2002/0911
	 	 TM	2002/0917
	 	 TM	2003/0120
	 	 TM	2003/0260
	 	 TM	2003/0384
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2003/0837

	 кл.3	 TM	2001/0660
	 	 TM	2002/0155
	 	 TM	2002/0558
	 	 TM	2002/0563
	 	 TM	2002/0626
	 	 TM	2002/0701
	 	 TM	2002/0703
	 	 TM	2002/0868
	 	 TM	2002/0888
	 	 TM	2002/0921
	 	 TM	2002/0929
	 	 TM	2002/0930
	 	 TM	2002/0931
	 	 TM	2002/0932
	 	 TM	2002/0933
	 	 TM	2002/0934
	 	 TM	2002/0976
	 	 TM	2002/0994
	 	 TM	2003/0003
	 	 TM	2003/0008
	 	 TM	2003/0062
	 	 TM	2003/0107
	 	 TM	2003/0108
	 	 TM	2003/0109
	 	 TM	2003/0120
	 	 TM	2003/0165
	 	 TM	2003/0183
	 	 TM	2003/0212
	 	 TM	2003/0260
	 	 TM	2003/0338
	 	 TM	2003/0351
	 	 TM	2003/0457

	 	 TM	2003/0458
	 	 TM	2003/0459
	 	 TM	2003/0580
	 	 TM	2003/0581
	 	 TM	2003/0582
	 	 TM	2003/0629
	 	 TM	2003/0674
	 	 TM	2003/0684
	 	 TM	2003/0709
	 	 TM	2003/0710
	 	 TM	2003/0723
	 	 TM	2003/0725
	 	 TM	2003/0741
	 	 TM	2003/0748
	 	 TM	2003/0779
	 	 TM	2003/0780
	 	 TM	2003/0781
	 	 TM	2003/0782
	 	 TM	2003/0815
	 	 TM	2003/0854
	 	 TM	2003/0858
	 	 TM	2003/0883
	 	 TM	2003/0884
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887
	 	 TM	2003/0904
	 	 TM	2003/0905
	 	 TM	2003/0906
	 	 TM	2003/0907
	 	 TM	2003/0909
	 	 TM	2003/0913
	 	 TM	2003/0930
	 	 TM	2003/0931
	 	 TM	2003/0955
	 	 TM	2003/0957
	 	 TM	2003/0958
	 	 TM	2003/0959
	 	 TM	2003/0960
	 	 TM	2003/0961
	 	 TM	2003/0962
	 	 TM	2003/0963
	 	 TM	2003/0964
	 	 TM	2003/0965
	 	 TM	2003/0966
	 	 TM	2003/0967
	 	 TM	2003/0968
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		 (510)	 	 (210) 		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 (210)	

	 	 TM	2003/0969
	 	 TM	2003/0970
	 	 TM	2003/0971
	 	 TM	2003/0972
	 	 TM	2003/0973
	 	 TM	2003/0974
	 	 TM	2003/0975
	 	 TM	2003/0977
	 	 TM	2004/0007
	 	 TM	2004/0018
	 	 TM	2004/0019
	 	 TM	2004/0043
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0079
	 	 TM	2004/0080
	 	 TM	2004/0081
	 	 TM	2004/0083
	 	 TM	2004/0093
	 	 TM	2004/0266
	 	 TM	2004/0267
	 	 TM	2004/0311
	 	 TM	2004/0551

	 кл.4	 TM	2002/0945
	 	 TM	2003/0145
	 	 TM	2003/0331
	 	 TM	2003/0332
	 	 TM	2003/0559
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2003/0736
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887
	 	 TM	2004/0013
	 	 TM	2004/0054
	
	 кл.5	 TM	2001/0660
	 	 TM	2001/0685
	 	 TM	2001/0870
	 	 TM	2001/1139
	 	 TM	2001/1140
	 	 TM	2001/1141
	 	 TM	2002/0397
	 	 TM	2002/0422
	 	 TM	2002/0423
	 	 TM	2002/0424
	 	 TM	2002/0563
	 	 TM	2002/0573
	 	 TM	2002/0626
	 	 TM	2002/0699
	 	 TM	2002/0703
	 	 TM	2002/0733
	 	 TM	2002/0746
	 	 TM	2002/0747
	 	 TM	2002/0748
	 	 TM	2002/0749
	 	 TM	2002/0750
	 	 TM	2002/0751

	 	 TM	2002/0752
	 	 TM	2002/0754
	 	 TM	2002/0755
	 	 TM	2002/0760
	 	 TM	2002/0761
	 	 TM	2002/0762
	 	 TM	2002/0763
	 		 TM	2002/0764
	 	 TM	2002/0822
	 	 TM	2002/0823
	 	 TM	2002/0888
	 	 TM	2002/0894
	 	 TM	2002/0895
	 	 TM	2002/0896
	 	 TM	2002/0932
	 	 TM	2002/0933
	 	 TM	2002/0934
	 	 TM	2002/0937
	 	 TM	2002/0938
	 	 TM	2002/0939
	 	 TM	2002/0940
	 	 TM	2002/0941
	 	 TM	2002/0942
	 	 TM	2002/0943
	 	 TM	2002/0944
	 	 TM	2002/0946
	 	 TM	2002/0950
	 	 TM	2002/0959
	 	 TM	2002/0967
	 	 TM	2002/0968
	 	 TM	2002/0969
	 	 TM	2002/0970
	 	 TM	2002/0976
	 	 TM	2002/0984
	 	 TM	2002/0985
	 	 TM	2002/0986
	 	 TM	2002/1013
	 	 TM	2002/1019
	 	 TM	2002/1020
	 	 TM	2002/1021
	 	 TM	2003/0003
	 	 TM	2003/0005
	 	 TM	2003/0009
	 	 TM	2003/0010
	 	 TM	2003/0017
	 	 TM	2003/0031
	 	 TM	2003/0039
	 	 TM	2003/0045
	 	 TM	2003/0047
	 	 TM	2003/0061
	 	 TM	2003/0062
	 	 TM	2003/0080
	 	 TM	2003/0081
	 	 TM	2003/0088
	 	 TM	2003/0089
	 	 TM	2003/0090
	 	 TM	2003/0091

	 	 TM	2003/0092
	 	 TM	2003/0093
	 	 TM	2003/0099
	 	 TM	2003/0102
	 	 TM	2003/0120	
	 	 TM	2003/0121
	 	 TM	2003/0123
	 	 TM	2003/0124
	 	 TM	2003/0134
	 	 TM	2003/0141
	 	 TM	2003/0142
	 	 TM	2003/0143
	 	 TM	2003/0144
	 	 TM	2003/0159
	 	 TM	2003/0160
	 	 TM	2003/0161
	 	 TM	2003/0162
	 	 TM	2003/0163
	 	 TM	2003/0165
	 	 TM	2003/0167
	 	 TM	2003/0176
	 	 TM	2003/0183
	 	 TM	2003/0187
	 	 TM	2003/0195
	 	 TM	2003/0196
	 	 TM	2003/0211
	 	 TM	2003/0214
	 	 TM	2003/0220
	 	 TM	2003/0229
	 	 TM	2003/0230
	 	 TM	2003/0233
	 	 TM	2003/0234
	 	 TM	2003/0235
	 	 TM	2003/0236
	 	 TM	2003/0237
	 	 TM	2003/0238
	 	 TM	2003/0249
	 	 TM	2003/0250
	 	 TM	2003/0258
	 	 TM	2003/0259
	 	 TM	2003/0260
	 	 TM	2003/0262
	 	 TM	2003/0263
	 	 TM	2003/0264
	 	 TM	2003/0265
	 	 TM	2003/0266
	 	 TM	2003/0267
	 	 TM	2003/0268
	 	 TM	2003/0269
	 	 TM	2003/0271
	 	 TM	2003/0272
	 	 TM	2003/0273
	 	 TM	2003/0275
	 	 TM	2003/0276
	 	 TM	2003/0278
	 	 TM	2003/0279
	 	 TM	2003/0280
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		 (510)	 (210)	 		 (510)	 (210)	 		 (510)	 (210)	

	 	 TM	2003/0281
	 	 TM	2003/0282
	 	 TM	2003/0283
	 	 TM	2003/0284
	 	 TM	2003/0285
	 	 TM	2003/0286
	 	 TM	2003/0287
	 	 TM	2003/0311
	 	 TM	2003/0312
	 	 TM	2003/0314
	 	 TM	2003/0316
	 	 TM	2003/0317
	 	 TM	2003/0318
	 	 TM	2003/0319
	 	 TM	2003/0325
	 	 TM	2003/0326
	 	 TM	2003/0327
	 	 TM	2003/0330
	 	 TM	2003/0341
	 	 TM	2003/0342
	 	 TM	2003/0343
	 	 TM	2003/0351
	 	 TM	2003/0353
	 	 TM	2003/0354
	 	 TM	2003/0355
	 	 TM	2003/0357
	 	 TM	2003/0360
	 	 TM	2003/0361
	 	 TM	2003/0362
	 	 TM	2003/0374
	 	 TM	2003/0405
	 	 TM	2003/0406
	 	 TM	2003/0407
	 	 TM	2003/0408
	 	 TM	2003/0409
	 	 TM	2003/0410
	 	 TM	2003/0411
	 	 TM	2003/0412
	 	 TM	2003/0413
	 	 TM	2003/0414
	 	 TM	2003/0415
	 	 TM	2003/0416
	 	 TM	2003/0417
	 	 TM	2003/0418
	 	 TM	2003/0424
	 	 TM	2003/0437
	 	 TM	2003/0438
	 	 TM	2003/0448
	 	 TM	2003/0449
	 	 TM	2003/0450
	 	 TM	2003/0451
	 	 TM	2003/0457
	 	 TM	2003/0458
	 	 TM	2003/0459
	 	 TM	2003/0461
	 	 TM	2003/0478
	 	 TM	2003/0496

	 	 TM	2003/0512
	 	 TM	2003/0515
	 	 TM	2003/0516
	 	 TM	2003/0578
	 	 TM	2003/0579
	 	 TM	2003/0580
	 	 TM	2003/0581
	 	 TM	2003/0582
	 	 TM	2003/0583
	 	 TM	2003/0585
	 	 TM	2003/0602
	 	 TM	2003/0603
	 	 TM	2003/0606
	 	 TM	2003/0610
	 	 TM	2003/0614
	 	 TM	2003/0615
	 	 TM	2003/0624
	 	 TM	2003/0629
	 	 TM	2003/0654
	 	 TM	2003/0658
	 	 TM	2003/0659
	 	 TM	2003/0660
	 	 TM	2003/0674
	 	 TM	2003/0684
	 	 TM	2003/0689
	 	 TM	2003/0690
	 	 TM	2003/0692
	 	 TM	2003/0695
	 	 TM	2003/0696
	 	 TM	2003/0697
	 	 TM	2003/0701
	 	 TM	2003/0702
	 	 TM	2003/0707
	 	 TM	2003/0709
	 	 TM	2003/0710
	 	 TM	2003/0718
	 	 TM	2003/0719
	 	 TM	2003/0721
	 	 TM	2003/0723
	 	 TM	2003/0729
	 	 TM	2003/0734
	 	 TM	2003/0735
	 	 TM	2003/0737
	 	 TM	2003/0741
	 	 TM	2003/0751
	 	 TM	2003/0760
	 	 TM	2003/0761
	 	 TM	2003/0772
	 	 TM	2003/0789
	 	 TM	2003/0792
	 	 TM	2003/0815
	 	 TM	2003/0816
	 	 TM	2003/0817
	 	 TM	2003/0818
	 	 TM	2003/0819
	 	 TM	2003/0820
	 	 TM	2003/0821

	 	 TM	2003/0822
	 	 TM	2003/0852
	 	 TM	2003/0854
	 	 TM	2003/0856
	 	 TM	2003/0857
	 	 TM	2003/0867
	 	 TM	2003/0878
	 	 TM	2003/0879
	 	 TM	2003/0883
	 	 TM	2003/0900
	 	 TM	2003/0901
	 	 TM	2003/0903
	 	 TM	2003/0905
	 	 TM	2003/0906
	 	 TM	2003/0907
	 	 TM	2003/0909
	 	 TM	2003/0911
	 	 TM	2003/0912
	 	 TM	2003/0917
	 	 TM	2003/0918
	 	 TM	2003/0919
	 	 TM	2003/0920
	 	 TM	2003/0930
	 	 TM	2003/0931
	 	 TM	2003/0933
	 	 TM	2003/0949
	 	 TM	2003/0955
	 	 TM	2003/0957
	 	 TM	2003/0958
	 	 TM	2003/0959
	 	 TM	2003/0960
	 	 TM	2003/0961
	 	 TM	2003/0962
	 	 TM	2003/0963
	 	 TM	2003/0964
	 	 TM	2003/0965
	 	 TM	2003/0966
	 	 TM	2003/0967
	 	 TM	2003/0968
	 	 TM	2003/0969
	 	 TM	2003/0970
	 	 TM	2003/0971
	 	 TM	2003/0972
	 	 TM	2003/0973
	 	 TM	2003/0974
	 	 TM	2003/0975
	 	 TM	2003/0977
	 	 TM	2003/0985
	 	 TM	2003/0988
	 	 TM	2004/0007
	 	 TM	2004/0018
	 	 TM	2004/0019
	 	 TM	2004/0031
	 	 TM	2004/0032
	 	 TM	2004/0034
	 	 TM	2004/0035
	 	 TM	2004/0038

Pregledi



Glasnik, 13/1,  str.165-529, mart 2006 Skopje

Trgovski marki

436

		 (510)	 (210)	 		 (510)	 (210)	 		 (510)	 (210)	

	 	 TM	2004/0039
	 	 TM	2004/0043
	 	 TM	2004/0044
	 	 TM	2004/0047
	 	 TM	2004/0048
	 	 TM	2004/0049
	 	 TM	2004/0056
	 	 TM	2004/0063
	 	 TM	2004/0073
	 	 TM	2004/0076
	 	 TM	2004/0077
	 	 TM	2004/0094
	 	 TM	2004/0124
	 	 TM	2004/0125
	 	 TM	2004/0127
	 	 TM	2004/0128
	 	 TM	2004/0129
	 	 TM	2004/0140
	 	 TM	2004/0183
	 	 TM	2004/0185
	 	 TM	2004/0186
	 	 TM	2004/0187
	 	 TM	2004/0189
	 	 TM	2004/0250
	 	 TM	2004/0311
	 	 TM	2004/0551
	 	 TM	2004/0558
	 	 TM	2005/0944
	 	 TM	2005/1019

	 кл.6	 TM	2001/1160
	 	 TM	2002/0314
	 	 TM	2003/0013
	 	 TM	2003/0103
	 	 TM	2003/0149
	 	 TM	2003/0175
	 	 TM	2003/0206
	 	 TM	2003/0484
	 	 TM	2003/0647
	 	 TM	2003/0841
	 	 TM	2003/0842
	 	 TM	2003/0860
	 	 TM	2003/0898
	 	 TM	2003/0941
	 	 TM	2004/0089

	 кл.7	 TM	2001/1160
	 	 TM	2003/0164
	 	 TM	2003/0175
	 	 TM	2003/0207
	 	 TM	2003/0217
	 	 TM	2003/0313
	 	 TM	2003/0331
	 	 TM	2003/0332
	 	 TM	2003/0365
	 	 TM	2003/0366
	 	 TM	2003/0647

	 	 TM	2003/0705
	 	 TM	2003/0837
	 	 TM	2003/0898
	 	 TM	2003/0929
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0109
	 	 TM	2005/0949

	 кл.8	 TM	2003/0174
	 	 TM	2003/0175

	 кл.9	 TM	2001/1132
	 	 TM	2001/1176
	 	 TM	2002/0121
	 	 TM	2002/0122
	 	 TM	2002/0123
	 	 TM	2002/0124
	 	 TM	2002/0125
	 	 TM	2002/0126
	 	 TM	2002/0298
	 	 TM	2002/0425
	 	 TM	2002/0431
	 	 TM	2002/0432
	 	 TM	2002/0921
	 	 TM	2002/0923
	 	 TM	2002/0924
	 	 TM	2002/0950
	 	 TM	2002/0961
	 	 TM	2002/0962
	 	 TM	2002/0963
	 	 TM	2002/0977
	 	 TM	2002/0978
	 	 TM	2002/0994
	 	 TM	2002/1022
	 	 TM	2003/0004
	 	 TM	2003/0013
	 	 TM	2003/0059
	 	 TM	2003/0060
	 	 TM	2003/0110
	 	 TM	2003/0146
	 	 TM	2003/0153
	 	 TM	2003/0154
	 	 TM	2003/0182
	 	 TM	2003/0184
	 	 TM	2003/0207
	 	 TM	2003/0219
	 	 TM	2003/0255
	 	 TM	2003/0322
	 	 TM	2003/0344
	 	 TM	2003/0345
	 	 TM	2003/0346
	 	 TM	2003/0347
	 	 TM	2003/0352
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0425

	 	 TM	2003/0426
	 	 TM	2003/0430
	 	 TM	2003/0431
	 	 TM	2003/0432
	 	 TM	2003/0433
	 	 TM	2003/0434
	 	 TM	2003/0435
	 	 TM	2003/0436
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0523
	 	 TM	2003/0554
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0627
	 	 TM	2003/0628
	 	 TM	2003/0645
	 	 TM	2003/0646
	 	 TM	2003/0688
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0837
	 	 TM	2003/0846
	 	 TM	2003/0847
	 	 TM	2003/0848
	 	 TM	2003/0849
	 	 TM	2003/0850
	 	 TM	2003/0864
	 	 TM	2003/0929
	 	 TM	2003/0947
	 	 TM	2004/0022
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0131
	 	 TM	2004/0132
	 	 TM	2004/0133
	 	 TM	2004/0134
	 	 TM	2004/0247
	 	 TM	2004/0259
	 	 TM	2004/0938
	 	 TM	2005/0949

	 кл.10	 TM	2002/0426
	 	 TM	2002/0950
	 	 TM	2002/0976
	 	 TM	2003/0002
	 	 TM	2003/0062
	 	 TM	2003/0121
	 	 TM	2003/0215
	 	 TM	2003/0216
	 	 TM	2003/0260
	 	 TM	2003/0314
	 	 TM	2003/0316
	 	 TM	2003/0317
	 	 TM	2003/0318
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		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 (210)	

	 	 TM	2003/0319
	 	 TM	2003/0325
	 	 TM	2003/0326
	 	 TM	2003/0327
	 	 TM	2003/0351
	 	 TM	2003/0523
	 	 TM	2003/0719
	 	 TM	2003/0854
	 	 TM	2003/0882
	 	 TM	2003/0883
	 	 TM	2004/0076
	 	 TM	2004/0077
	 	 TM	2004/0107
	 	 TM	2004/0128
	 	 TM	2004/0129
	
	 кл.11	 TM	2002/0314
	 	 TM	2003/0013
	 	 TM	2003/0146
	 	 TM	2003/0149
	 	 TM	2003/0150
	 	 TM	2003/0151
	 	 TM	2003/0152
	 	 TM	2003/0175
	 	 TM	2003/0203
	 	 TM	2003/0205
	 	 TM	2003/0206
	 	 TM	2003/0207
	 	 TM	2003/0208
	 	 TM	2003/0209
	 	 TM	2003/0352
	 	 TM	2003/0647
	 	 TM	2003/0929
	 	 TM	2004/0302
	 	 TM	2004/0303
	 	 TM	2005/0949
	
	 кл.12	 TM	2003/0119
	 	 TM	2003/0145
	 	 TM	2003/0175
	 	 TM	2003/0304
	 	 TM	2003/0331
	 	 TM	2003/0332
	 	 TM	2003/0336
	 	 TM	2003/0337
	 	 TM	2003/0365
	 	 TM	2003/0366
	 	 TM	2003/0382
	 	 TM	2003/0383
	 	 TM	2003/0402
	 	 TM	2003/0403
	 	 TM	2003/0542
	 	 TM	2003/0543
	 	 TM	2003/0544
	 	 TM	2003/0545
	 	 TM	2003/0546
	 	 TM	2003/0648

	 	 TM	2003/0694
	 	 TM	2003/0844

	 кл.13	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733

	 кл.14	 TM	2002/0921
	 	 TM	2002/0994
	 	 TM	2003/0174
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0630
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733

	 кл.15	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0628
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733

	 кл.16	 TM	2001/0927
	 	 TM	2001/1176
	 	 TM	2002/0962
	 	 TM	2002/0963
	 	 TM	2003/0014
	 	 TM	2003/0051
	 	 TM	2003/0052
	 	 TM	2003/0182
	 	 TM	2003/0255
	 	 TM	2003/0384
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0457
	 	 TM	2003/0458
	 	 TM	2003/0459
	 	 TM	2003/0484
	 	 TM	2003/0502

	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0629
	 	 TM	2003/0674
	 	 TM	2003/0683
	 	 TM	2003/0709
	 	 TM	2003/0710
	 	 TM	2003/0723
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0758
	 	 TM	2003/0759
	 	 TM	2003/0766
	 	 TM	2003/0767
	 	 TM	2003/0837
	 	 TM	2003/0846
	 	 TM	2003/0847
	 	 TM	2003/0848
	 	 TM	2003/0849
	 	 TM	2003/0850
	 	 TM	2003/0890
	 	 TM	2003/0905
	 	 TM	2003/0907
	 	 TM	2003/0909
	 	 TM	2003/0930
	 	 TM	2003/0931
	 	 TM	2004/0018
	 	 TM	2004/0019
	 	 TM	2004/0043
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0071
	 	 TM	2004/0085
	 	 TM	2004/0380
	 	 TM	2004/0551

	 кл.17	 TM	2001/1160
	 	 TM	2002/0915
	 	 TM	2003/0013
	 	 TM	2003/0260
	 	 TM	2003/0384
	 	 TM	2003/0588
	 	 TM	2003/0589
	 	 TM	2003/0590
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0647
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
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	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2004/0085
	 	 TM	2004/0302
	 	 TM	2004/0303
	 	 TM	2005/0944

	 кл.18	 TM2002/0921
	 	 TM	2002/0982
	 	 TM	2002/0994
	 	 TM	2003/0213
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0630
	 	 TM	2003/0645
	 	 TM	2003/0646
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887
	 	 TM	2004/0065
	 	 TM	2004/0304

	 кл.19	 TM	2001/1160
	 	 TM	2003/0013
	 	 TM	2003/0384
	 	 TM	2003/0588
	 	 TM	2003/0589
	 	 TM	2003/0590
	 	 TM	2004/0302
	 	 TM	2004/0303
	
	 кл.20	 TM	2003/0168
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0666
	 	 TM	2003/0667
	 	 TM	2003/0668
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887

		 (510)	 (210)	 		 (510)	 (210)	 		 (510)	 (210)	

	 	 TM	2004/0302
	 	 TM	2004/0303

	 кл.21	 TM	2002/0703
	 	 TM	2002/0932
	 	 TM	2002/0933
	 	 TM	2002/0934
	 	 TM	2003/0352
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887
	 	 TM	2004/0071
	 	 TM	2004/0103

	 кл.22	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0765
	 	 TM	2003/0898

	 кл.23	 TM	2005/1019

	 кл.24	 TM	2001/0978
	 	 TM	2003/0168
	 	 TM	2003/0239
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733

	 	 TM	2003/0765
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0065

	 кл.25	 TM	2001/0978
	 	 TM	2002/0552
	 	 TM	2002/0803
	 	 TM	2002/0805
	 	 TM	2002/0921
	 	 TM	2002/0994
	 	 TM	2003/0003
	 	 TM	2003/0062
	 	 TM	2003/0182
	 	 TM	2003/0213
	 	 TM	2003/0239
	 	 TM	2003/0335
	 	 TM	2003/0457
	 	 TM	2003/0458
	 	 TM	2003/0459
	 	 TM	2003/0629
	 	 TM	2003/0645
	 	 TM	2003/0646
	 	 TM	2003/0765
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887
	 	 TM	2003/0950
	 	 TM	2003/0951
	 	 TM	2004/0022
	 	 TM	2004/0023
	 	 TM	2004/0024
	 	 TM	2004/0043
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0065
	 	 TM	2004/0070
	 	 TM	2004/0120
	 	 TM	2004/0144
	 	 TM	2004/0215
	 	 TM	2004/0304
	 	 TM	2004/0551
	 	 TM	2005/0944
	 	 TM	2005/1019

	 кл.26	 TM	2002/0994
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887

	 кл.28	 TM	2001/1132
	 	 TM	2001/1176
	 	 TM	2002/0803
	 	 TM	2002/0805
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
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	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2004/0001
	 	 TM	2004/0002
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0120
	
	 кл.29	 TM	2002/0353
	 	 TM	2002/0595
	 	 TM	2002/0644
	 	 TM	2002/0799
	 	 TM	2002/0861
	 	 TM	2002/0894
	 	 TM	2002/0895
	 	 TM	2002/0896
	 	 TM	2002/0948
	 	 TM	2002/0951
	 	 TM	2002/0952
	 	 TM	2002/0953
	 	 TM	2002/0954
	 	 TM	2002/0955
	 	 TM	2002/0991
	 	 TM	2002/1001
	 	 TM	2002/1014
	 	 TM	2002/1024
	 	 TM	2002/1025
	 	 TM	2002/1026
	 	 TM	2002/1027
	 	 TM	2003/0021
	 	 TM	2003/0027
	 	 TM	2003/0028
	 	 TM	2003/0029
	 	 TM	2003/0054
	 	 TM	2003/0120
	 	 TM	2003/0138
	 	 TM	2003/0339
	 	 TM	2003/0343
	 	 TM	2003/0357
	 	 TM	2003/0358
	 	 TM	2003/0486
	 	 TM	2003/0487
	 	 TM	2003/0488
	 	 TM	2003/0500
	 	 TM	2003/0501
	 	 TM	2003/0502
	 	 TM	2003/0524
	 	 TM	2003/0571
	 	 TM	2003/0677
	 	 TM	2003/0738
	 	 TM	2003/0753
	 	 TM	2003/0756
	 	 TM	2003/0757
	 	 TM	2003/0872
	 	 TM	2003/0873

	 	 TM	2003/0885
	 	 TM	2003/0913
	 	 TM	2003/0934
	 	 TM	2003/0935
	 	 TM	2003/0936
	 	 TM	2003/0993
	 	 TM	2004/0030
	 	 TM	2004/0036
	 	 TM	2004/0040
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0089
	 	 TM	2004/0136
	 	 TM	2004/0228
	 	 TM	2004/0314
	 	 TM	2005/0435
	
	 кл.30	 TM	2001/1117
	 	 TM	2002/0253
	 	 TM	2002/0254
	 	 TM	2002/0255
	 	 TM	2002/0595
	 	 TM	2002/0644
	 	 TM	2002/0799
	 	 TM	2002/0894
	 	 TM	2002/0895
	 	 TM	2002/0896
	 	 TM	2002/0901
	 	 TM	2002/0951
	 	 TM	2002/0952
	 	 TM	2002/0953
	 	 TM	2002/0954
	 	 TM	2002/0955
	 	 TM	2002/0957
	 	 TM	2002/0958
	 	 TM	2003/0018
	 	 TM	2003/0019
	 	 TM	2003/0021
	 	 TM	2003/0041
	 	 TM	2003/0055
	 	 TM	2003/0056
	 	 TM	2003/0057
	 	 TM	2003/0077
	 	 TM	2003/0078
	 	 TM	2003/0120
	 	 TM	2003/0125
	 	 TM	2003/0126
	 	 TM	2003/0127
	 	 TM	2003/0128
	 	 TM	2003/0129
	 	 TM	2003/0130
	 	 TM	2003/0131
	 	 TM	2003/0132
	 	 TM	2003/0138
	 	 TM	2003/0179
	 	 TM	2003/0192
	 	 TM	2003/0193
	 	 TM	2003/0194

	 	 TM	2003/0242
	 	 TM	2003/0253
	 	 TM	2003/0256
	 	 TM	2003/0257
	 	 TM	2003/0260
	 	 TM	2003/0302
	 	 TM	2003/0309
	 	 TM	2003/0339
	 	 TM	2003/0343
	 	 TM	2003/0356
	 	 TM	2003/0357
	 	 TM	2003/0444
	 	 TM	2003/0445
	 	 TM	2003/0461
	 	 TM	2003/0482
	 	 TM	2003/0571
	 	 TM	2003/0677
	 	 TM	2003/0684
	 	 TM	2003/0756
	 	 TM	2003/0757
	 	 TM	2003/0823
	 	 TM	2003/0866
	 	 TM	2003/0885
	 	 TM	2003/0892
	 	 TM	2003/0893
	 	 TM	2003/0913
	 	 TM	2003/0915
	 	 TM	2003/0921
	 	 TM	2003/0922
	 	 TM	2003/0934
	 	 TM	2003/0935
	 	 TM	2003/0936
	 	 TM	2003/0993
	 	 TM	2004/0007
	 	 TM	2004/0030
	 	 TM	2004/0040
	 	 TM	2004/0050
	 	 TM	2004/0053
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0057
	 	 TM	2004/0058
	 	 TM	2004/0067
	 	 TM	2004/0068
	 	 TM	2004/0069
	 	 TM	2004/0086
	 	 TM	2004/0089
	 	 TM	2004/0148
	 	 TM	2004/0149
	 	 TM	2004/0150
	 	 TM	2004/0154
	 	 TM	2004/0155
	 	 TM	2004/0156
	 	 TM	2004/0157
	 	 TM	2004/0158
	 	 TM	2004/0159
	 	 TM	2004/0160
	 	 TM	2004/0161

		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 	 (210)	
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	 	 TM	2004/0162
	 	 TM	2004/0163
	 	 TM	2004/0164
	 	 TM	2004/0165
	 	 TM	2004/0166
	 	 TM	2004/0167
	 	 TM	2004/0168
	 	 TM	2004/0169
	 	 TM	2004/0170
	 	 TM	2004/0171
	 	 TM	2004/0172
	 	 TM	2004/0173
	 	 TM	2004/0174
	 	 TM	2004/0175
	 	 TM	2004/0217
	 	 TM	2004/0218
	 	 TM	2004/0219
	 	 TM	2004/0220
	 	 TM	2004/0221
	 	 TM	2004/0222
	 	 TM	2004/0223
	 	 TM	2004/0228
	 	 TM	2004/0314
	 	 TM	2005/0260
	 	 TM	2005/0595
	 	 TM	2005/0596
	 	 TM	2005/0840
	 	 TM	2006/0060

	 кл.31	 TM	2002/0799
	 	 TM	2003/0058
	 	 TM	2003/0064
	 	 TM	2003/0120
	 	 TM	2003/0260
	 	 TM	2003/0339
	 	 TM	2003/0616
	 	 TM	2004/0040
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0069
	 	 TM	2004/0145

	 кл.32	 TM	2001/1133
	 	 TM	2002/0595
	 	 TM	2002/0644
	 	 TM	2002/0713
	 	 TM	2002/0837
	 	 TM	2002/0838
	 	 TM	2002/0839
	 	 TM	2002/0861
	 	 TM	2002/0866
	 	 TM	2002/0894
	 	 TM	2002/0895
	 	 TM	2002/0896
	 	 TM	2002/0936
	 	 TM	2002/0990
	 	 TM	2002/1032
	 	 TM	2003/0038

	 	 TM	2003/0101
	 	 TM	2003/0172
	 	 TM	2003/0173
	 	 TM	2003/0231
	 	 TM	2003/0252
	 	 TM	2003/0339
	 	 TM	2003/0343
	 	 TM	2003/0357
	 	 TM	2003/0477
	 	 TM	2003/0613
	 	 TM	2003/0618
	 	 TM	2003/0676
	 	 TM	2003/0677
	 	 TM	2003/0730
	 	 TM	2003/0756
	 	 TM	2003/0757
	 	 TM	2003/0788
	 	 TM	2003/0866
	 	 TM	2003/0908
	 	 TM	2003/0942
	 	 TM	2003/0943
	 	 TM	2003/0944
	 	 TM	2003/0945
	 	 TM	2003/0946
	 	 TM	2004/0004
	 	 TM	2004/0005
	 	 TM	2004/0006
	 	 TM	2004/0008
	 	 TM	2004/0010
	 	 TM	2004/0011
	 	 TM	2004/0012
	 	 TM	2004/0020
	 	 TM	2004/0037
	 	 TM	2004/0046
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0069
	 	 TM	2004/0071
	 	 TM	2004/0089
	 	 TM	2004/0195
	 	 TM	2004/0314
	 	 TM	2005/0597
	 	 TM	2006/0060

	 кл.33	 TM	2002/0595
	 	 TM	2002/0665
	 	 TM	2002/0666
	 	 TM	2002/0667
	 	 TM	2002/0668
	 	 TM	2002/0669
	 	 TM	2002/0670
	 	 TM	2002/0678
	 	 TM	2002/0831
	 	 TM	2002/0832
	 	 TM	2002/0861
	 	 TM	2002/0864
	 	 TM	2002/0979
	 	 TM	2002/1003

	 	 TM	2003/0022
	 	 TM	2003/0053
	 	 TM	2003/0094
	 	 TM	2003/0095
	 	 TM	2003/0133
	 	 TM	2003/0232
	 	 TM	2003/0299
	 	 TM	2003/0300
	 	 TM	2003/0339
	 	 TM	2003/0400
	 	 TM	2003/0420
	 	 TM	2003/0421
	 	 TM	2003/0422
	 	 TM	2003/0423
	 	 TM	2003/0473
	 	 TM	2003/0572
	 	 TM	2003/0613
	 	 TM	2003/0866
	 	 TM	2003/0871
	 	 TM	2003/0899
	 	 TM	2004/0004
	 	 TM	2004/0005
	 	 TM	2004/0006
	 	 TM	2004/0017
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0072
	 	 TM	2004/0130
	 	 TM	2004/0179
	
	 кл.34	 TM	2001/1142
	 	 TM	2002/0356
	 	 TM	2002/0357
	 	 TM	2002/0358
	 	 TM	2002/0632
	 	 TM	2002/0737
	 	 TM	2002/0771
	 	 TM	2002/0772
	 	 TM	2002/0773
	 	 TM	2002/0774
	 	 TM	2002/0775
	 	 TM	2002/0776
	 	 TM	2002/0777
	 	 TM	2002/0778
	 	 TM	2002/0779
	 	 TM	2002/1018
	 	 TM	2003/0016
	 	 TM	2003/0035
	 	 TM	2003/0050
	 	 TM	2003/0084
	 	 TM	2003/0085
	 	 TM	2003/0098
	 	 TM	2003/0118
	 	 TM	2003/0122
	 	 TM	2003/0169
	 	 TM	2003/0339
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0393

		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 	 (210)	
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	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0397
	 	 TM	2003/0399
	 	 TM	2003/0454
	 	 TM	2003/0456
	 	 TM	2003/0494
	 	 TM	2003/0503
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0507
	 	 TM	2003/0508
	 	 TM	2003/0509
	 	 TM	2003/0510
	 	 TM	2003/0528
	 	 TM	2003/0529
	 	 TM	2003/0530
	 	 TM	2003/0531
	 	 TM	2003/0532
	 	 TM	2003/0534
	 	 TM	2003/0535
	 	 TM	2003/0536
	 	 TM	2003/0537
	 	 TM	2003/0555
	 	 TM	2003/0563
	 	 TM	2003/0591
	 	 TM	2003/0592
	 	 TM	2003/0593
	 	 TM	2003/0594
	 	 TM	2003/0595
	 	 TM	2003/0596
	 	 TM	2003/0597
	 	 TM	2003/0598
	 	 TM	2003/0599
	 	 TM	2003/0600
	 	 TM	2003/0605
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0631
	 	 TM	2003/0669
	 	 TM	2003/0670
	 	 TM	2003/0671
	 	 TM	2003/0672
	 	 TM	2003/0686
	 	 TM	2003/0727
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0742
	 	 TM	2003/0794
	 	 TM	2004/0042
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0078
	 	 TM	2004/0087
	 	 TM	2004/0254

	 кл.35	 TM	2001/0942
	 	 TM	2001/0943
	 	 TM	2001/0944
	 	 TM	2001/1176
	 	 TM	2002/0803
	 	 TM	2002/0805
	 	 TM	2002/0831
	 	 TM	2002/0832
	 	 TM	2002/0850
	 	 TM	2002/0956
	 	 TM	2002/0961
	 	 TM	2002/0962
	 	 TM	2002/0963
	 	 TM	2002/0971
	 	 TM	2002/0994
	 	 TM	2003/0014
	 	 TM	2003/0024
	 	 TM	2003/0138
	 	 TM	2003/0165
	 	 TM	2003/0168
	 	 TM	2003/0182
	 	 TM	2003/0203
	 	 TM	2003/0204
	 	 TM	2003/0205
	 	 TM	2003/0206
	 	 TM	2003/0207
	 	 TM	2003/0208
	 	 TM	2003/0209
	 	 TM	2003/0221
	 	 TM	2003/0222
	 	 TM	2003/0255
	 	 TM	2003/0291
	 	 TM	2003/0292
	 	 TM	2003/0308
	 	 TM	2003/0357
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0400
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0523
	 	 TM	2003/0538
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0664
	 	 TM	2003/0666
	 	 TM	2003/0667
	 	 TM	2003/0668
	 	 TM	2003/0687
	 	 TM	2003/0688
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2003/0711
	 	 TM	2003/0731

	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0766
	 	 TM	2003/0767
	 	 TM	2003/0837
	 	 TM	2003/0864
	 	 TM	2003/0868
	 	 TM	2003/0869
	 	 TM	2003/0870
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887
	 	 TM	2003/0890
	 	 TM	2003/0924
	 	 TM	2004/0001
	 	 TM	2004/0002
	 	 TM	2004/0004
	 	 TM	2004/0005
	 	 TM	2004/0006
	 	 TM	2004/0034
	 	 TM	2004/0035
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0071
	 	 TM	2004/0085
	 	 TM	2004/0095
	 	 TM	2004/0096
	 	 TM	2004/0121
	 	 TM	2004/0182
	 	 TM	2004/0302
	 	 TM	2004/0303
	 	 TM	2004/0380

	 кл.35	 TM	2002/0168
	 	 TM	2002/0379
	 	 TM	2002/0971
	 	 TM	2002/0995
	 	 TM	2003/0011
	 	 TM	2003/0012
	 	 TM	2003/0014
	 	 TM	2003/0023
	 	 TM	2003/0051
	 	 TM	2003/0052
	 	 TM	2003/0180
	 	 TM	2003/0255
	 	 TM	2003/0308
	 	 TM	2003/0328
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0497
	 	 TM	2003/0538
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2003/0711
	 	 TM	2003/0758
	 	 TM	2003/0759
	 	 TM	2003/0892
	 	 TM	2003/0893
	 	 TM	2004/0001
	 	 TM	2004/0002
	 	 TM	2004/0054

		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 	 (210)	
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	 	 TM	2004/0095
	 	 TM	2004/0096

	 кл.36	 TM	2001/1176
	 	 TM	2002/0314
	 	 TM	2002/0902
	 	 TM	2002/0903
	 	 TM	2002/0904
	 	 TM	2002/0905
	 	 TM	2002/0906
	 	 TM	2002/0907
	 	 TM	2002/0908
	 	 TM	2002/0909
	 	 TM	2002/0910
	 	 TM	2002/0911
	 	 TM	2002/0912
	 	 TM	2002/0914
	 	 TM	2002/0915
	 	 TM	2002/0916
	 	 TM	2002/0917
	 	 TM	2002/0918
	 	 TM	2002/0961
	 	 TM	2002/0962
	 	 TM	2002/0963
	 	 TM	2002/0971
	 	 TM	2002/0977
	 	 TM	2002/0978
	 	 TM	2002/0995
	 	 TM	2003/0013
	 	 TM	2003/0150
	 	 TM	2003/0151
	 	 TM	2003/0152
	 	 TM	2003/0205
	 	 TM	2003/0208
	 	 TM	2003/0209
	 	 TM	2003/0217
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2003/0844
	 	 TM	2003/0860
	 	 TM	2003/0880
	 	 TM	2003/0881
	 	 TM	2004/0001
	 	 TM	2004/0002
	 	 TM	2004/0302
	 	 TM	2004/0303

	 кл.37	 TM	2001/0942
	 	 TM	2001/0943
	 	 TM	2001/0944
	 	 TM	2001/1176
	 	 TM	2002/0048
	 	 TM	2002/0050
	 	 TM	2002/0121
	 	 TM	2002/0122
	 	 TM	2002/0123
	 	 TM	2002/0124

		 (510)	 	 (210)	

	 	 TM	2002/0125
	 	 TM	2002/0126
	 	 TM	2002/0425
	 	 TM	2002/0816
	 	 TM	2002/0956
	 	 TM	2002/0977
	 	 TM	2002/0978
	 	 TM	2003/0004
	 	 TM	2003/0014
	 	 TM	2003/0024
	 	 TM	2003/0110
	 	 TM	2003/0153
	 	 TM	2003/0154
	 	 TM	2003/0182
	 	 TM	2003/0255
	 	 TM	2003/0308
	 	 TM	2003/0344
	 	 TM	2003/0347
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0430
	 	 TM	2003/0431
	 	 TM	2003/0432
	 	 TM	2003/0433
	 	 TM	2003/0434
	 	 TM	2003/0435
	 	 TM	2003/0490
	 	 TM	2003/0491
	 	 TM	2003/0575
	 	 TM	2003/0649
	 	 TM	2003/0846
	 	 TM	2003/0847
	 	 TM	2003/0848
	 	 TM	2003/0849
	 	 TM	2003/0850
	 	 TM	2003/0864
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0095
	 	 TM	2004/0096
	 	
	 кл.39	 TM	2002/0595
	 	 TM	2002/0712
	 	 TM	2002/0819
	 	 TM	2002/0831
	 	 TM	2002/0832
	 	 TM	2002/0899
	 	 TM	2002/0926
	 	 TM	2002/0935
	 	 TM	2002/0956
	 	 TM	2002/1002
	 	 TM	2002/1030
	 	 TM	2003/0015
	 	 TM	2003/0020
	 	 TM	2003/0033
	 	 TM	2003/0034
	 	 TM	2003/0175

	 	 TM	2003/0181
	 	 TM	2003/0339
	 	 TM	2003/0340
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0393
	 	 TM	2003/0394
	 	 TM	2003/0395
	 	 TM	2003/0400
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0507
	 	 TM	2003/0508
	 	 TM	2003/0509
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0924
	 	 TM	2004/0001
	 	 TM	2004/0002
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0084
	 	 TM	2004/0196

	 кл.40	 TM	2003/0175
	 	 TM	2003/0217
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2004/0001
	 	 TM	2004/0002
	 	 TM	2004/0094

	 кл.41	 TM	2000/0370
	 	 TM	2001/1176
	 	 TM	2002/0355
	 	 TM	2002/0573
	 	 TM	2002/0720
	 	 TM	2002/0803
	 	 TM	2002/0805
	 	 TM	2002/0824
	 	 TM	2002/0831
	 	 TM	2002/0832
	 	 TM	2002/0961
	 	 TM	2003/0014
	 	 TM	2003/0024
	 	 TM	2003/0219
	 	 TM	2003/0221
	 	 TM	2003/0222
	 	 TM	2003/0240
	 	 TM	2003/0255
	 	 TM	2003/0293
	 	 TM	2003/0340
	 	 TM	2003/0369

		 (510)	 	 (210)	 		 (510)	 	 (210)	
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	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0490
	 	 TM	2003/0491
	 	 TM	2003/0505
	 	 TM	2003/0507
	 	 TM	2003/0508
	 	 TM	2003/0509
	 	 TM	2003/0616
	 	 TM	2003/0619
	 	 TM	2003/0620
	 	 TM	2003/0621
	 	 TM	2003/0622
	 	 TM	2003/0623
	 	 TM	2003/0626
	 	 TM	2003/0664
	 	 TM	2003/0665
	 	 TM	2003/0666
	 	 TM	2003/0667
	 	 TM	2003/0668
	 	 TM	2003/0683
	 	 TM	2003/0706
	 	 TM	2003/0731
	 	 TM	2003/0732
	 	 TM	2003/0733
	 	 TM	2003/0766
	 	 TM	2003/0767
	 	 TM	2003/0880
	 	 TM	2003/0881
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887
	 	 TM	2003/0890
	 	 TM	2003/0892
	 	 TM	2003/0893
	 	 TM	2004/0001
	 	 TM	2004/0002
	 	 TM	2004/0022
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2004/0380
	 	 TM	2004/0938

	 кл.42	 TM	2001/0117
	 	 TM	2001/0660
	 	 TM	2001/0942
	 	 TM	2001/0943
	 	 TM	2001/0944
	 	 TM	2001/1176
	 	 TM	2002/0286
	 	 TM	2002/0824
	 	 TM	2002/0850
	 	 TM	2002/0961
	 	 TM	2002/0962
	 	 TM	2002/0963
	 	 TM	2002/0971
	 	 TM	2002/0995
	 	 TM	2003/0011
	 	 TM	2003/0012	
	 	 TM	2003/0014

	 	 TM	2003/0051
	 	 TM	2003/0052
	 	 TM	2003/0149
	 	 TM	2003/0150
	 	 TM	2003/0151
	 	 TM	2003/0152
	 	 TM	2003/0182
	 	 TM	2003/0205
	 	 TM	2003/0206
	 	 TM	2003/0207
	 	 TM	2003/0208
	 	 TM	2003/0209
	 	 TM	2003/0219
	 	 TM	2003/0255
	 	 TM	2003/0340
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0538
	 	 TM	2003/0664
	 	 TM	2003/0665
	 	 TM	2003/0687
	 	 TM	2003/0704
	 	 TM	2003/0837
	 	 TM	2003/0846
	 	 TM	2003/0847
	 	 TM	2003/0848
	 	 TM	2003/0849
	 	 TM	2003/0850
	 	 TM	2003/0854
	 	 TM	2003/0864
	 	 TM	2003/0868
	 	 TM	2003/0869
	 	 TM	2003/0870
	 	 TM	2003/0886
	 	 TM	2003/0887
	 	 TM	2004/0071
	 	 TM	2004/0095
	 	 TM	2004/0096
	 	 TM	2004/0248	

	 кл.43	 TM	2002/0343
	 	 TM	2002/0720
	 	 TM	2002/0824
	 	 TM	2002/0966
	 	 TM	2002/0995
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0616
	 	 TM	2003/0942
	 	 TM	2003/0943
	 	 TM	2003/0944
	 	 TM	2003/0945
	 	 TM	2003/0946
	 	 TM	2004/0008
	 	 TM	2004/0010
	 	 TM	2004/0011
	 	 TM	2004/0012
	 	 TM	2004/0054
	 	 TM	2005/0260

	 	 TM	2005/0595
	 кл.44	 TM	2002/0553
	 	 TM	2002/0573
	 	 TM	2002/0950
	 	 TM	2002/0995
	 	 TM	2003/0351
	 	 TM	2003/0372
	 	 TM	2003/0616
	 	 TM	2003/0924
	 	 TM	2004/0034
	 	 TM	2004/0035
	 	 TM	2004/0311

	 кл.45	 TM	2003/0372

		 (510)	 	 (210)			 (510)	 	 (210)			 (510)	 	 (210)	
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BOSNALIJEK,	 farmaceutska	 i	 hemijska	 industrija,	
dionicko	drustvo	
	 	 MK/T/	2003/159
	 	 MK/T/	2003/160
	 	 MK/T/	2003/161
	 	 MK/T/	2003/162
	 	 MK/T/	2003/163
	 	 MK/T/	2003/424

GR.	 SARANTIS	 S.A.	 Industrial	 and	 Commercial	
Company	 of	 Cosmetics,	 Garments,	 House	 and	
Pharmaceutical	Articles	
	 	 MK/T/	2003/484

KNJAZ	MILOS	A.D.
	 	 MK/T/	2003/908

АГРОХЕМИЈА		Друштво	за	производство,	промет	
и	застапување	Балтовски	Бранко	ДООЕЛ	Скопје	

	 	 MK/T/	2003/405
	 	 MK/T/	2003/406
	 	 MK/T/	2003/407
	 	 MK/T/	2003/408
	 	 MK/T/	2003/409
	 	 MK/T/	2003/410
	 	 MK/T/	2003/411
	 	 MK/T/	2003/412
	 	 MK/T/	2003/413
	 	 MK/T/	2003/414
	 	 MK/T/	2003/415
	 	 MK/T/	2003/416
	 	 MK/T/	2003/417
	 	 MK/T/	2003/418

ЈАКА	-	80		АД	Радовиш	ОЕ	Развој	
	 	 MK/T/	2002/970
	 	 MK/T/	2002/626
	 	 MK/T/	2003/31
	 	 MK/T/	2003/81
	 	 MK/T/	2003/99
	 	 MK/T/	2003/214
	 	 MK/T/	2003/233
	 	 MK/T/	2003/438
ЛОБИ	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2001/927
МЕДИА		ДОО
	 	 MK/T/	2003/674
	 	 MK/T/	2003/709
	 	 MK/T/	2003/710
	 	 MK/T/	2003/723
	 	 MK/T/	2003/725

Никас	Скоп	д.о.о.	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/991
	 	 MK/T/	2003/486
	 	 MK/T/	2003/487
	 	 MK/T/	2003/488

СЕРА	КОМПАНИ	БРАИМИ	РАМИ	
	 	 MK/T/	2004/136

СКОВИН		АД	СКОПЈЕ	
	 	 MK/T/	2002/665
	 	 MK/T/	2002/666
	 	 MK/T/	2002/667
	 	 MK/T/	2002/668
	 	 MK/T/	2002/669
	 	 MK/T/	2002/670
	 	 MK/T/	2002/678
	 	 MK/T/	2003/871
	 	 MK/T/	2003/899	

Тутунски	комбинат	А.Д.	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/393
	 	 MK/T/	2003/394
	 	 MK/T/	2003/395

ЦЕНТРО	УНИОН	ДОО	СКОПЈЕ	
	 	 MK/T/	2003/352

Acer	Inc.	Representative:	Stan	Shih	
	 	 MK/T/	2004/131
	 	 MK/T/	2004/132
	 	 MK/T/	2004/133
	 	 MK/T/	2004/134

ADRIS	GRUPA	d.d.	
	 	 MK/T/	2003/372

AFFINITY	PETCARE,	S.A.		
	 	 MK/T/	2003/64

Akcionarsko	drustvo	JAFFA	fabrika	biskvita	 	
	 MK/T/	2003/256

Albemarle	Corporation	
	 	 MK/T/	2004/94

Aldi	GmbH	&	Co.	KG	
	 	 MK/T/	2004/54

ALLIED	DOMECQ	SPIRITS	&	WINE	LIMITED		 	
	 MK/T/	2003/22

Allos	Therapeutics,	Inc.	
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	 	 MK/T/	2004/76
	 	 MK/T/	2004/77

Arysta	LifeScience	North	America	Corporation	 	
	 	 MK/T/	2002/822
	 	 MK/T/	2002/823

AstraZeneca	AB	
	 	 MK/T/	2002/967
	 	 MK/T/	2002/968
	 	 MK/T/	2002/969
	 	 MK/T/	2003/167
	 	 MK/T/	2003/856
	 	 MK/T/	2004/183
	 	
AstraZeneca	UK	Limited		
	 	 MK/T/	2003/61

ATLANTIC	INDUSTRIES		
	 	 MK/T/	2004/46

Aviagen	Inc.		
	 	 MK/T/	2003/58

B/BRAUN	Melsungen	AG	
	 	 MK/T/	2003/695
	 	 MK/T/	2003/696
	 	 MK/T/	2003/751
	 	 MK/T/	2003/933

BADEL	 1862	 d.d.	 vina,	 alkoholna	 i	 bezalkoholna	
pica	
	 	 MK/T/	2002/831
	 	 MK/T/	2002/832
	 	 MK/T/	2002/1003
	 	 MK/T/	2003/400

BAXTER	A.G.	
	 	 MK/T/	2003/187

BAYER	CORPORATION	
	 	 MK/T/	2003/701
	 	 MK/T/	2003/702

BB-NCIPD	Ltd	Sofia	
	 	 MK/T/	2003/719

B-BRAUN	Melsungen	AG	
	 	 MK/T/	2003/697

BEAUFOUR	IPSEN	INDUSTRIE	
	 	 MK/T/	2003/606

Beecham	Group	p.	l.	c.		
	 	 MK/T/	2004/38
	 	 MK/T/	2003/354

BELUPO	-	LIJEKOVI	I	KOZMETIKA	d.d.	

	 	 MK/T/	2003/878
	 	 MK/T/	2003/879
	 	 MK/T/	2003/229
	 	 MK/T/	2003/230
	 	 MK/T/	2003/260
	 	 MK/T/	2003/262
	 	 MK/T/	2003/263
	 	 MK/T/	2003/264
	 	 MK/T/	2003/265
	 	 MK/T/	2003/266
	 	 MK/T/	2003/267
	 	 MK/T/	2003/268
	 	 MK/T/	2003/269
	 	 MK/T/	2003/271
	 	 MK/T/	2003/272
	 	 MK/T/	2003/273
	 	 MK/T/	2003/275
	 	 MK/T/	2003/276
	 	 MK/T/	2003/287
	 	 MK/T/	2003/707
	 	 MK/T/	2003/729
	 	 MK/T/	2003/772

BERLIN-CHEMIE	AG	
	 	 MK/T/	2004/34
	 	 MK/T/	2004/35

Beverage	Partners	Worldwide	S.A	
	 	 MK/T/	2003/618

BIRLESIK	DIS	TICARET	AS	
	 	 MK/T/	2003/309

BLAYBOY	ENTERPRISES	INTERNATIONAL	INC.	

	 	 MK/T/	2004/259

BMRB	INTERNATIONAL	LIMITED	
	 	 MK/T/	2004/121

BOOTS	HEALTHCARE	INTERNATIONAL	
	 	 MK/T/	2003/610

BRABENDER,	Udo	
	 	 MK/T/	2004/303

BRABENDER,	Udo	and	МИТКОВ,	Панчо
	 	 MK/T/	2004/302

Bristol-Myers	 Squibb	 Company,	 a	 Delaware	
corporation	
	 	 MK/T/	2002/733
	 	 MK/T/	2003/857

Bristol-Myers	Squibb	SARL	
	 	 MK/T/	2001/685

British		American	Tobacco	(Brands)	Inc.	 	
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	 MK/T/	2003/670
	 	 MK/T/	2003/671
	 	 MK/T/	2003/672

British	American	Tobacco	(Brands)	Limited
	 	 MK/T/	2002/356
	 	 MK/T/	2002/357
	 	 MK/T/	2002/358
	 	 MK/T/	2003/669
	 	 MK/T/	2004/42

BRITISH	 TELECOMMUNICATONS	 PUBLIC	 LIMITED	
COMPANY	
	 	 MK/T/	2003/255

Brown-Forman	 Corporation	 a	 Delaware,	 USA	
corporation	
	 	 MK/T/	2004/17

BULGARTABAC	HOLDING	GROUP	
	 	
	 	 MK/T/	2003/528
	 	 MK/T/	2003/529
	 	 MK/T/	2003/530
	 	 MK/T/	2003/531
	 	 MK/T/	2003/532
	 	 MK/T/	2003/534
	 	 MK/T/	2003/535
	 	 MK/T/	2003/536
	 	 MK/T/	2003/537
	 	 MK/T/	2003/555
	 	 MK/T/	2003/591
	 	 MK/T/	2003/592
	 	 MK/T/	2003/593
	 	 MK/T/	2003/594
	 	 MK/T/	2003/595
	 	 MK/T/	2003/596
	 	 MK/T/	2003/597
	 	 MK/T/	2003/598
	 	 MK/T/	2003/599
	 	 MK/T/	2003/600
	 	 MK/T/	2003/605

BUSINESS	HOUSE	International	Company	 	
	 MK/T/	2003/684
	 	 MK/T/	2004/7

C.	R.	Bard,	Inc.	
	 	 MK/T/	2003/215
	 	 MK/T/	2003/216

C.E.	KALAMARAKIS	ANONYMOUS	 INDUST–RIAL	&	
COMMERCIAL	COMPANY-KALAS	S.A.	 	

	 	 MK/T/	2003/242

Cadbury	Trebor	Allan	Inc.	
	 	 MK/T/	2004/86

Campbell	Soup	Company	
	 	 MK/T/	2003/788

CANDY	ELETTRODOMESTICI	S.r.l.		
	 	 MK/T/	2003/929

CAROLINA	HERRERA,	Ltd.	
	 	 MK/T/	2002/155

Castrol	Limited	
	 	 MK/T/	2004/13

CENTRAL	TOBACCO	HOLDINGS		
	 	 MK/T/	2003/35

CHIPITA	INTERNATIONAL	S.A.	
	 	 MK/T/	2002/951
	 	 MK/T/	2002/952
	 	 MK/T/	2002/953
	 	 MK/T/	2002/954
	 	 MK/T/	2002/955

Chiron	Corporation,	a	Delaware	corporation	 	
	 	 MK/T/	2002/950
	 	 MK/T/	2003/92
	 	 MK/T/	2003/93

CHUGAI	SEIYAKU	KABUSHIKI	KAISHA	
	 	 MK/T/	2003/355

Church	&	Dwight	Co.,	Inc.,	
	 	 MK/T/	2003/882
	 	 MK/T/	2003/883

CLINIQUE	LABORATORIES,	INC.	
	 	 MK/T/	2002/701

CMS	Legal	Services	EEIG		
	 	 MK/T/	2003/51
	 	 MK/T/	2003/52

COLGATE	-	PALMOLIVE	COMPANY	
	 	 MK/T/	2003/779	
	 	 MK/T/	2003/780
	 	 MK/T/	2003/781
	 	 MK/T/	2003/107
	 	 MK/T/	2003/108
	 	 MK/T/	2003/109
	 	 MK/T/	2003/338

COLOPLAST	A/S		
	 	 MK/T/	2003/62

Commonwealth	 Brands,	 Inc.,	 a	 Kentucky	
corporation			
	 	 MK/T/	2003/494
	 	 MK/T/	2003/686
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Concord	Tobacco	International	FZE	
	 	 MK/T/	2003/563

COOGI	PARTNERS	LLC	
	 	 MK/T/	2002/921

CORPORACION	HABANOS,	S.A.	
	 	 MK/T/	2003/742

Cosmetic	Care	Asia	Limited	
	 	 MK/T/	2001/660

CREDIN	HELLAS	S.A.	
	 	 MK/T/	2003/571

D.P.	HEBA	
	 	 MK/T/	2003/101

DaimlerChrysler	 Corporation,	 a	 Delaware	
coporation	
	 	 MK/T/	2003/402
	 	 MK/T/	2003/304

DANG	LE	NGUYEN	VU	
	 	 MK/T/	2003/302

DELTA	DAIRY	S.A.	
	 	 MK/T/	2002/894
	 	 MK/T/	2002/895
	 	 MK/T/	2002/896

Diageo	Brands	B.V.	
	 	 MK/T/	2004/130

Diageo	North	America,	Inc.	
	 	 MK/T/	2003/53
	 	 MK/T/	2003/232
	 	 MK/T/	2003/299
	 	 MK/T/	2003/300
	 	 MK/T/	2003/420
	 	 MK/T/	2003/421
	 	 MK/T/	2003/422
	 	 MK/T/	2003/423
	 	 MK/T/	2004/71

Diners	Club	International	Ltd.	
	 	 MK/T/	2003/23
	 	 MK/T/	2003/497

Dionicko	drustvo	Solana	Tuzla		
	 	 MK/T/	2003/482

Dow	AgroSciences	LLC	
	 	 MK/T/	2002/1013
	 	 MK/T/	2003/816
	 	 MK/T/	2003/817
	 	 MK/T/	2003/818
	 	 MK/T/	2003/819
	 	 MK/T/	2003/820

	 	 MK/T/	2003/821

Dow	 AgroSciences	 LLC	 (Delaware	 limited	 liability	
company)	
	 	 MK/T/	2003/867

Dr.	August	Oetker	Nahrungsmittel	KG	
	 	 MK/T/	2001/1117

Dryvit	Systems,	Inc.	
	 	 MK/T/	2003/588
	 	 MK/T/	2003/589
	 	 MK/T/	2003/590

During	Lizenzen	AG	
	 	 MK/T/	2003/815

ELBISCO	AE	
	 	 MK/T/	2002/253
	 	 MK/T/	2002/254

Eli	Lilly	and	Company	
	 	 MK/T/	2004/127
Eli	Lilly	and	Company	(an	Indiana	Corporation)	
	 	 MK/T/	2003/789

ELKA	S.A.,		
	 	 MK/T/	2004/89

Emerson	Electric	Co.,	Missouri	Corporation	 	
	 MK/T/	2002/355

Endemol	Nederland	B.V.	
	 	 MK/T/	2004/22

ERKUL	 KOZMETIK	 SANAYI	 VE	 TICARET	 ANONIM	
SIRKETI	
	 	 MK/T/	2002/558

ETA		zivilska	industrija,	d.d.	
	 	 MK/T/	2004/40

ExxonMobil	Oil	Corporation	
	 	 MK/T/	2002/945

F.	HOFFMANN	-	LA	ROCHE	AG,		
	 	 MK/T/	2004/31
	 	 MK/T/	2004/32

F.	Hoffmann	-	La	Roche	Ltd.	
	 	 MK/T/	2003/102
	 	 MK/T/	2003/311
	 	 MK/T/	2003/312
	 	 MK/T/	2003/330
	 	 MK/T/	2003/341

FARAN	Laboratories	S.A.	
	 	 MK/T/	2003/689
	 	 MK/T/	2003/690
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	 	 MK/T/	2003/692

Farmaceutsko-hemijska	industrija	
ZDRAVLJE	Akcionersko	drustvo	
	 	 MK/T/	2003/362

Felix	Polska	Sp.	z.o.o.	
	 	 MK/T/	2002/799

FIRAT	PLASTIK	KAUCUK	SANAYI	ve	TICARET	A.S.	

	 	 MK/T/	2001/1160
FOSSIL,	 INC.,	 a	 Delaware	 corporation	 located	 and	
doing	business	at	
	 	 MK/T/	2003/630

FRANCK	Prehrambena	 industrija,	 dionicko	 drustvo	
-	ZAGREB	
	 	 MK/T/	2004/145
	 	 MK/T/	2004/148
	 	 MK/T/	2004/149
	 	 MK/T/	2004/150
	 	 MK/T/	2004/154
	 	 MK/T/	2004/155
	 	 MK/T/	2004/156
	 	 MK/T/	2004/157
	 	 MK/T/	2004/158
	 	 MK/T/	2004/159
	 	 MK/T/	2004/160
	 	 MK/T/	2004/161
	 	 MK/T/	2004/162
	 	 MK/T/	2004/163
	 	 MK/T/	2004/164
	 	 MK/T/	2004/165
	 	 MK/T/	2004/166
	 	 MK/T/	2004/167
	 	 MK/T/	2004/168
	 	 MK/T/	2004/169
	 	 MK/T/	2004/170
	 	 MK/T/	2004/171
	 	 MK/T/	2004/172
	 	 MK/T/	2004/173
	 	 MK/T/	2004/174
	 	 MK/T/	2004/175

FRIESLAND	Hungaria	Rt.	
	 	 MK/T/	2003/756
	 	 MK/T/	2003/757

FUJISAWA	PHARMACEUTICAL	CO.,	LTD	
	 	 MK/T/	2003/760
	 	 MK/T/	2003/761

Gallaher	Limited
	 	 MK/T/	2003/16
	 	 MK/T/	2003/50
	 	 MK/T/	2003/456

GAT	 GIVAT	 CHAIM	 COOPERATIVE	 SOCIETY	 FOR	
PRESERVATION	 OF	 AGRICULTURAL	 PRODUCTS	
LTD,	an	Israeli	Company	
	 	 MK/T/	2002/713

General	Re	Corporation	Delaware,		
	 	 MK/T/	2003/11
	 	 MK/T/	2003/12
Gilead	Sciences,	Inc.	
	 	 MK/T/	2003/737

GLAXO		GROUP	LIMITED		
	 	 MK/T/	2003/496
	 	 MK/T/	2003/220

GlaxoSmithKline	Biologicals	S.A.	
	 	 MK/T/	2003/437

GlaxoSmithKline	Consumer	Healthcare	S.A.	 	
	 	 	
MK/T/	2002/703

GM	DAEWOO	AUTO	&	TECHNOLOGY	COMPANY
	 	 MK/T/	2003/382
	 	 MK/T/	2003/383

GOODY‘S	S.A	.	
	 	 MK/T/	2002/966

Grants	 of	 Ireland	 Limited	 ,	 an	 Irish	 company	 of	
Annerville	
	 	 MK/T/	2002/979

GREEK	 COOPERATIVE	 CIGARETTE	
MANUFACTURING	COMPANY	S.A.	
	 	 MK/T/	2002/737

Grunenthal	GmbH	
	 	 MK/T/	2003/360
	 	 MK/T/	2003/361

HELLENICA	S.A.	
	 	 MK/T/	2003/212

Hemofarm	 Koncern	 A.D.	 farmaceutsko-hemijska	
industrija	
	 	 MK/T/	2003/718
	 	 MK/T/	2003/822
HIRAM	WALKER	&	SONS	LIMITED	
	 	 MK/T/	2003/133

HTC	Industrial	Suppliers	B.V.	
	 	 MK/T/	2003/168

Hyundai	Motor	Company	
	 	 MK/T/	2003/694

Illinois	Tool	Works	Inc.	
	 	 MK/T/	2003/898
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INNOTECH	INTERNATIONAL	Laboratory	
	 	 MK/T/	2003/314
	 	 MK/T/	2003/316
	 	 MK/T/	2003/317
	 	 MK/T/	2003/318
	 	 MK/T/	2003/319

Intel	Corporation	
	 	 MK/T/	2002/923
	 	 MK/T/	2002/924
	 	 MK/T/	2002/1022
	 	 MK/T/	2003/4
	 	 MK/T/	2003/184

ION	S.A.	Cocoa	&	Chocolate	
Manufacturers	 	
	 	 MK/T/	2004/314

IVAL	INVESTMENTS	LTD.	
	 	 MK/T/	2004/78
	 	 MK/T/	2004/87

Ivankovic-Lijanovic	 Jozo;	 Ivankovic-Lijano–vic	
Mladen;	 Ivankovic-Lijanovic	 Slavo	 and	 Ivankovic-
Lijanovic	Jerko	
	 	 MK/T/	2003/753

JADRAN-Galenski	Labaratorij	d.d.	
	 	 MK/T/	2003/852

Japan	Tobacco	Inc.	
	 	 MK/T/	2002/771
	 	 MK/T/	2002/772
	 	 MK/T/	2002/773
	 	 MK/T/	2002/774
	 	 MK/T/	2002/775
	 	 MK/T/	2002/776
	 	 MK/T/	2002/777
	 	 MK/T/	2002/778
	 	 MK/T/	2002/779
	 	 MK/T/	2003/122
	 	 MK/T/	2003/631
	 	
JOCKEY	INTERNATIONAL,	INC,		
	 	 MK/T/	2004/70

John	Player	&	Sons	Limited	
	 	 MK/T/	2002/1018

JOLIDON	IMPORT	EXPORT	s.r.l.	
	 	 MK/T/	2004/215

KADIOGLU	KOZMETIK	SANAYI	VE	TICARET	ANONIM	
SIRKETI		
	 	 MK/T/	2003/3

KEDRION	S.p.A.	
	 	 MK/T/	2003/123

KIA	MOTORS	CORPORATION	
	 	 MK/T/	2003/119
	 	 MK/T/	2003/403

Koncern	za	proizvodnju	i	promet	zdrave	hrane	BAMBI	
a.d.	
	 	 MK/T/	2004/68
	 	 MK/T/	2004/69
	 	 MK/T/	2004/67
	 	
Konfekcija	MONT	Kozje	d.d.	
	 	 MK/T/	2003/765

KOSS	CORPORATION,	A	Delaware	corpo–ration	
	 	 	
	 MK/T/	2003/425
	 	 MK/T/	2003/426

Kraft	Foods	AS	
	 	 MK/T/	2004/50

K-Swiss	 Inc.	 (a	 company	 organized	 and	 existing	
under	the	laws	of	the	State	of	Delaware)	
	 	 MK/T/	2003/646
	 	 MK/T/	2003/645
KUWAIT	PETROLEUM	COMPANY	
	 	 MK/T/	2003/736

LAFARGE	BUILDING	MATERIALS	GmbH	
	 	 MK/T/	2003/13

LEK	farmacevtska	druzba	d.d.,	Ljubljana		
	 	 MK/T/	2003/45

LEVI	STRAUSS	&	CO.	,	a	Delaware	Corpo–ration	

	 	 MK/T/	2002/982
	 	 MK/T/	2003/213

LIJANOVICI	d.o.o.	
	 	 MK/T/	2003/738

Lilly	ICOS	LLC	
	 	 MK/T/	2003/478

LRC	Products	Limited	
	 	 MK/T/	2002/426

Lucky	Brand	Dungarees,	Inc.,	
a	Delaware	corporation	
	 	 MK/T/	2002/552

LURA	-	KEKSI	d.o.o.	
	 	 MK/T/	2004/57
	 	 MK/T/	2004/58

MAPETROL	d.o.o.
	 	 MK/T/	2003/704
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Mars,	Incorporated	
	 	 MK/T/	2003/616
	 	 MK/T/	2003/683
	 	 MK/T/	2003/706
	 	 MK/T/	2003/993
	 	 MK/T/	2004/228

Max	Rohr,	Inc.,	a	corporation	
of	the	State	of	Delaware	
	 	 MK/T/	2003/794

McDonald`s	Corporation	
	 	 MK/T/	2004/53
MEDOCHEMIE	LTD		
	 	 MK/T/	2003/9
	 	 MK/T/	2003/10	

MERCK	&	CO.,	Inc.,	
a	New	Jersey	corporation	 	
	 	 MK/T/	2003/900
	 	 MK/T/	2003/901

MERZ	PHARMA	GmbH	&	Co.	KGaA	
	 	
	 	 MK/T/	2003/578
	 	 MK/T/	2003/579
	 	 MK/T/	2003/580	
	 	 MK/T/	2003/581	
	 	 MK/T/	2003/582	
	 	 MK/T/	2003/585	
	 	 MK/T/	2003/654	
	 	 MK/T/	2003/583

Merz	Pharma	GmbH	&	Company	KgaA	
	 	
	 	 MK/T/	2003/141	
	 	 MK/T/	2003/142	
	 	 MK/T/	2003/143
	 	 MK/T/	2003/144

Minerva	S.A.	Edible	Oils	Enterprises	
	 	
	 	 MK/T/	2002/1014

Miroglio	S.p.A.	a	joint	company	
organized	under	the	laws	of	Italy	
	 	
	 	 MK/T/	2003/239

MIS	Quality	Management	Corp.	
	 	 MK/T/	2003/758	
	 	 MK/T/	2003/759

MITSUBISHI	JIDOSHA	KOGYO	
KABUSHIKI	KAISHA	
	 	 MK/T/	2003/336
	 	 MK/T/	2003/337
	 	 MK/T/	2003/542
	 	 MK/T/	2003/543	

	 	 MK/T/	2003/544	
	 	 MK/T/	2003/545	
	 	 MK/T/	2003/546
Monsoon	Accessorize	Limited	
	 	
	 	 MK/T/	2002/994

Motorola,	Inc.,	a	Delaware	Corporation	
	 	
	 	 MK/T/	2003/344
	 	 MK/T/	2003/345	
	 	 MK/T/	2003/346
	 	 MK/T/	2003/347

Mr.	Narong	Deeritdecha,	a	Thai	citizen	
	 	 MK/T/	2003/730

MSP	 Singapore	 Company	 LLC,	 limited	 liability	
company,	 organized	 under	 the	 laws	 of	 Delaware,	
USA	
	 	 MK/T/	2003/374	
	 	 MK/T/	2003/614
	 	 MK/T/	2003/615
	 	 MK/T/	2003/602	
	 	 MK/T/	2003/603
N.E.T.	Co	United	S.A.	
	 	 MK/T/	2003/169

NAT	SHERMAN,	INC.,	
a	New	York	corporation	 	
	 	 MK/T/	2003/118

NATURAL	WEALTH	NUTRITION	
CORPORATION,	a	Delaware	corporation	
	 	 MK/T/	2003/624

NATURPRODUKT	d.o.o.	za	trgovinu	Zagreb	 	
	 MK/T/	2004/128
	 	 MK/T/	2004/129

NBA	Properties,	Inc.
	 	 MK/T/	2003/240	
	 	 MK/T/	2003/293
	 	 MK/T/	2003/369
NEVA	d.o.o.	
	 	 MK/T/	2004/266	
	 	 MK/T/	2004/267

NIBCO	Inc.	
	 	 MK/T/	2003/647

Nintendo	Co.,	Ltd.	
	 	 MK/T/	2001/1132

NISSAN	JIDOSHA	KABUSHIKI	
KAISHA	(Nissan	Motor	Co.,Ltd.)	
	 	
	 	 MK/T/	2003/844
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NISSIN	 SHOKUHIN	 KABUSHIKI	 KAISHA	 (doing	
business	as	NISSIN	FOOD	PRODUCTS	CO.,	LTD.)	

	 	 MK/T/	2003/356

Novo	Nordisk	A/S		
	 	 MK/T/	2004/56

NSK	Ltd.	
	 	 MK/T/	2003/365	
	 	 MK/T/	2003/366

NTT		DoCoMo,Inc	
	 	 MK/T/	2003/850	
	 	 MK/T/	2003/846
	 	 MK/T/	2003/847	
	 	 MK/T/	2003/848	
	 	 MK/T/	2003/849	
	 	 MK/T/	2004/1	
	 	 MK/T/	2004/2

Parke,	 Davis	 &	 Company	 LLC	 (a	 Michigan	 limited	
liability	company)	
	 	 MK/T/	2003/734	
	 	 MK/T/	2003/735

PepsiCo,	Inc.		
	 	 MK/T/	2002/1032

PERDIGAO	AGROINDUSTRIAL	S.A.	
	 	 MK/T/	2004/30

Pfizer	Corporation	Panama	
	 	 MK/T/	2004/124	
	 	 MK/T/	2004/125

Pfizer	Products	Inc.	
	 	 MK/T/	2004/250

Pfizer	Products	Inc.,	a	corporation	
organized	and	existing	under	the	laws	
of	the	State	of	Connecticut	
	 	 MK/T/	2001/1139	
	 	 MK/T/	2001/1140	
	 	 MK/T/	2001/1141

PHARMACIA	&	UPJOHN	COMPANY	
	 	 MK/T/	2003/124

Pharmacia	 &	 Upjohn	 Company,	 a	 Delaware	
Corporation	
	 	 MK/T/	2001/870

Pharmacia	Italia	S.p.A.	
	 	 MK/T/	2003/196

PLOMARI	OUZO	DISTILLERY	ISSIDOROS	ARVANITIS	
S.A.	
	 	 MK/T/	2004/179

PODRAVKA	prehrambena	industrija	d.d.	 	
	 MK/T/	2003/343
	 	 MK/T/	2003/357	
	 	 MK/T/	2003/21

Pony	International,	LLC	
	 	 MK/T/	2004/120

POPULATION	SERVICES	INTERNATIONAL	 	
	 MK/T/	2003/325
	 	 MK/T/	2003/326	
	 	 MK/T/	2003/327

Preduzece	CENTROPROIZVOD	a.d.,	
	 	 MK/T/	2003/921	
	 	 MK/T/	2003/922

Preduzece	 za	 proizvodnju,	 promet	 i	 usluge	 Grand	
Prom	d.o.o.	
	 	 MK/T/	2003/257

PRINCO	CORP	
	 	 MK/T/	2003/947

PROTEKTORWERK	Florenz	Maisch	GmbH	&	Co.	KG	

	 	 MK/T/	2003/941

Przedsiebiorstwo	POLMOS	BIALYSTOK	S.A.	
	 	 MK/T/	2003/572

PyTech	Chemicals	GmbH	
	 	 MK/T/	2002/946

R	&	A	Bailey	&	Co.	
	 	 MK/T/	2004/72	
	 	 MK/T/	2003/473

Ravintoraisio	Oy		
	 	 MK/T/	2004/36

Reckitt	&	Colman	(Overseas)	Limited	
	 	 MK/T/	2002/929
	 	 MK/T/	2002/931
	 	 MK/T/	2002/932	
	 	 MK/T/	2002/933	
	 	 MK/T/	2002/934

Reckitt	Benckiser	NV	
	 	 MK/T/	2002/930

RED	CHIP	COMPANY	LTD.,	
	 	 MK/T/	2003/627	
	 	 MK/T/	2003/628

RICOH	COMPANY,	LTD.	
	 	 MK/T/	2004/103	
	 	 MK/T/	2004/107	
	 	 MK/T/	2004/109
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SADIA	S.A.	
	 	 MK/T/	2003/885

SAPONIA	 HEMIJSKA,	 PREHRAMBENA	 I	
FARMACEUTSKA	INDUSTRIJA	d.d.	Osijek	 	
	
	 	 MK/T/	2003/955
	 	 MK/T/	2003/957	
	 	 MK/T/	2003/958
	 	 MK/T/	2003/959	
	 	 MK/T/	2003/960
	 	 MK/T/	2003/961	
	 	 MK/T/	2003/962	
	 	 MK/T/	2003/963	
	 	 MK/T/	2003/964
	 	 MK/T/	2003/965
	 	 MK/T/	2003/966
	 	 MK/T/	2003/967
	 	 MK/T/	2003/968
	 	 MK/T/	2003/969
	 	 MK/T/	2003/970
	 	 MK/T/	2003/971
	 	 MK/T/	2003/972
	 	 MK/T/	2003/973
	 	 MK/T/	2003/974
	 	 MK/T/	2003/975
	 	 MK/T/	2003/977

SB	Pharmco	Puerto	Rico	Inc.		
	 	 MK/T/	2003/88	
	 	 MK/T/	2003/89	
	 	 MK/T/	2003/90
	 	 MK/T/	2003/91

Scandic	Hotels	AB	
	 	 MK/T/	2002/720

Schering	AG	
	 	 MK/T/	2002/1019	
	 	 MK/T/	2002/1020	
	 	 MK/T/	2002/1021

SEAGATE	 TECHNOLOGY	 LLC	 (a	 Delaware	
Corporation)		
	 	 MK/T/	2003/59	
	 	 MK/T/	2003/60

SEBA	DIS	TICARET	VE	NAKLIYAT	ANONIM	SIRKETI	

	 	 MK/T/	2003/397
	 	 MK/T/	2003/399	
	 	 MK/T/	2003/503

SIDENOR	 STEEL	 PRODUCTS	 MANIFAC–TURING	
COMPANY	S.A.	
	 	 MK/T/	2003/842

SIGNAL	COMMUNICATIONS	LTD.,	
	 	 MK/T/	2003/110

Sony	 Music	 Entertainment	 Inc.,	 a	 Delaware	
corporation	
	 	 MK/T/	2002/298	
	 	 MK/T/	2003/322

SPEM	komunikacijska	skupina	d.o.o	Maribor	
	 	 MK/T/	2003/664	
	 	 MK/T/	2003/665

Spyder	Active	Sports,	Inc.	
	 	 MK/T/	2003/335

STA	Travel	(Holdings)	Pte.	Ltd.	
	 	 MK/T/	2002/1002

STOMANA	INDUSTRY	A.D.	
	 	 MK/T/	2003/841

Syngenta	 Limited	 Syngenta	 European	 Regional	
Centre	
	 	 MK/T/	2004/44

TDR	d.o.o.	
	 	 MK/T/	2003/510
	 	 MK/T/	2004/304

TEQUILA	CUERVO,	S.A.	DE	C.V.,	
	 	 MK/T/	2003/613

THE	AMERICAN	NATIONAL	RED	CROSS	 	
	 MK/T/	2003/211

THE	COCA	-	COLA	COMPANY	
	 	 MK/T/	2002/936
	 	 MK/T/	2004/195	
	 	 MK/T/	2003/38	
	 	 MK/T/	2004/20	
	 	 MK/T/	2004/37

The	 Procter	 &	 Gamble	 Company,	 a	 company	
organised	and	existing	under	the	laws	of	the	State	of	
Ohio	
	 	 MK/T/	2003/8

The	Procter	&	Gamble	Company,	manufacturers	and	
merchants,	 a	 corporation	 organised	 and	 existing	
under	the	laws	of	the	State	of	Ohio,	USA	
	 	 MK/T/	2003/342
	 	 MK/T/	2004/73
	 	 MK/T/	2004/39

The	Procter	&	Gamble	Company,a	company	organised	
and	existing	under	the	laws	of	the	State	of	Ohio	

	 	 MK/T/	2003/782

The	Scott	Fetzer	Company	(Delaware	Corporation)	
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	 	 MK/T/	2003/705

Tobacna	Ljubljana	d.o.o.	
	 	 MK/T/	2003/507
	 	 MK/T/	2003/508	
	 	 MK/T/	2003/509

TOYOTA	JIDOSHA	KABUSHIKI	KAISHA	(also	trading	
as	TOYOTA	MOTOR	CORPORATION)	 	
	 	 MK/T/	2003/648

Transitions	Optical,	Inc.	
	 	 MK/T/	2003/554

Unilever	N.V.	
	 	 MK/T/	2004/93

United	Parcel	Service	of	America,	Inc.	a	corporation	
organized	and	existing	under	the	laws	of	the	State	of	
Delaware	
	 	 MK/T/	2002/956
	 	 MK/T/	2003/180	
	 	 MK/T/	2003/181
	 	 MK/T/	2003/182

Vector	Tobaco	Ltd.		
	 	 MK/T/	2003/84	
	 	 MK/T/	2003/85

VeriSign,	Inc.	(Delaware	Corporation)	
	 	 MK/T/	2003/291	
	 	 MK/T/	2003/292

VERNILAC	S.A.	ELLINIKI	VIOMICHANIA	VERNIKION-
CHROMATON	(HELLENIC	INDUSTRY	OF	VARNISHES-
PAINTS)	
	 	 MK/T/	2003/384

Vestel	Elektronik	Sanayi	Ve	Ticaret	A.S.	
	 	 MK/T/	2003/164

VICTORINOX	AG	 a	 Corporation	 under	 the	 Laws	 of	
Switzerland	
	 	 MK/T/	2003/174

Warnaco	U.S.	Inc.	a	Delaware	corporation	 	
	 MK/T/	2004/23
	 	 MK/T/	2004/24	
	 	 MK/T/	2003/950	
	 	 MK/T/	2003/951

Weir	Warman	Ltd,	an	Australian	company	having	an	
Australian	Company	Number	009	701	802	
	 	 MK/T/	2003/313
Widex	A/S	
	 	 MK/T/	2003/2

Wm.	WRIGLEY	Jr.	Company	
	 	 MK/T/	2003/179	

	 	 MK/T/	2003/444	
	 	 MK/T/	2003/445	
	 	 MK/T/	2003/41

Wrangler	Apparel	Corporation	
	 	 MK/T/	2004/144

WYETH		a	Delaware	corporation	
	 	 MK/T/	2002/937
	 	 MK/T/	2002/938
	 	 MK/T/	2002/939
	 	 MK/T/	2002/940	
	 	 MK/T/	2002/941	
	 	 MK/T/	2002/942	
	 	 MK/T/	2002/943	
	 	 MK/T/	2002/944	
	 	 MK/T/	2003/658	
	 	 MK/T/	2003/659	
	 	 MK/T/	2003/660	
	 	 MK/T/	2003/949	
	 	 MK/T/	2003/911	
	 	 MK/T/	2003/912

Xypex	Chemical	Corporation	
	 	 MK/T/	2004/59

YAMAHA	CORPORATION	
	 	 MK/T/	2003/331	
	 	 MK/T/	2003/332

YILDIZ	HOLDING	A.S.	
	 	 MK/T/	2002/901	
	 	 MK/T/	2003/461

Zavod		SKL	зa	razvoj	in	promocijо	sporta,	Ljubljana	

	 	 MK/T/	2002/803	
	 	 MK/T/	2002/805

ZDRAVLJE	A.D.	Farmaceutsko-hemiska	industrija,	

	 	 MK/T/	2003/5

ZVIJEZDA	dionicko	drustvo	za	proizvodnju,	trgovinu	
i	usluge	
	 	 MK/T/	2002/1024	
	 	 MK/T/	2002/1025
	 	 MK/T/	2002/1026
	 	 MK/T/	2002/1027	
	 	 MK/T/	2003/18	
	 	 MK/T/	2003/19	
	 	 MK/T/	2003/27	
	 	 MK/T/	2003/28	
	 	 MK/T/	2003/29	
	 	 MK/T/	2003/54	
	 	 MK/T/	2003/55	
	 	 MK/T/	2003/56	
	 	 MK/T/	2003/57	
	 	 MK/T/	2003/77	
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	 	 MK/T/	2003/78	
	 	 MK/T/	2003/872	
	 	 MK/T/	2003/873	
	 	 MK/T/	2004/217	
	 	 MK/T/	2004/218	
	 	 MK/T/	2004/219
	 	 MK/T/	2004/220
	 	 MK/T/	2004/221
	 	 MK/T/	2004/222	
	 	 MK/T/	2004/223	
	 	 MK/T/	2003/500	
	 	 MK/T/	2003/501	
	 	 MK/T/	2003/502

ZVIJEZDA	dionicko	drustvo	za	proizvodnju,	trgovinu	
i	usluge	ZAGREB	
	 	 MK/T/	2003/934
	 	 MK/T/	2003/935	
	 	 MK/T/	2003/936

АГЕНЦИЈА	ЗА	МЛАДИ	И	СПОРТ	НА	Р.М.	 	
	 MK/T/	2003/880
	 	 MK/T/	2003/881

АД	“ЈАКА-80”	Радовиш
	 	 MK/T/	2003/741	
	
АД	ЈАКА	80	Радовиш	 	
	 	 MK/T/	2003/792

АДИНГ	а.д.	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/902
	 	 MK/T/	2002/903	
	 	 MK/T/	2002/904	
	 	 MK/T/	2002/905	
	 	 MK/T/	2002/906	
	 	 MK/T/	2002/907	
	 	 MK/T/	2002/908	
	 	 MK/T/	2002/909	
	 	 MK/T/	2002/910
	 	 MK/T/	2002/911	
	 	 MK/T/	2002/912	
	 	 MK/T/	2002/914	
	 	 MK/T/	2002/915	
	 	 MK/T/	2002/916	
	 	 MK/T/	2002/917	
	 	 MK/T/	2002/918

АКЦЕНТ	Милан	дооел	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/961	
	 	 MK/T/	2002/962	
	 	 MK/T/	2002/963

Акционерско	друштво	“АСТРОКО”	АД	 	
	 MK/T/	2002/868

Акционерско	друштво	за	производство	и	промет	
на	алкохолни	и	безалкохолни	пијалоци	ГРОЗД	

	 	 MK/T/	2002/861	
	 	 MK/T/	2002/864	
	 	 MK/T/	2002/866

Акционерско	 друштво	 за	 производство	 трговија	
и	 угостителство	 ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО	 А.Д.	 увоз-	
извоз	
	 	 MK/T/	2002/632

АЛКАЛОИД	 А.Д.	 -	 Фармацевтска,	 хемиска,	
козметичка	индустрија	
	 	 MK/T/	2002/972
	 	 MK/T/	2002/984
	 	 MK/T/	2002/985
	 	 MK/T/	2002/986

АЛФА	БАНКА	АД	СКОПЈЕ	
	 	 MK/T/	2002/379

АМАК	СП	АД	ОХРИД	
	 	 MK/T/	2003/175

АНЕТА	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2002/948

Арслан	Адеми	
	 	 MK/T/	2005/944
	 	 MK/T/	2005/1019

БАНСКОЛИЈА-С	
	 	 MK/T/	2003/866

Бањански	Сашо	
	 	 MK/T/	2001/1142

БЕРИН	ДОО	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/14

Вангел	Фуштиќ	
	 	 MK/T/	2002/286

Велкоски	Стојан	
	 	 MK/T/	2004/247
	 	 MK/T/	2004/248

ВЛАТКО	ГЕОРГИЕВ	
	 	 MK/T/	2004/938

ГАЛЕНИКА	АД		
	 	 MK/T/	2003/17

ГАЛЕНИКА	АД	Београд	
	 	 MK/T/	2002/959
	 	 MK/T/	2003/512

ГАЛЕНИКА	АД	Београд	ЈУ	
	 	 MK/T/	2003/258
	 	 MK/T/	2003/259

Pregledi



Glasnik, 13/1, str. 165-529, mart 2006 Skopje   

Trgovski marki

455

ГЕРМАНОС	С.А.	
	 	 MK/T/	2001/1176

Д.О.О.Е.Л.	РОЈТЕМ	Прилеп	
	 	 MK/T/	2002/957
	 	 MK/T/	2002/958

ДАУТИ-КОМЕРЦ	Друштво	за	производ–ство,промет	
и	услуги	увоз-извоз	АД	
	 	 MK/T/	2003/913

Динерс	Клуб	Интернационал	-	МАК	доо	
	 	 MK/T/	2003/308

ДОМ	ДИЗАЈН	ДОО	Антон	и	Лилјана	
	 	 MK/T/	2003/649
	 	 MK/T/	2002/971

ДППМ	“СТИБЕРА”				ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2001/1133

ДПТУ	“ГУДАЛАТ”	Фетаји	Миради	ДОО	
	 	 MK/T/	2002/837
	 	 MK/T/	2002/838
	 	 MK/T/	2002/839

Друштво	 за	 вработување	 инвалиди,	 графичка	
дејност,	 маркетинг	 и	 трговија	 ДИГИ	ПРИНТ	ДОО	
увоз-извоз	
	 	 MK/T/	2003/837

Друштво	 за	 застапување,	 маркетинг,	 трговија	 и	
услуги	МЕДИКОФАРМАЦИЈА	ДООЕЛ		
	 	 MK/T/	2002/976

Друштво	 за	 интелектуални	 и	 консултативни	
дејности	СТУДИО-М	Пандура	ДООЕЛ	Куманово	

	 	 MK/T/	2003/221
	 	 MK/T/	2003/222

Друштво	за	компјутерски	консалтинг	и	инженеринг	
ЛОГИН	СИСТЕМИ	д.о.о	
	 	 MK/T/	2003/864

Друштво	 за	 консалтинг,	 финансии	 и	 медија	 Р	 3	
дооел	
	 	 MK/T/	2004/380
	 	 MK/T/	2003/886
	 	 MK/T/	2003/887
	 	 MK/T/	2003/890

Друштво	за	маркетинг	ПУБЛИЦИС	ДОО	Скопје	

	 	 MK/T/	2001/942
	 	 MK/T/	2001/943
	 	 MK/T/	2001/944

Друштво	 за	 продукција,	 маркетинг	 и	 услуги	 во	

медиумите,	 информирањето	 и	 културата	 К-15	
ПРОДУКЦИЈА,	Љупчо,	Васко	и	Бранко	ДОО	увоз-
извоз	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/231
	 	 MK/T/	2003/252

Друштво	 за	 производство	 и	 трговија	 МЛЕКАРА	
ЗДРАВЈЕ	-	РАДОВО	ДОО		
	 	 MK/T/	2002/1001

Друштво	за	производство	промет	и	услуги	увоз-
извоз	СИМЕТРИЈА	заштитно	друштво	ДОО	
	 	 MK/T/	2003/34

Друштво	 за	 производство,	 внатрешна	 и	
надворешна	трговија	и	услуги	АГРОПИН	Ристе	и	
Перо	увоз-извоз	ДОО	Скопје	
	 	 MK/T/	2004/185
	 	 MK/T/	2004/186
	 	 MK/T/	2004/187
	 	 MK/T/	2004/189

Друштво	за	производство,	градежништво,	промет	
и	услуги	ПРОТОТИП	ДООЕЛ	-	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/860

Друштво	за	производство,	промет	и	услуги	АМЦ	

	 	 MK/T/	2003/687
	 	 MK/T/	2003/688

Друштво	 за	 производство,	 промет,	 транспортни	
услуги	 и	 такси	 превоз	 ТАКСИ	 РОЈАЛ	 увоз-извоз	
ДОО	
	 	 MK/T/	2003/15

Друштво	за	производство,	 транспорт,	 трговија	и	
услуги	 ТАНИ-КОМПАНИ	 ДООЕЛ	 експорт-импорт,	
Тетово	
	 	 MK/T/	2004/551

Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
ГАЛИЈАНО	МГ	ДОО	увоз	извоз	
	 	 MK/T/	2003/868
	 	 MK/T/	2003/869
	 	 MK/T/	2003/870

Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
ДЕВОЛЛИ	КОМПАНИ	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2005/260

Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ	 Стојмир	 и	 други	 ДОО	 увоз-
извоз,	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/146

Друштво	за	производство,	трговија	и	услуги	ИНО	
СПЕКТАР	

Pregledi
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	 	 MK/T/	2004/4
	 	 MK/T/	2004/5
	 	 MK/T/	2004/6

Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
ИНТЕРЛАБ	Јован	ДООЕЛ	увоз-извоз	
	 	 MK/T/	2003/523

Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
МЕДИА	ДОО	експорт	импорат	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/629

Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
МЕДИА	ДОО	експорт	импорат	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/629	
	
Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
МЕДИА	ДОО	експорт	импорт		
	 	 MK/T/	2003/884
	
Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
МЕДИА	ДОО	експорт	импорт	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/904
	 	 MK/T/	2003/905
	 	 MK/T/	2003/906
	 	 MK/T/	2003/907
	 	 MK/T/	2003/909

Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
МЕДИА	ДОО	експорт-импорт	
	 	 MK/T/	2003/931
MK/T/	2004/18
	 	 MK/T/	2004/19
	 	 MK/T/	2004/43
	 	 MK/T/	2004/79
	 	 MK/T/	2004/80
	 	 MK/T/	2004/81
	 	 MK/T/	2004/83

Друштво	за	производство,	трговија	и	услуги	Орка	
Холдинг	АД	
	 	 MK/T/	2002/573

Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	
ПРОТЕКТ	М	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2004/85

Друштво	 за	 производство,	 трговија,	 услуги	 и	
телекомуникациски	и	информатички	инженеринг	
НЕТРА	ДОО	
	 	 MK/T/	2002/977
	 	 MK/T/	2002/978

Друштво	 за	 производство,трговија	 и	 услуги	
МЕДИА	ДОО	експорт-импорт	
	 	 MK/T/	2003/930

Друштво	за	работи	во	областа	на	архитектурата,	

урбанизмот	 и	 градежништвото	 БАУАРТ-	
ИНЖЕНРИНГ	ДОО	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/995

Друштво	 за	 современи	 комуникации	 ЈБТ	 ДОО	
Скопје	
	 	 MK/T/	2005/595
	 	 MK/T/	2005/596
	 	 MK/T/	2005/597

Друштво	 за	 транспорт,	 трговија	 и	 угостителство	
ЛИНГМАР	ДООЕЛ		
	 	 MK/T/	2003/20

Друштво	 за	 трговија	 	 производство	 и	 услуги		
АСТРА	-	М	Митко	Ицевски	ДООЕЛ	увоз-извоз	
	 	 MK/T/	2003/80

Друштво	за	 трговија	и	услуги	 	МАК-ФИТ	 	Хава	2	
Холдинг	и	др.	ДОО	експорт-импорт	
	 	 MK/T/	2002/397

Друштво	за	трговија	и	услуги	“МАГРОНИ”	ДОО	

	 	 MK/T/	2003/676

Друштво	за	трговија	и	услуги	ДИМА	Димче	ДООЕЛ	
експорт-импорт	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/340

Друштво	 за	 трговија	 и	 услуги	 ЕУРОЛЕК	 ДООЕЛ	
увоз-извоз	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/924

Друштво	за	трговија	и	услуги	“МАГРОНИ”	ДОО	

	 	 MK/T/	2003/172	
	 	 MK/T/	2003/173

Друштво	 за	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 и	 услуги	
ТИНЕКС-МТ	ДОО	експорт-импорт	Скопје	
	 	 MK/T/	2004/182

Друштво	 за	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 МАРТИ	
АЛКО	Лилјана	и	Митко	ДОО	увоз-извоз	Битола	

	 	 MK/T/	2003/721

Друштво	за	трговија	на	мало	и	големо	КАМ	ДОО	

	 	 MK/T/	2003/125	
	 	 MK/T/	2003/126	
	 	 MK/T/	2003/127	
	 	 MK/T/	2003/128	
	 	 MK/T/	2003/129	
	 	 MK/T/	2003/130	
	 	 MK/T/	2003/138	
	 	 MK/T/	2003/192	

Pregledi
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	 	 MK/T/	2003/193	
	 	 MK/T/	2003/194	
	 	 MK/T/	2003/677	
	 	 MK/T/	2003/823	
	 	 MK/T/	2003/131	
	 	 MK/T/	2003/132
Друштво	 за	 трговија,	 производство	 и	 услуги	
АЛЕКСПРОМ	дооел	експорт-импорт	
	 	 MK/T/	2003/353

Друштво	 за	 трговија,	 производство	 и	 услуги	
ЕЛМОНД	 ЕЛЕКТРО	 ДООЕЛ	 експорт	 импорт	
Скопје	
	 	 MK/T/	2002/314

Друштво	 за	 трговија,	 производство,	 услуги,	
шпедиција	увоз-извоз	ПЕКАБЕСКО	а.д.	
	 	 MK/T/	2003/339

Друштво	за	трговија,	транспорт	и	услуги	ОДЕОНИ	
МЕДИКАЛ	ДОО	експорт-импорт	
	 	 MK/T/	2003/121

Друштво	за	трговија,	услуги	и	превоз	на	патници	
со	такси	ЕЛИТА	ГОМЕРКС	увоз-извоз	ДООЕЛ		

	 	 MK/T/	2002/926

Друштво	за	туризам,	трговија	и	услуги	ДЕЛФИНО	
ТРАВЕЛ	Сашo	ДООЕЛ	увоз	-	извоз,	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/899

ДТУ	“ДВК”		увоз-извоз	доо	Скопјe	
	 	 MK/T/	2003/219

ДТУ	БЕСТ	АГЕНТ	Љупчо	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2003/358

ЕВР	ДОО	увоз-извоз	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/343

Екстра	Деликатес	Феим	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2003/858

ЕУРО	 ЕКСПЕРТС	 Акционерско	 осигури–телно	
брокерско	друштво	
	 	 MK/T/	2003/538

Здравствена	 организација	 за	 стома–толошка	
здравствена	заштита	КРУНА	МС	Ц.О.	
	 	 MK/T/	2003/854
	 	 MK/T/	2003/351

Здравствена	организација,	Галенска	лабораторија	
ФИТОФАРМ	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/563

Здружени	 на	 граѓани	 Радио	 -	 такси	 Пролет	 -	
Скопје	

	 	 MK/T/	2004/196

Здружение	на	граѓани	Згрижување	на	жени	и	деца	
жртви	на	насилство	ШЕЛТЕР	ЦЕНТАР	 	
	 	 MK/T/	2002/824

Здружение	 на	 граѓани	 МУЗИЧКА	 МЛАДИНА	 НА	
МАКЕДОНИЈА	-	Скопје	
	 	 MK/T/	2000/370

Здружение	 на	 граѓани	 Радио	 такси	 ПРОЛЕТ	 -	
Скопје	
	 	 MK/T/	2004/84

Здружение	 на	 менаџери	 и	 аудитори	 за	 квалитет	
ЗМАК,	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/850

Здружение	на	такси	возачи	“МИЛЕНИУМ”	
	 	 MK/T/	2002/712

Интер	кафе	Д.О.О.	
	 	 MK/T/	2003/253

Јавно	 претпријатие	 за	 поштенски	 сообраќај	
Македонска	Пошта	ц.о	-	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/48
	 	 MK/T/	2002/50

КАМ	ДОО	Скопје,	Друштво	за	трговија	на	мало	и	
големо	
	 	 MK/T/	2002/644

КЕМО-ФАРМ	д.о.о.е.л.	
	 	 MK/T/	2004/311

КЛИРИНШКА	КУЌА	-	Клириншки	Интербан–карски	
Системи	АД	Скопје	
	 	 MK/T/	2004/95	
	 	 MK/T/	2004/96

Клириншка	 куќа	 Клириншки	 интербан–карски	
системи	АД,	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/168

КОСМОФОН	 Услуги	 на	 мобилна	 телефонија	 АД	
Скопје	
	 	 MK/T/	2003/430	
	 	 MK/T/	2003/431	
	 	 MK/T/	2003/432	
	 	 MK/T/	2003/433	
	 	 MK/T/	2003/434	
	 	 MK/T/	2003/435	
	 	 MK/T/	2003/436

ЛУРА	д.д.	
	 	 MK/T/	2002/353

М2	доо	Скопје	
Pregledi
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	 	 MK/T/	2003/626

МАКЕДОНСКА	БЕРЗА	НА	ДОЛГОРОЧНИ	 ХАРТИИ	
ОД	ВРЕДНОСТ	АД	СКОПЈЕ	
	 	 MK/T/	2003/328

МАПЕТРОЛ	д.о.о.	од	Марибор	
	 	 MK/T/	2003/559

МЕДИА	ДОО	
	 	 MK/T/	2003/457	
	 	 MK/T/	2003/458	
	 	 MK/T/	2003/459	
	 	 MK/T/	2003/515	
	 	 MK/T/	2003/516

МЕПРИНГ	ИНЖЕНЕРИНГ	Д.О.О.	увоз-извоз	
	 	 MK/T/	2003/203
	 	 MK/T/	2003/204	
	 	 MK/T/	2003/205	
	 	 MK/T/	2003/206	
	 	 MK/T/	2003/207	
	 	 MK/T/	2003/208	
	 	 MK/T/	2003/209

МЕПРИНГ	ИНЖЕНЕРИНГ	Д.О.О.	увоз-извоз	Скопје	

	 	 MK/T/	2003/149	
	 	 MK/T/	2003/150	
	 	 MK/T/	2003/151	
	 	 MK/T/	2003/152

МОБИМАК	 Акционерско	 друштво	 за	 мобилна	
телефонија	-	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/121	
	 	 MK/T/	2002/122	
	 	 MK/T/	2002/123	
	 	 MK/T/	2002/124	
	 	 MK/T/	2002/125	
	 	 MK/T/	2002/126	
	 	 MK/T/	2002/425	
	 	 MK/T/	2002/816	
	 	 MK/T/	2003/153	
	 	 MK/T/	2003/154
НИППОН	АВТО	-	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/145

ПИ	ВИТАМИНКА	А.Д.,	Прилеп	
	 	 MK/T/	2005/840
	 	 MK/T/	2006/60

Прехранбена	индустрија	Витаминка	А.Д.	 	
	 MK/T/	2003/524

Приватна	 здравствена	 организација	 -	 аптека	
ГАЛАФАРМ	Елеонора	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2002/746	
	 	 MK/T/	2002/747	

	 	 MK/T/	2002/748	
	 	 MK/T/	2002/749	
	 	 MK/T/	2002/750	
	 	 MK/T/	2002/751
	 	 MK/T/	2002/752	
	 	 MK/T/	2002/754	
	 	 MK/T/	2002/755	
	 	 MK/T/	2002/760	
	 	 MK/T/	2002/761	
	 	 MK/T/	2002/762	
	 	 MK/T/	2002/763	
	 	 MK/T/	2002/764

Приватна	 здравствена	 организација	 -аптека	
Галафарм	Елеонора	ДООЕЛ	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/888

Приватна	 здравствена	 организација	
Специјалистичка	 болница	 по	 кардио–хирургија		
ФИЛИП	ВТОРИ	Ц.О.	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/553

Приватна	 здравствена	 организација-аптека	
ГАЛАФАРМ	Елеонора	доо	
	 	 MK/T/	2003/985
	 	 MK/T/	2003/988

Производство	трговија	на	големо	и	мало	МЕТРО	
АД	увоз-извоз	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/595

ПроКредит	Банка	АД	
	 	 MK/T/	2003/711
Промет	на	мало	ЕКСТРА	СТРОНГ	ТП	Драгица	Веле	
Трајкоска	
	 	 MK/T/	2004/65

РАДЕ	КОНЧАР-КОНТАКТОРИ	И	РЕЛЕИ	Д.О.О.	
	 	 MK/T/	2005/949

РЕПЛЕКФАРМ	АД	
	 	 MK/T/	2003/39
	 	 MK/T/	2003/47	
	 	 MK/T/	2003/134	
	 	 MK/T/	2004/63

СКОВИН	АД	СКОПЈЕ	
	 	 MK/T/	2003/94	
	 	 MK/T/	2003/95

СТОЈКОВСКИ,	Љупчо	
	 	 MK/T/	2003/666	
	 	 MK/T/	2003/667	
	 	 MK/T/	2003/668

ТД	УНИВЕРЗАЛ	-	C	ЕМИЛИЈА	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2003/103

Pregledi
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Трговец	 поединец,	 Влатко	 Томислав	 Димески-
такси	превоз	ВЛАТКО	Прилеп	ТП	 	
	 	 	
MK/T/	2003/33

ТРГОВСКА	 ГРЧКА	 ФИРМА	 3А	 ИНДУСТРИСКИ	
МЛЕЧНИ	ПРОИЗВОДИ	И	БРАШНО	
	 	 MK/T/	2002/255

Трговско	 друштво	 за	 внатрешен	 и	 надворешен	
промет	ЗЕГИН	Благој	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2002/422
	 	 MK/T/	2002/423	
	 	 MK/T/	2002/424

Трговско	друштво	за	вработување	на	инвалидни	
лица,	заштитно	друштво	за	производство	услуги	
и	трговија	увоз-извоз	ЕКОЛОШКО	МЛЕКО	ДОО	

	 	 MK/T/	2005/435

Трговско	 друштво	 за	 производство	 и	 трговија	
Словин	Југококта	АД	Скопје	
	 	 MK/T/	2004/8
	 	 MK/T/	2004/10	
	 	 MK/T/	2004/11	
	 	 MK/T/	2004/12	
	 	 MK/T/	2003/942	
	 	 MK/T/	2003/943	
	 	 MK/T/	2003/944	
	 	 MK/T/	2003/945	
	 	 MK/T/	2003/946

Трговско	 друштво	 за	 производство,	 услуги	 и	
трговија	 Жарко	 Ристески	 РОМАН	 увоз-извоз	
ДООЕЛ		
	 	 MK/T/	2002/1030

Трговско	 друштво	 за	 производство,	 услуги	
и	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 Петар	 Трајкоски	
*ТЕОДУЛ*	увоз-извоз	Прилеп	ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2002/935

Трговско	 друштво	 за	 производство,	 услуги,	
транспорт	и	трговија*ХИТ	2002*	увоз-извоз	ДОО	

	 	 MK/T/	2002/819

Трговско	 друштво	 за	 производство,ин–женеринг	
и	услуги	ДУНА	КОМПЈУТЕРИ	ДОО	Скопје	
	 	 MK/T/	2002/431
	 	 MK/T/	2002/432
Трговско	 друштво	 за	 промет	 БИО	 КЛИНИКА	 ДД	
ДООЕЛ	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/165

Трговско	радиодифузно	друштво	А1	ТЕЛЕВИЗИЈА	
ДООЕЛ	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/490

	 	 MK/T/	2003/491

Трговско	 радиодифузно	 друштво	 СИТИ	 РАДИО	
ДООЕЛ		
	 	 MK/T/	2003/24

ТРД	 ТЕЛЕВИЗИЈА	 МАКСПОТ,	 Макспот	 Студио	
ДООЕЛ	
	 	 MK/T/	2003/575

Тутунски	комбинат	А.Д.	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/98
	 	 MK/T/	2003/505

ТУТУНСКИ	КОМБИНАТ	АД	ПРИЛЕП	
	 	
	 	 MK/T/	2003/454	
	 	 MK/T/	2003/727	
	 	 MK/T/	2004/254

Тутунски	комбинат	АД	Скопје	
	 	
	 	 MK/T/	2003/619	
	 	 MK/T/	2003/620	
	 	 MK/T/	2003/621	
	 	 MK/T/	2003/622	
	 	 MK/T/	2003/623	
	 	 MK/T/	2003/731	
	 	 MK/T/	2003/732	
	 	 MK/T/	2003/733	
	 	 MK/T/	2003/892	
	 	 MK/T/	2003/893	
	 	 MK/T/	2003/915

Фабрика	 за	 опрема	 и	 делови	 ФОД,	 ЈП	
Електростопанство	на	Македонија	ДООЕЛ	 	
	 	 MK/T/	2003/217

Фабрика	за	производство	на	пиво	и	безалкохолни	
пијалоци		“	ПИВАРА”		Битола	А.Д.	 	
	 	 MK/T/	2002/990

Фабрика	за	производство	на	пиво	и	безалкохолни	
пијалоци	Пивара	Битола	АД	 	
	 	 	
MK/T/	2003/477

ФАРМАЦЕВТСКA	 ХЕМИСКА	 КОЗМЕТИЧКА	
ИНДУСТРИЈА	“АЛКАЛОИД”		АД-Скопје	
	 	 MK/T/	2003/176	
	 	 MK/T/	2003/234	
	 	 MK/T/	2003/235	
	 	 MK/T/	2003/236	
	 	 MK/T/	2003/237	
	 	 MK/T/	2003/238	
	 	 MK/T/	2003/249	
	 	 MK/T/	2003/250	
	 	 MK/T/	2003/278	
	 	 MK/T/	2003/279	

Pregledi
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	 	 MK/T/	2003/280	
	 	 MK/T/	2003/281	
	 	 MK/T/	2003/282	
	 	 MK/T/	2003/283	
	 	 MK/T/	2003/284	
	 	 MK/T/	2003/285	
	 	 MK/T/	2003/286	
	 	 MK/T/	2002/699	
	 	 MK/T/	2003/903	
	 	 MK/T/	2003/917	
	 	 MK/T/	2003/918	
	 	 MK/T/	2003/919	
	 	 MK/T/	2003/920

Фармацевтска	 Хемиска	 Козметичка	 Индустрија	
“АЛКАЛОИД”		АД	-	Скопје	
	 	
	 	 MK/T/	2003/120

ФАРМАЦЕВТСКА	 ХЕМИСКА	 КОЗМЕТИЧКА	
ИНДУСТРИЈА	“АЛКАЛОИД”		АД	-	Скопје	
	 	 MK/T/	2003/448
	 	 MK/T/	2003/449	
	 	 MK/T/	2003/450	
	 	 MK/T/	2003/451

ФАРМАЦЕВТСКА	 ХЕМИСКА	 КОЗМЕТИЧКА	
ИНДУСТРИЈА	“АЛКАЛОИД”		АД	-	СКОПЈЕ		 	
	
	 	 MK/T/	2004/47	
	 	 MK/T/	2004/48	
	 	 MK/T/	2004/49

ФАРМАЦЕВТСКА	 ХЕМИСКА	 КОЗМЕТИЧКА	
ИНДУСТРИЈА	“АЛКАЛОИД”	АД	-	Скопје		
	 	 MK/T/	2004/558	
	 	 MK/T/	2003/748	
	 	 MK/T/	2004/140

ФАРМАЦЕВТСКО	 ХЕМИСКА	 КОЗМЕТИЧКА	
ИНДУСТРИЈА	“АЛКАЛОИД”	-	Скопје	 	
	 	
	 	 MK/T/	2003/183

Филиповска	Стефанија		Т.П.	Спициното		Г.Т.Ц.		бб	

	 	 MK/T/	2001/117

ФУРКАН	ИСМ	ДОО	
	 	 MK/T/	2003/766	
	 	 MK/T/	2003/767

ХЕМОФАРМ	 КОНЦЕРН	 Акционерско	 друштво	
фармaцевтско-хемиска	индуст–рија	 	

	 	 MK/T/	2003/195

Џ.	И	Б.	ЛАДЕНИС	БРОС	С.А.	
	 	 MK/T/	2001/978
Pregledi
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Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 
(111)  Registarski broj na dokumentot   

(151) Data na registrirawe

(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)

(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)

(210) Broj na prijavata    

(220) Data na podnesuvawe

(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo  

(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj

(450) Data na objavuvawe

(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na kolektivna trgovska marka

(560)  Oznaka za trodimenzionalna trgovska marka

(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ

 (data  ex-YU  broj na prijavata/isprava/re{enie) 

(732) Nositel na pravoto

(740) Zastapnik

(770) Ime i adresa na prethodniot nositel

(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

trGOVski  MaRKI
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10822

(111)	 10822	 (151)	 25/11/2005
(210)	 TM		2000/371	 (220)	 11/04/2000
	 	 (181)	 11/04/2010
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија, производство, шпедиција, 

маркетинг, пропаганда и филм КАН Цвета ДОО 
увоз-извоз Скопје

	 ул.	“Луј	Пастер”	бр.	5/2,	1000	Скопје,	MK
(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	АД-	Скопје	
	 бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје
(540)	

	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	40	-	обработка	на	материјали	
	 кл.	41	-	спортски	и	културни	активности	
	

(111)	 10933	 (151)	 13/02/2006
(210)	 TM		2000/1290	 (220)	 26/10/2000
	 	 (181)	 26/10/2010
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Stora Enso Oyj
	 Kanavaranta	1,	00160		Helsinki,	FI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

WHAT PAPER CAN DO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 1 -	 	 	пулпа	 (каша),	хартиена	пулпа,	мовлеста	

пулпа	
	 кл. 14	 -	 благородни	 метали	 и	 нивни	 легури	 и	

производи	изработени	од	нив	или	преслечени	со	
нив,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	имено	
нараквици,	брошеви,	игли-	закачки	за	вратоврски,	
држачи	 за	 вратоврски,	 копчиња	 за	 манжети,	
копчиња,	 футроли	 и	 значки;	 накит;	 саати,	 рачни	
часовници,	патувачки	аларм	часовници;	нараквици	
за	часовници	

	 кл.	 16 -	 хартија	 и	 картон	 (board),	 ротохартија,	
хартија	за	часописи,	хартија	за	печатење,	хартија	за	
пишување,	крафт	(цврста)	хартија	за	завиткување,	
наборана	 хартија,	 ламелирана	 хартија,	 хартија	
за	 кеси	и	вреќи,	хартија	 за	 завиткување,	хартија	

за	 пакување,	 картон	 за	 пакување,	 хартиен	
картон	 (paperboard),	 картон	 (cardboard),	 картон	
за	 пакување	 течности,	 хартиени	 и	 картонски	
кутии	и	вреќи	и	или	во	комбинација	со	пластика	
или	фолија,	 картонска	 срж	 и	 срж,	 фина	 хартија	
вклучително	 и	 хартија	 за	 цртање	 и	 пишување,	
хартија	за	копирање,	офсет	хартија,	континуирана	
хартија	за	канцеларии,	хартија	за	етикети,	хартија	
за	пликови,	 хартија	 за	 употреба	во	индустријата	
на	 графичка	 уметност,	 хартија	 за	 употреба	 во	
производството	 на	 тапети;	 печатени	 работи,	
билтени,	 календари,	 пенкала,	 кутии	 за	 пенкала,	
држачи	за	пенкала	

	 кл.	18 -	 кожа	 и	 имитација	 на	 кожа,	 и	 производи	
направени	од	тие	материјали,	кои	не	се	вклучени	
во	 другите	 класи,	 имено	 држачи	 за	 кредитни	
картички,	држачи	за	пасоши,	држачи	за	клучеви,	
паричници,	чанти,	папки	за	конференции	и	папки	
за	календари	и	дневници;	сандуци	и	куфери,	кутии	
за	облекување,	акт	ташни,	торби,	ранци,	торби	за	
купување;	чадори	

	 кл.	19	-	градежни	материјали,	пилени	дрва,	дрво	
за	 употреба	 во	 столарството,	 за	 мебел	 и	 во	
конструкциската	индустрија	

	 кл.	25 -	облека,	шалови,	пуловери,	џемпери,	панта-
лони,	долна	облека,	маици,	вратоврски,	Т-маици,	
чорапи,	 костуми	 за	 џогинг;	 мантили,	 џакети,	
мантили	за	дожд	и	друга	облека	за	надвор;	свечени	
фустани,	ракавици,	облека	за	глава,	колани	

	 кл.	28 -	игри	и	играчки;	торби	за	голф,	стапови	за	
голф,	ракавици	за	голф,	топчиња	за	голф	

	 кл.	35 -	рекламирање,	организирање	на	изложби	
за	комерцијални	или	рекламни	цели;	менаџмент	
на	 бази	 на	 податоци,	 услуги	 на	 продажна	
промоција,	 бизнис	 информации;	 дилерство	 и	
малопродажба	 во	 областа	 на	 производите	 од	
хартиената	индустрија,	вклучувајќи	електронска	и	
on-line	услуги	малопродажни	и	големопродажни	

	 кл.	 39	 -	 транспорт;	 пакување	 и	 чување	 на	
производи	 и	 стока;	 испорака	 на	 производи,	
шпедиција	 на	 производи,	 информации	 за	
транспорт,	складирање	

	 кл.	 42	 -	 снабдување	 на	 храна	 и	 пијалоци;	
привремен	 престој;	 медицинска,	 хигиенска	
и	 грижа	 за	 разубавување;	 ветеринарни	 и	
земјоделски	 услуги;	 правни	 услуги;	 научни	
и	 индустриски	 истражувања;	 компјутерско	
програмирање;	 професионални	 косултантски	 и	
експертски	 услуги	 (не	 за	 компании)	 не	 вклучени	
во	 другите	 класи	 имено,	 развој,	 дизајнирање	 и	
одржување	на	компјутерски	програми,	ажурирање	
на	 компјутерски	 програми,	 дизајнирање	 на	
материјали	за	пакување	и	завиткување

		

(111)	 10828	 (151)	 20/01/2006
(210)	 TM		2000/1434	 (220)	 06/12/2000
	 	 (181)	 06/12/2010
	 	 (450)	 30/06/2005
(732) Николиќ Александар   Т.П. Кинг Бургер
	 ул.	Максим	Горки		бр.13,	MK
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(540)	

(591)	 бела,	црвена,	сина,	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	42 - подготвување	храна	и	пијалоци	
	
	

(111)	 10826	 (151)	 11/01/2006
(210)	 TM		2000/1474	 (220)	 18/12/2000
	 	 (181)	 18/12/2010
	 	 (450)	 30/06/2005
(732) “СОНЕТ”  ДОО
	 бул.	Партизански	одреди	72а	Скопје,	MK
(540)	

(591)	 	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 научни,	

поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 и	 жетони,	 регистар	 каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери,	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	

	 кл.	38 -	телекомуникации	
	 кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	

забава,	спортски	и	културни	активности	

(111)	 10827	 (151)	 11/01/2006
(210)	 TM		2001/290	 (220)	 23/03/2001
	 	 (181)	 23/03/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732) Друштво за промет и услуги ДОЛАР ТУРС, 

Мирјана дооел експорт-импорт, Скопје 
	 бул.	АСНОМ	бр.	10-1-4,	1000	Скопје,	MK
(540)	

(591)	 	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 39		-	транспортни	услуги,	пакувањe	и	склади-

рањe	стока,	организирање		патувања
	
	

(111)	 10950	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2001/424	 (220)	 20/04/2001
	 	 (181)	 20/04/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Southern Comfort Properties, Inc.
	 4040	 Civic	 Center	 Drive,	 Suite	 528,	 San	 Rafael,	

California	94903,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 33	 -	 алкохолни	 пијалоци,	 вклучително	

дестилирани	алкохоли	
	

10950



Glasnik, 13/1,  str. 165-529, mart 2006 Skopje

Trgovski marki

464

(111)	 10843	 (151)	 20/01/2006
(210)	 TM		2001/479	 (220)	 08/05/2001
	 	 (181)	 08/05/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 01-00276		15/01/2001		SE
(732) Benders Takpanneindustri AB
	 Edsvara,	535	93	KVANUM,	SE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	6 - метални	градежни	материјали	
	 кл.	 19 -	 градежни	 материјали	 (неметални)	

вклучително	и	плочи	
	
	

(111)	 10853	 (151)	 30/01/2006
(210)	 TM		2001/481	 (220)	 08/05/2001
	 	 (181)	 08/05/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Mars, Incorporated
	 6885	Elm	Street,	McLean,	Virginia	22101-3883,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 ветеринарни	 препарати	 и	 супстанции;	

адитиви	 за	 храна	 за	 животни;	 дезинфекциски	
средства;	пестициди;	прашоци,	спрејови	и	ѓердани,	
се	за	убивање	болви	и	за	употреба	на	животните	

	 кл.	 31	 -	 земјоделски,	 хортикултурни	 и	 шумски	
производи,	 зрна	 и	 семиња,	 сите	 вклучени	 во	
класата	 31;	 живи	 животни,	 птици	 и	 риби;	 разни	
храни	за	животни,	за	птици	и	за	риби;	слад;	сипина	
коска,	 коска	за	 кучиња;	легла	за	животни;	свежо	
овошје	и	свеж	зеленчук	и	препарати	вклучени	во	
класата	31	за	користење	како	адитиви	на	таквите	
разни	храни	

(111)	 10904	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/506	 (220)	 15/05/2001
	 	 (181)	 15/05/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 FRANCK, Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
	 10000	ZAGREB,	Vodovodna	20,	HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	“Апостол	Гусларот”	бр.4,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	црна,	темно	кафена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 30 -		кафе	
	 	

(111)	 10906	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/507	 (220)	 15/05/2001
	 	 (181)	 15/05/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 	 FRANCK, Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
	 10000	ZAGREB,	Vodovodna	20,	HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	“Апостол	Гусларот”	бр.4,	1000,	Скопје
(540)	

10843
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(591)	 црвена,	бела,	сина,	црна,	темно	кафена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 30 -	кафе	
	

(111)	 10907	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/508	 (220)	 15/05/2001
	 	 (181)	 15/05/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 FRANCK, Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
	 10000	ZAGREB,	Vodovodna	20,	HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	“Апостол	Гусларот”	бр.4,	1000,	Скопје
(540)	

		

(591)	 бела,	 црвена,	 зелена,	 златна,	 црнa	 и	
темнокафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30 -	кафе	
	

(111)	 10908	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/509	 (220)	 15/05/2001
	 	 (181)	 15/05/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 FRANCK, Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
	 10000	ZAGREB,	Vodovodna	20,	HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	“Апостол	Гусларот”	бр.4,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	 индиго	 сина,	 црвена,	 бела,	 златна,	
циклама,	темно	кафена	и	светло	сина

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30 -	кафе	

(111)	 10909	 (151)	 31/01/2006
(210)	 TM		2001/510	 (220)	 15/05/2001
	 	 (181)	 15/05/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 FRANCK, Prehrambena industrija, dionicko 

drustvo - ZAGREB
	 10000	ZAGREB,	Vodovodna	20,	HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	“Апостол	Гусларот”	бр.4,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена,	бела	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30 -	производи	од	жито	
	

(111)	 10846	 (151)	 25/01/2006
(210)	 TM		2001/745	 (220)	 02/07/2001
	 	 (181)	 02/07/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ImClone Systems Incorporated
	 180	Varick	Street,	New	York,	New	York	10014,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ERBITUX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 5 -	фармацевтски	препарати,	посебно	монокло-

нални	антитела	за	лекување	рак	

10846
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(111)	 10847	 (151)	 25/01/2006
(210)	 TM		2001/746	 (220)	 02/07/2001
	 	 (181)	 02/07/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ImClone Systems Incorporated
	 180	Varick	Street,	New	York,	New	York	10014,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ERBLOC

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 5 -	фармацевтски	препарати,	посебно	монокло-

нални	антитела	за	лекување	рак	
	

(111)	 10848	 (151)	 25/01/2006
(210)	 TM		2001/747	 (220)	 02/07/2001
	 	 (181)	 02/07/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ImClone Systems Incorporated
	 180	Varick	Street,	New	York,	New	York	10014,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ONCERB

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 5 -	фармацевтски	препарати,	посебно	монокло-

нални	антитела	за	лекување		рак	
	

(111)	 10821	 (151)	 23/11/2005
(210)	 TM		2001/795	 (220)	 23/07/2001
	 	 (181)	 23/07/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Healthtex Apparel Corp., a Delaware corporation
	 200	Weldin	Building,	Concord	Plaza,	3411	Silverside	

Road,	Wilmington,	DE	19810,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

HEALTHTEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	25 -	облека,	чевли	и	капи	

(111)	 10823	 (151)	 25/11/2005
(210)	 TM		2001/803	 (220)	 24/07/2001
	 	 (181)	 24/07/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Pilkington plc, incorporated in England
	 Prescot	 Road,	 St.	 Helens	 Merseyside,	 WA10	 3TT,	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 12	 	 -	 ветробрани	 и	 прозорци	 вклучително	 и	

покривни	прозорци	за	копнени,	морски	и	воздушни	
возила	

	 кл.	 19 -	 градежни	 материјали	 стакло,зајакнато	
стакло,	лиснато	стакло,	обложено	стакло,	стакло	
за	заштита	од	радијација;	затемнето	или	обоено	
стакло;

	 прозорци;	 предмети	 изработени	 од	 стакло	 или	
главно	 од	 стакло;	 плочи	 и	 штитници	 од	 стакло	
или	 воглавно	 од	 стакло;	 веранди;	 стакленици;	
повеќестрани	единици	за	застаклување;	градежни	
единици	 за	 застаклување;	 градежни	 стаклени	
склопови;	делови	и	опрема	за	сите	горенаведени	
производи	за	употреба	во	градежништвото	

	 кл.	37	-	вградување	и	поправка	на	стакло,	двојни	
прозорци	и	 прозорци	на	 возила,	 обложување	со	
стакло	

	
	

(111)	 10854	 (151)	 30/01/2006
(210)	 TM		2001/822	 (220)	 27/07/2001
	 	 (181)	 27/07/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Exxon Mobil Oil Corporation, a New York  

corporation
	 5959	 Las	 Colinas	 Boulevard,	 Irving,	 Texas	 75039-

2298,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

LITHOR

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
	 кл.	 16 -	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	

што	 не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи;	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	 домашна	 употреба;	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	пакување,што	не	се	опфатени	во	другите	класи	
особено	 пластични	 материјали	 за	 пакување	
како	 што	 е	 пластичен	 филм,	 фолија	 или	 лист,	
вклучително	 пластична	 амбалажа	 која	 може	 да	
биде	печатена	и	етикети;	печатарски	и	печатени	
материјали	 и	 образовни	 и	 наставни	 материјали;	
карти	 за	 играње;	 печатарски	 букви,	 клишиња	 се	
од	класата	16	

	 кл.	17 -	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	што	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	 полуфабрикати	 од	 пластични	 материи,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	 свитливи	 неметални	 цевки,	 особено	
пластика	 во	 истисната	 (екструдирана)	форма	 за	
употреба	во	производството	како	што	е	пластичен	
филм,	 фолија	 или	 лист,	 вклучително	 пластичен	
филм	за	употреба	во	производството	на	амбалажа	
и	етикети,	се	од	класата	17	

	 кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги,	 пакување	 особено	
ставање	етикети	и	други	услуги	на	амбалажирање,	
складирање	 стоки,	 организирање	 патувања,	 се	
што	вклучува	класата	39	

	 	

(111)	 10931	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2001/837	 (220)	 01/08/2001
	 	 (181)	 01/08/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 DAIICHI PHARMACEUTICAL, LTD
	 14-10,	Nihonbashi	3-chome,	Chuo-ku,	Tokyo,	AN
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

TAVANIC

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

препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

		

(111)	 10932	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2001/838	 (220)	 01/08/2001
	 	 (181)	 01/08/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 DAIICHI PHARMACEUTICAL, LTD
	 14-10,	Nihonbashi	3-chome,	Chuo-ku,	Tokyo,	JP

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

KAVANIK

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

препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

	
	

(111)	 10879	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2001/840	 (220)	 01/08/2001
	 	 (181)	 01/08/2011
	 	 (450)	 30/06/2005

(732)	 GALLAHER LIMITED
	 Members	 Hill	 ,	 Brooklands	 Road,	 WEYBRIDGE,	

Surrey	KT13	OQU,	UK
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(540)	

NOVOST

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 34	 -	 тутун,	 преработен	 или	 непреработен	

;	 тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	завиткување		цигари	и	цигарилоси,	тутун	за	
џвакање;	цигари	пури,	цигарилоси;	 супстанци	за	
пушење	кои	се	продаваат	одвоено	или	заедно	со	
тутун	а	кои	не	се	наменети	за	медицински	намени	
или	не	се	наменети	за	лекување;	бурмут;	пушачки	
артикли	вклучени	во	класа	34;	хартија	за	цигари	и	
цигарилоси,	муштикли,	лулиња	и	кибрити	

	

(111)	 10948	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2001/844	 (220)	 06/08/2001
	 	 (181)	 06/08/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 The Procter & Gamble Company, a corporation 

organised and existing under the laws of the 
State of Ohio

	 One	Procter	&	Gamble	Plaza,	Cincinnati,	Ohio,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
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(540)	

FIRST STEPS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	16 -	пелени	за	еднократна	употреба	направени	

од	хартија	и/или	целулоза	
	 кл.	25 -	производи	за	облекување	
	
	

(111)	 10943	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2001/861	 (220)	 14/08/2001
	 	 (181)	 14/08/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 30109989.8/41		14/02/2001		DE
(732)	 Verein zur Forderung der inernationalen 

Standardisierung von Automatisierung-und 
Mebsystemen (ASAM) e.V. 

	 Lauchstaedter	Str.	11	80807	Munchen,	DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ASAM

(551)	 колективна
(510,	511)
	 кл.	 41 -	 организирање	 	 конгреси;	 образование,	

дополнително	 образование,	 усовршување;	
спроведување	 курсеви	 и	 семинари,	 особено	
на	 подрачјето	 на	 техниката	 на	 производство,	
приготвувања	 	 мерни	 	 техники,	 	 диагностички	
техники	 и	 осигурување	 иа	 квалитетот;	 издавање		
стручна	 литература,	 главно	 на	 подрачјето	 на	
техниката	 на	 производство,	 приготвувања	мерни	
техники,	 диагностички	 техники	и	осигурување	на	
квалитетот	

	 кл.	42	-	научни	и	индустриски	истражувања,	поста-
вување		програми	за	обработка	на	податоци;	тех-
ничко	советување	и	експертска	дејност;	техничко	
планирање	и	надзор	над	индустриските	постројки	
за	монтажа,	испитување	и	производство	на	возила,	
мотори,	машини	и	други	индустриски	производи;	
услуги	 на	 банки	 на	 податоци,	 имено	 собирање,	
подготовка,	 архивирање,	 чување	и	 прикажување	
нa	 податоците;	 стандардизирање	 на	 системи	 за	
автоматизација	 и	 мерни	 системи;	 дефинирање,	
програмирање,	 поставување,	 изведување	 и	
проширување	 на	 поврзувачките	 места	 помеѓу	
функционалните	 единици	 на	 протоколот	 за	
пренос	на	податоци	и	стандарди	на	подрачјето	на	
техниката	 на	 производство,	 приготвување	мерни	
техники,	диагностички		техники	и	осигурување	на	
квалитетот;	 прилагодувања	 при	 интеграции	 или	
измени	на	направи	во	автоматизациски	системи	

(111)	 10925	 (151)	 08/02/2006
(210)	 TM		2001/863	 (220)	 15/08/2001
	 	 (181)	 15/08/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Triumph International AG
	 Marsstr.	40,	80335	Munchen,	DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

BODY SECRET

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 10 - ортопедски	 производи,	 а	 особено	

ортопедски	завои,	корсети,	чорапи	и	чевли	
	 кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
	 кл.	35	-	услуги	поврзани	со	продавници	на	на	мало	

и	 франшизи	 за	 продавници	 на	 мало	 за	 облека,	
чевли	и	капи	

	
	

(111)	 10947	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2001/868	 (220)	 17/08/2001
	 	 (181)	 17/08/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Genzyme Corporation
	 One	 Kendall	 Square,	 Cambridge,	 Massachusetts	

02139-1562,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

GENZYME

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	1	 -	хемикалии	и	хемиски	производи;	хемиски	

производи	за	употреба	во	индустријата	и	науката;	
реагенси	(освен	за	медицинска	или	ветеринарна	
употреба);	ензими;	дијагностички	препарати	

	 кл. 5 - фармацевтски,	 медицински,	 терапевтски	
и	 	 ветеринарни	 препарати	 и	 супстанции;	
дијагностички	 реагенси;	 ензими;	 хемикалии	 и	
хемиски	препарати	за	употреба	во	фармацевтска,	
медицинската	 и	 ветеринарната	 индустрија;	
одгледувани	човечки	клетки	

	 кл.	42	 -	 медицински	 услуги	 вклучени	 во	 класата	
42	
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(111)	 10900	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/881	 (220)	 24/08/2001
	 	 (181)	 24/08/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 2122836		09/03/2001		EM
(732)	 The Procter & Gamble Company, a corporation 

organised and existing under the laws of the 
State of Ohio

	 One	Procter	&	Gamble	Plaza,	Cincinnati,	Ohio,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

SPINBRUSH

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	препарати	за	нега	и	хигиена	на	устата,	забите,	

грлото,	непцата	и	усната	празнина,	препарати	за	
плакнење,	за	превенција	од	забен	камен	и	кариас,	
препарати	за	чистење	грло,	препарати	за	нега	на	
забите,	прашоци	за	заби,	пасти	за	заби,	средства	
за	плакнење	на	устата,	 спрејови	 за	 уста,	 гелови	
за	заби,	гелови	со	флуор,	средства	за	миење	на	
устата	со	флуор,	прашоци	за	чистење,	таблети	за	
обојување	на	забен	камен	

	 кл.	5 -	медицински	препарати	за	нега	и	хигиена	на	
устата,	забите,	грлото,	непца	и	усната	празнина,	
препарати	 за	 плакнење,	 	 превенција	 од	 забен	
камен	и	кариес,	препарати	за	чистење	на	забите,	
препарати	 за	 нега	 на	 забите,	 прашоци	 за	 заби,	
пасти	 за	 заби,	 средства	 за	 миење	 на	 устата,	
спрејови	 за	 уста,	 гелови	 за	 заби,	 гелови	 со	
флуор,	 средства	 за	 миење	 на	 устата	 со	флуор,	
прашоци	 за	 чистење,	 таблети	 за	 обојување	 на	
забен	 камен,	 препрати	 за	 третман	 на	 забите	 и	
непцата,	таблети	за	џвакање,	за	нега	на	забите,	
производи	за	чистење	и	нега,	исто	така	со	ефект	
за	 дизинфекција	 за	 вештачки	 заби,	 мостови	 и	
забни	протези,	атхезивни	препарати	за	вештачки	
заби,	атхезивни	прашоци	

	 кл.	21 -	четки	за	заби,	електрични	четки	за	заби,		
материјали	 подготвени	 за	 изработка	 на	 четки,	
ултрасонични	 апарати	 за	 чистење	 на	 забни	
протези;	неелектрични	инструменти	и	материјали	
вклучени	во	класата	21,	сите	наменети	за	чистење;	
делови	 и	 фитинзи	 вклучени	 во	 класата	 21	 за	
горенаведената	стока,	 четки,	држачи	и	футроли,	
сите	вклучени	во	класата	21	

	 		

(111)	 10901	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/890	 (220)	 30/08/2001
	 	 (181)	 30/08/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Bristol-Myers Squibb Pharma Company
	 203	Longmeadow	Drive	Wilmington,	DE	19810,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје

(540)	

EFENA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третман	 на	

кардиоваскуларни	 заболувања,	 заболувања	 на	
централниот	нервен	систем,	рак,	инфламациони	
и	 инфламаторни	 заболувања,	 респираторни	 и	
инфекциски	 заболувања	 и	 за	 дијагноцтицирање	
со	употреба	на	компјутерско	снимање	

	

(111)	 10855	 (151)	 30/01/2006
(210)	 TM		2001/916	 (220)	 12/09/2001
	 	 (181)	 12/09/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 
	 Baarermatte,	6340	Baar,	CH
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	“Васил	Ѓоргов”	24/	59,	1000,	Скопје
(540)	

ONDINA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 4	-	масла;	масти;	мазива	и	горива	
	 кл.	5 -	бели	масла	со	таков	квалитет	што	може	да	

се	употребуваат	во	медицината	и	во	храната	
	

(111)	 10902	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/918	 (220)	 12/09/2001
	 	 (181)	 12/09/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 HONEYWELL INTERNATIONAL INC., a Delaware 

corporation
	 101	Columbia	Road,	Morristown,	NJ	07962,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

FRAM

(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	справи	
што	 не	 се	 за	 рачно	 управување;	 инкубатори	 за	
јајца,	а	особено	филтери	како	делови	од	мотори	и	
погонски	машини	
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(111)	 10835	 (151)	 20/01/2006
(210)	 TM		2001/926	 (220)	 18/09/2001
	 	 (181)	 18/09/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 BAMBO A/S
	 EGELUND	37,	DK-6200	AABENRAA,	DK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ABRI

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	 -	 сапун,	парфимериски	производи,	основни	

масла,	козметика,	лосиони	за	коса,	пасти	за	заби	
	 кл.	5 -	санитариски	препарати,	хигиенски	артикли	

за	 медицинска	 употреба,	 вклучително	 пелени	 и	
санитарни	влошки	за	инконтиненција,	заштита	за	
гаќи,	менструални	тампони,	менструален	завој	

	 кл.	16 -	пелени	за	бебиња	од	хартија,	хартија	за	
намена	 во	 домаќинството	 вклучително	 ролни	
за	 кујна,	 тоалетна	 хартија,	 крпи	 од	 хартија	 во	
листовидна	форма	и	во	форма	на	ролна,	салфети,	
подметнувачи	и	хартиени	покривачи	

	
	

(111)	 10922	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2001/946	 (220)	 02/10/2001
	 	 (181)	 02/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP 

CORPORATION)
	 22-22,	Nagaike-cho,	Abeno-ku,	Osaka	545-8522,	JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 1	 -	 хемикалии	 за	 употреба	 во	 индустријата,	

науката	и	фотографијата,	како	и	во	земјоделството,	
хортикултурата	 и	 шумарството;	 непреработени	
вештачки	 смоли;	 непреработена	 пластика;	
губрива;	соединенија	за	гаснење	пожар;

	 препарати	 за	 калење,	 заварување	 и	 лемење;	
хемиски	производи	за	конзервирање	прехранбени	
производи;	 супстанции	 за	 штавање;	 лепила	 за	
употреба	 во	 индустријата,	 развивачи	 за	 машини	
за	фотокопирање	и	факс	машини	

	 кл.	 2 - бои,	 лакови	 и	 глазури;	 заштита	 од	 ‘рѓа,	
пропаѓање	и	гниење	на	дрвото;	материи	за	боење;	
средства	за	нагризување;	сурови	природни	смоли;	
метали	 во	 облик	 на	 листови	 и	 прав	 за	 сликари,	
декоратери,	печатари	и	уметници;	тонери	за	копир	
машини	и	факс	машини	

	 кл.	38 - услуги	на	комуникации,	посебно	услуги	на	
пристап	на	телекомуникацискиот	пренос	(gateway)	
трасфер	и	дисеминација	на	електронската	пошта,	
видео	слика,	вклучително	дигитални	информации	
и	 податоци	 по	 пат	 на	 интерактивна	 телевизија,	
аудио,	видео	и	мултимедијални	презентации;

	 консултантски	и	советодавни	услуги	поврзани	за	
комуникациската	 мрежа,	 мрежи	 на	 компјутерски	
информации,	 телекомуникациски	 апарати	 и	
комуникациски	апарати	

	 кл.	42	-	компјутерски	услуги;	обезбедување	пристап	
на/и	лизинг	 време	 за	 пристап	на	 компјутерските	
бази	на	податоци	поврзани	со	локални	и	глобални	
компјутерски	информативни	мрежи,	обезбедување	
пристап	 на	 локални	 и	 глобални	 компјутерски	
информативни	 мрежи	 со	 цел	 трансфер	 и	
дисеминација	 на	 широк	 спектар	 	 информации;	
обезбедување	 компјутерски	 програми	 по	 пат	 на	
локална	и	 глобална	компјутерска	информативна	
мрежа,	 обезбедување	 on-line	 книги	 и	 списанија	
со	 широк	 спектар	 теми;	 обезбедување	 пристап	
на	 електронски	 билтени	 од	 голем	 број	 области;	
обезбедување	 on-line	 средства	 за	 истовремен	
пренос	на	информации	од	широк	спектар	на	теми	
од	 областа	 на	 “chat	 rooms”	 меѓу	 корисниците	
на	 компјутери;	 технички	 услуги	 и	 технички	
консултантски	услуги	за	создавање,	дизајнирање	
и	одржување	веб	страници	за	трети	лица,	технички	
услуги	 и	 технички	 консултации	 за	 компјутерско	
програмирање	 како	 и	 за	 компјутерски	 хардвер;	
услуги	поврзани	со	технички	надзор	и	инспекција	на	
електронски	апарати	и	инструменти	вклучително	
и	 електронски	 компјутери;	 изнајмување	
електрични	и	електронски	апарати	и	инструменти;	
обезбедување	храна	и	пијалоци	и	обезбедување	
привремено	сместување	

	
	

(111)	 10911	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2001/951	 (220)	 03/10/2001
	 	 (181)	 03/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 GALENIKA a.d.
	 Batajnicki	drum	b.b.	Beograd	-	Zemun,	YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје
(540)	

KATOPIL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5 -	фармацевтски	производи	
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(111)	 10912	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2001/953	 (220)	 03/10/2001
	 	 (181)	 03/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 GALENIKA a.d.
	 Batajnicki	drum	b.b.	Beograd	-	Zemun,	YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје
(540)	

DOVICIN

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

(111)	 10913	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2001/955	 (220)	 03/10/2001
	 	 (181)	 03/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 GALENIKA a.d.
	 Batajnicki	drum	b.b.	Beograd	-	Zemun,	YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје
(540)	

PENTREXYL

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

(111)	 10910	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2001/956	 (220)	 03/10/2001
	 	 (181)	 03/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 GALENIKA a.d.
	 Batajnicki	drum	b.b.	Beograd	-	Zemun,	YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје
(540)	

SPALMOTIL

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

(111)	 10949	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2001/975	 (220)	 09/10/2001
	 	 (181)	 09/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 IMAGE MANAGEMENT
	 agencija,	 storitve,	 izobrazevanje,	 prireditve,	 d.o.o.		

Ljubljana			Jamova	19,	1000	Ljubljana,	SI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

GLOSS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 16 -	 печатени	 публикации,	 ревии,	 часописи,	

книги,	брошури,	печатени	работи,	каталози	
	 кл.	 35 - објавување	 	 рекламни	 текстови,	 услуги	

поврзани	со	огласување	прку	радио	и	телевизија,	
преку	 часописи	 и	 ревии,	 манекенски	 и	 хостесни	
услуги;	 посредување	 во	 манекенско	 и	 хостесно	
работење	и	комерцијални	услуги	во	врска	со	тоа	

	 кл.	41 - обука и	образување;	манекенско	училиште,	
организирање	 курсеви	 и	 семинари	 од	 областа	
на	 манекенството,	 организирање	 модкч	 ревии,	
организирање	 снимања,	 услуги	 на	 агенции	 за	
посредување	со	уметнички	модели,	организирање	
објавување	на	книги,	ревии,	часописи,	издавачки	
дејности,	 продукција	 на	 радио,	 телевизиски,	
информативни,	образовни,	културно-уметнички	и	
забавни	програми	,	создавање	и	издавање	радио	
и	телевизиски	програми	

	

(111)	 10946	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2001/981	 (220)	 10/10/2001
	 	 (181)	 10/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 76/275,757		22/06/2001		US

(732)	 The Scott Fetzer Company ( Delaware 
Corporation)

	 28800	Clemens	Road,	Westlake,	Ohio	44145	-1197,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	7		правосмукалки	
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(111)	 10875	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/983	 (220)	 10/10/2001
	 	 (181)	 10/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД “ АД - Скопје
	 бул.	 ,,Александар	 Македонски’’	 	 бр.12,	 1000	 -	

Скопје,	MK
(540)	

(591)	 плава,	жолта,	розова,		црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	 -	 средство	 за	 одзатнување	на	мијалници	и	

одводни	цевки	
	 		

(111)	 10880	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/984	 (220)	 10/10/2001
	 	 (181)	 10/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД “ АД - Скопје
	 бул.	 ,,Александар	 Македонски’’	 	 бр.12,	 1000	 -	

Скопје,	MK
(540)	

(591)	 црна,	зелена,	жолта,	сина	и	виолетова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
	 кл. 3 - шампони	
	

(111)	 10894	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/985	 (220)	 10/10/2001
	 	 (181)	 10/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД “ АД - Скопје
	 бул.	 ,,Александар	 Македонски’’	 	 бр.12,1000	 -	

Скопје,	MK
(540)	 	

(591)	 зелена,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3		-	шампони	

(111)	 10882	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/986	 (220)	 10/10/2001
	 	 (181)	 10/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД “ АД - Скопје
	 бул.	 ,,Александар	 Македонски’’	 	 бр.12,1000	 -	

Скопје,	MK
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	жолта	и	црна
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(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 3		-	шампони	
	

(111)	 10859	 (151)	 26/01/2006
(210)	 TM		2001/987	 (220)	 15/10/2001
	 	 (181)	 15/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	
(732)	 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
	 100	Route	206	North,	Peapack,	New	Jersey,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

BEXTRA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 фармацевтски	 производи,	 а	 посебно	

производи	за	намалување	на	болката	(аналгетиц),	
за	 лекување	 на	 воспалителни	 заболувања	 и	
канцер	

	 	

(111)	 10929	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2001/997	 (220)	 17/10/2001
	 	 (181)	 17/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДАВЧЕВСКИ, Глигор и СТАНКОВСКИ, Игор
	 ул.	,,Маркс	и	Енгелс”	1-5/17,	1000	Скопје,	MK	and	

ул.	“Христо	Узунов”	27,	6000	Охрид,	MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

SEAVUS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 информатички	 програми,	 мемории	 за	

сметачи,	 менувачи	 на	 дискови	 (информатика),	
монитори	 (програми	 за	 сметачи),	 обработка	 на	
податоци,	 печатачи	 за	 компјутери,	 процесори	
(централни	 единици	 за	 обработка),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	

	 кл.	 42	 -	 инженеринг,	 инженерски	 нацрти,	
изнајмување	софтвери,	изработка	(концепирање)	
на	 софтвери,	 консултации	 во	 врска	 со	 сметачи,	
сметачи	 (изнајмување	 сметачи),	 сметачи	
(програмирање	 на	 сметачите),	 централна	 база	
на	 податоци	 (изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	
базите	на	податоците)	и	трговија	

(111)	 10930	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2001/998	 (220)	 17/10/2001
	 	 (181)	 17/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДАВЧЕВСКИ, Глигор  и СТАНКОВСКИ, Игор
	 	ул.	Маркс	и	Енгелс	1-5/17,	1000	Скопје,	MK	and	

ул.	“Христо	Узунов”	27,	6000	Охрид,	MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MULTI3D

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9 - информатички	 програми,	 мемории	 за	

сметачи,	 менувачи	 на	 дискови	 (информатика),	
монитори	 (програми	 за	 сметачи),	 обработка	 на	
податоци,	 печатачи	 за	 компјутери,	 процесори	
(централни	 единици	 за	 обработка),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	

	 кл.	 42 - инженеринг,	 инженерски	 нацрти,	
изнајмување	софтвери,	изработка	(концепирање)	
на	 софтвери,	 консултации	 во	 врска	 со	 сметачи,	
сметачи	 (изнајмување	 сметачи),	 сметачи	
(програмирање	 на	 сметачите),	 централна	 база	
на	 податоци	 (изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	
базите	на	податоците)	и	трговија	

	
	

(111)	 10952	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2001/999	 (220)	 18/10/2001
	 	 (181)	 18/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 78/063,146		11/05/2001		US
(732)	 SB Pharmco Puerto Rico Inc.
	 a	 corporation	 of	 Puerto	Rico,	 State	Road	 172,	 Km	

9.1/Bo.	Certenejas,	Cidra,	Puerto	Rico	00639,	PR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

AVANGARD

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 фармацевтски	 и	 медицински	 препарати	

за	 лекување	 и/или	 превенција	 на	 ендокринози,	
вклучително	дијабетис	и	компликации	од	нив	
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(111)	 10953	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2001/1000	 (220)	 18/10/2001
	 	 (181)	 18/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 78/063,138		11/05/2001		US
(732)	 SB Pharmco Puerto Rico Inc.
	 a	 corporation	 of	 Puerto	 Rico,	 State	 Road	 172,	 Km	

9.1/Bo.	Certenejas,	Cidra,	Puerto	Rico	00639,	PR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

AVANDAMET

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 фармацевтски	 и	 медицински	 препарати	

за	 лекување	 и/или	 превенција	 на	 ендокринози,	
вклучително	дијабетис	и	компликации		од	нив	

	
	

(111)	 10954	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2001/1001	 (220)	 18/10/2001
	 	 (181)	 18/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 78/063,332		14/05/2001		US
(732)	 SB Pharmco Puerto Rico Inc.
	 a	 corporation	 of	 Puerto	 Rico,	 State	 Road	 172,	 Km	

9.1/Bo.	Certenejas,	Cidra,	Puerto	Rico	00639,	PR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

AVANDIA M

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 фармацевтски	 и	 медицински	 препарати	

за	 лекување	 и/или	 превенција	 на	 ендокринози,	
вклучително	дијабетис	и	компликации	од	нив	

	
	

(111)	 10957	 (151)	 13/02/2006
(210)	 TM		2001/1003	 (220)	 18/10/2001
	 	 (181)	 18/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 “ЈАКА - 80”  АД Радовиш ОЕ Развој
	 ул.,,Маршал	Тито”		бр.	2,	Радовиш,	MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје

(540)	

Oligojak-Se

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	

за	 перење;	 прпепарати	 за	 чистење,	 полирање,	
рибање	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	

	 кл.	5 - фармацевтски,	ветеринарни	 	и	санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 што	 се	
користат	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	 материјали	 за	 завои;	 материјали	 за	
пломбирање	заби	и	забарски	смоли;	средства	за	
дезинфекција;

	 препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

	 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	

	

(111)	 10877	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2001/1011	 (220)	 23/10/2001
	 	 (181)	 23/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

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

MK
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

	

 

(591)	 сина,	бела,темно	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	тоалетен	сапун	со	антибактериско	дејство	
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(111)	 10842	 (151)	 19/01/2006
(210)	 TM		2001/1017	 (220)	 25/10/2001
	 	 (181)	 25/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги МАРИЛИ Лидија 

ДООЕЛ увоз-извоз.
	 ул.	,,	Хо	Ши	Мин’’		бр.	327б,	1000	Скопје,	MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

ИЗБОР НА 10 ЖЕНИ МЕНАЏЕРИ ПО 
ПОВОД 8-МИ МАРТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	

управување	со	работи;	канцелариски	работи	
	 кл.	41	-	образовни	услуги;	подготвување		настава;	

забава;	спортски	и	културни	активности	
	 кл.	 42 - научни	 и	 индустриски	 истражувања;	

изработка	на	програми	за	компјутери	

(111)	 10958	 (151)	 13/02/2006
(210)	 TM		2001/1019	 (220)	 26/10/2001
	 	 (181)	 26/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)
	 1,Toyota-	cho,	Toyota-shi,	Aichi-ken,	JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

CELICA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12 - моторни	возила	и	делови	за	истите	
	
	

(111)	 10959	 (151)	 13/02/2006
(210)	 TM		2001/1020	 (220)	 26/10/2001
	 	 (181)	 26/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)
	 1,Toyota-	cho,	Toyota-shi,	Aichi-ken,	JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје

(540)	

TOYOTA MR2

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12	-	моторни	возила	и	делови	за	истите	
	
	

(111)	 10915	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2001/1021	 (220)	 26/10/2001
	 	 (181)	 26/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)
	 1,Toyota-	cho,	Toyota-shi,	Aichi-ken,	JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

HIACE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12 - моторни	возила	и	делови	за	истите	
	
	

(111)	 10916	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2001/1022	 (220)	 26/10/2001
	 	 (181)	 26/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)
	 1,Toyota-	cho,	Toyota-shi,	Aichi-ken,	JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

HILUX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12 - моторни	возила	и	делови	за	истите	
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(111)	 10903	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1027	 (220)	 29/10/2001
	 	 (181)	 29/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Amgen Inc.
	 One	Amgen	Center	Drive	Thousand	Oaks,	California	

91320	-	1789,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

NEULASTIM

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5 -	фармацевтски	препарати	
	
	

(111)	 10865	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1030	 (220)	 29/10/2001
	 	 (181)	 29/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732) МАК АУТОСТАР Интернационална шпедиција 

Вили Бетц ГмбХ КоКг Д.О.О.Е.Л
	 ул.	Беласица	б.б.	1000	Скопје,	MK	
(540)	

МАК АУТОСТАР

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	1	-	хемиски	производи	за	индустријата,	науката,	

фотографиите,	како	и	за	земјоделството,	градинар-
ството	 и	 шумарството;	 сурови	 вештачки	 смоли,	
сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	 ѓубрива,	
смеши	 за	 гаснење	 пожар;	 препарати	 за	 калење	
и	 заварување	 метали;	 хемиски	 и	 производи	 за	
конзервирање	прехранбени	производи;	материи	за	
штавење;	адхезиви	 (лепливи	материи)	наменети	
за	индустријата	

	 кл.	4  -	индустриски	масла	и	масти;	мазива;	соедине-
нија	 за	 собирање	 прашина	 со	 навлажнување	 и	
врзување;	 горива	 (вклучително	 и	 течните	 горива	
за	 мотори)	 и	 материи	 за	 осветлување,	 свеќи	 и	
фитили	

	 кл. 6 - метали	и	нивните	легури;	метални	градежни	
материјли;	 метални	 преносни	 конструкции;	
метални	материјали	за	железнички	шини;

	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	 метал;	 браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 каси;	 производи	 од	 метал	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди	

	 кл.	7 - машини	и	машини	алати;	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	 машински	

спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	
за	 сувоземни	 возила);	 земјоделски	 направи;	
инкубатори	за	јајца	

	 кл.	 12	 -	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	

	 кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	

	
	

(111)	 10866	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1031	 (220)	 29/10/2001
	 	 (181)	 29/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	
(732)	 МАК АУТОСТАР Интернационална шпедиција 

Вили Бетц ГмбХ КоКг Д.О.О.Е.Л
	 ул.Беласица	б.б.	1000	Скопје,	MK
(540)	

МАКСТАР

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	1	-	хемиски	производи	за	индустријата,	науката,	

фотографиите,	како	и	за	земјоделството,	градинар-
ството	 и	 шумарството;	 сурови	 вештачки	 смоли,	
сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	 ѓубрива,	
смеши	 за	 гаснење	 пожар;	 препарати	 за	 калење	
и	 заварување	 метали;	 хемиски	 и	 производи	 за	
конзервирање	 прехранбени	 производи;	 материи	
за	 штавење;	 адхезиви	 (лепливи	 материи)	
наменети	за	индустријата	

	 кл. 4	 -	 индустриски	 масла	 и	 масти;	 мазива;	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување;	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	

	 кл.	6 - метали	и	нивните	легури;	метални	градежни	
материјли;	 метални	 преносни	 конструкции;	
метални	материјали	за	железнички	шини;

	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	 метал;	 браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 каси;	 производи	 од	 метал	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди	

	 кл.	7 - машини	и	машини	алати;	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	
за	 сувоземни	 возила);	 земјоделски	 направи;	
инкубатори	за	јајца	

	 кл.	 12 - возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	

	 кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
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(111)	 10867	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1032	 (220)	 29/10/2001
	 	 (181)	 29/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МАК АУТОСТАР Интернационална шпедиција 

Вили Бетц ГмбХ КоКг Д.О.О.Е.Л
	 ул.Беласица	б.б.	1000	Скопје,	MK
(540)	

МакАутоСтар

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	1	-	хемиски	производи	за	индустријата,	науката,	

фотографиите,	како	и	за	земјоделството,	градинар-
ството	 и	 шумарството;	 сурови	 вештачки	 смоли,	
сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	 ѓубрива,	
смеши	 за	 гаснење	 пожар;	 препарати	 за	 калење	
и	 заварување	 метали;	 хемиски	 и	 производи	 за	
конзервирање	 прехранбени	 производи;	 материи	
за	 штавење;	 адхезиви	 (лепливи	 материи)	
наменети	за	индустријата	

	 кл. 4 - индустриски	 масла	 и	 масти;	 мазива;	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување;	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	

	 кл. 6 - метали	и	нивните	легури;	метални	градежни	
материјли;	 метални	 преносни	 конструкции;	
метални	материјали	за	железнички	шини;

	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	 метал;	 браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 каси;	 производи	 од	 метал	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди	

	 кл.	7 - машини	и	машини	алати;	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	
за	 сувоземни	 возила);	 земјоделски	 направи;	
инкубатори	за	јајца	

	 кл.	 12 - возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	

	 кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	

	

(111)	 10868	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1033	 (220)	 29/10/2001
	 	 (181)	 29/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МАК АУТОСТАР Интернационална шпедиција 

Вили Бетц ГмбХ КоКг Д.О.О.Е.Л
	 ул.Беласица	б.б.	1000	Скопје,	MK
(540)	

АУТОСТАР

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 1 - хемиски	производи	за	индустријата,	науката,	

фотографиите,	како	и	за	земјоделството,	градинар-
ството	 и	 шумарството;	 сурови	 вештачки	 смоли,	
сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	 ѓубрива,	
смеши	 за	 гаснење	 пожар;	 препарати	 за	 калење	
и	 заварување	 метали;	 хемиски	 и	 производи	 за	
конзервирање	 прехранбени	 производи;	 материи	
за	 штавење;	 адхезиви	 (лепливи	 материи)	
наменети	за	индустријата	

	 кл. 4 - индустриски	 масла	 и	 масти;	 мазива;	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување;	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	

	 кл.	6 - метали	и	нивните	легури;	метални	градежни	
материјли;	 метални	 преносни	 конструкции;	
метални	материјали	за	железнички	шини;

	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	 метал;	 браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 каси;	 производи	 од	 метал	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди	

	 кл.	7 -	машини	и	машини	алати;	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	
за	 сувоземни	 возила);	 земјоделски	 направи;	
инкубатори	за	јајца	

	 кл.	 12 - возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	

	 кл. 39	 -	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	

	

(111)	 10856	 (151)	 30/01/2006
(210)	 TM		2001/1034	 (220)	 29/10/2001
	 	 (181)	 29/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (A French 

Societe en Commandite par Actions)
	 50890	CONDE-SUR-VIRE,	FR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

YAGGO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29 -	 млеко,	 производи	 од	 млеко,	 млечни	

десерти	
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(111)	 10839	 (151)	 20/01/2006
(210)	 TM		2001/1035	 (220)	 30/10/2001
	 	 (181)	 30/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 RECKITT &COLMAN (Overseas) LIMITED
	 Dansom	Lane,	Hull,	HU8	7DS,	UK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

WOOLITE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 1	 -	 хемиски	 производи	 за	 индустриски	 цели;	

смекшувачи	 на	 вода;	 средства	 за	 зголемување	
и	агенти;	 смекшувачи	на	 вода	различни	од	оние	
наменети	за	домаќинството;	заштитни	препарати	
за	стаклена	стока,	порцелан	и	грнчарија,	грнчарски	
и	други	кујнски	елементи;	производи	наменети	за	
спречување,	замрсување	на	кујнските	елементи	и	
стаклени	 производи,	 како	 и	 сите	 неопфатени	 во	
другите	класи;	сите	горенаведени	стоки	со	или	без	
дезинфицирачки	составни	елементи	

	 кл.	3 - препарати	за	белеење	и	други	супстанции	
за	 перење	 и	 миење,	 во	 тврда,	 течна	 сосотојба	
или	 во	 форма	 на	 гел;	 препарати	 за	 перење	 за	
суво	чистење	на	алишта;	препарти	за	полирање	
наменети	за	кујна	и	стакло;	препарати	за	чистење,	
полирање,	 чистење	 на	 дамки	 и	 абразивни	
препарати;	 правосмукалки;	 детергенти;	 сапуни;	
препарати	 и	 средства	 за	 домашна	 употреба;	
смекшувачи	 на	 ткаенина;	 адитиви	 за	 перење;	
препарати	 за	 отстранување	 дамки;	 сите	
гореспоменати	стоки	со	или	без	дезинфицирачки	
составни	елементи	

(111)	 10840	 (151)	 20/01/2006
(210)	 TM		2001/1036	 (220)	 30/10/2001
	 	 (181)	 30/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ANVIL KNITWEAR INC.
	 228	East	45th	Street,	NEW	YORK,	N.	Y.	10017,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ANVIL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	25 - облека,	чевли,	капи	
	
	

(111)	 10937	 (151)	 13/02/2006
(210)	 TM		2001/1039	 (220)	 01/11/2001
	 	 (181)	 01/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Alcon, Inc.
	 Bosch	69,	CH-6331	Hunenberg,	CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

MAXITROL

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

препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината;	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои;		материјали	зa	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	зa	дезинфекција;	
препарати		за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

	
	

(111)	 10941	 (151)	 13/02/2006
(210)	 TM		2001/1040	 (220)	 01/11/2001
	 	 (181)	 01/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Alcon, Inc.
	 Bosch	69,	CH-6331	Hunenberg,	CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

CRYSTAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 10  -	  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	

ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти;	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи;		
хируршки	материјали	за	шиење	

	 	

(111)	 10874	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1041	 (220)	 01/11/2001
	 	 (181)	 01/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД “ АД - Скопје
	 бул.	 ,,Александар	 Македонски”	 	 бр.12,	 1000	 -	

Скопје,	MK
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(540)	

(591)	 зелена,	црна,	црвена,	жолта,	розова	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 3 - тоалетен	сапун	
	 	

(111)	 10884	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1042	 (220)	 01/11/2001
	 	 (181)	 01/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД “ АД - Скопје
	 бул.	 ,,Александар	 Македонски”	 	 бр.12,1000	 -	

Скопје,	MK
(540)	

(591)	 виолетова,	сина,	зелена,	црна	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	тоалетен	сапун	
	

(111)	 10885	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1043	 (220)	 01/11/2001
	 	 (181)	 01/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД “ АД - Скопје
	 бул.	 ,,Александар	 Македонски”	 	 бр.12,1000	 -	

Скопје,	MK

(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	тоалетен	сапун	
	

(111)	 10923	 (151)	 08/02/2006
(210)	 TM		2001/1060	 (220)	 13/11/2001
	 	 (181)	 13/11/2011
	 	 	(450)	30/06/2005
(732)	 Elan Pharma International Limited
	 Wil	 House,	 Shannon	 Business	 Park,	 Shannon,	

County	Clare,	IE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

ANTEGREN

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5 -	фармацевтски	препарати	
	

(111)	 10924	 (151)	 08/02/2006
(210)	 TM		2001/1068	 (220)	 16/11/2001
	 	 (181)	 16/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
	 Danica	5,	48000	Koprivnica,	HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

STATIM

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 5 -	фармацевтски	производи	
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(111)	 10834	 (151)	 23/01/2006
(210)	 TM		2001/1075	 (220)	 20/11/2001
	 	 (181)	 20/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 RECKITT & COLMAN ( Overseas ) Limited  Dansom 

Lane
	 HULL	HU8	7DS,	UK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

WOOLITE BLACK

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 1	 -	 хемиски	 производи	 за	 индустриски	 цели;	

водени	 смекнувачи;	 	 средства	 за	 зголемување	
и	агенти,	но	не	за	домашна	употреба;	 	заштитни	
препарати	 за	 стаклена	 стока,	 порцелан	 и	
грнчарија,	 грнчарски	 и	 други	 кујнски	 елементи;	
производи	наменети	за	спречувње	валканици	на	
кујнските	елементи	и	стаклени	производи,	како	и	
сите	 	останати	неопфатени	во	други	 класи;	 сите	
горенаведени	 стоки	 со	 или	 без	 дезинфицирани	
составни	елементи	

	 кл.	3	 -	 препарати	 за	белење	и	други	 супстанции	
за	перење	и	миење,	било	да	се	во	тврда	и	течна	
состојба	 или	 во	 форма	 на	 гел;	 	 препарати	 за	
перење	за	суво	чистење	на	алишта;		препарати	за	
полирање	наменети	за	кујна	и	стакло;		препарати	
за	 чистење,	 полирање	 на	 кујнска	 и	 стаклена	
стока;	препарати	за	чистење	полирање,	чистење	
на	дамки	и	абразивни	препарати;	правосмукалки;		
детергенти;	 сапуни;	 препарати	 и	 средства	 за	
домашна	 употреба;	 	 смекнувачи	 на	 ткаенина;		
адитиви	за	перење;	 	препарати	за	отстранување	
на	дамки;	 сите	 горе	 споменати	 стоки	 со	или	без	
дезинфицирани	составни	елементи	

	
	

(111)	 10936	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2001/1078	 (220)	 20/11/2001
	 	 (181)	 20/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Firat Plastik Kaucuk Sanayi ve Тicaret Anonim 

Sirketi
	 Turkoba	Koyu,	Buyukcekmece	ISTANBUL,	TR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

WINHOUSE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
	 кл.	6 - oбични	метали	и	нивните	легури;	метални	

градежни	 материјали;	 метални	 преносни	
конструкции;	метални	материјали	 за	железнички	
шини;	жици	и	кабли	од	обичен	метал;	браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цефки;	 каси;	 производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди.	

	 кл. 7	 -	 машини	 и	 машински	 алати;	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	за	сувоземни	возила);	земјоделски	направи;	
инкубатори	за	јајца	

	 кл.	17 -	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	што	не	се	опфатени	во	другите	
класи;	полуфабрикати	од	пластични	материјали;	
материјали	 за	 подлошка,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	

	 кл.	19 -	неметални	 градежни	материјали;	цврсти	
неметални	цевки	за	 градба;	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал	

	

(111)	 10939	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2001/1079	 (220)	 20/11/2001
	 	 (181)	 20/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732) PepsiCo Inc.
	 700	Anderson	Hill	Road,	Purchase,	NY	10577,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 29 -	 мeco,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	

преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	заленчук;	желе,	џемови,	компоти;	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масло	 и	 масти	 за	
јадење	

	 кл.	 30 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	замена	за	кафе;

	 брашно	и	производи	од	жито,	леб,	торти	и	слатки,	
сладолед;	мед,	меласа,	квасец,	прашок	за	печење;	
сол,	 сенф;	 оцет,	 сосови	 (како	 зачини),	 зачини,	
мраз	
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(111)	 10841	 (151)	 20/01/2006
(210)	 TM		2001/1090	 (220)	 22/11/2001
	 	 (181)	 22/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 VA	2001	03382		10/09/2001		DK
(732)	 BAMBO A/S
	 EGELUND	37,	DK-6200	AABENRAA,	DK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ABENA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	сапуни,	парфимериски	производи,	основни	

масла,	козметика,	лосиони	за	коса;	пасти	за	заби	
	 кл. 5 - санитарни	 препарати;	 хигиенски	 артикли	

за	 медицинска	 употреба,	 вклучително	 пелени	 и	
санитарни	влошки	за	инконтиненција,	заштита	за	
гаќи,	менструални	тампони,	менструален	завој	

	 кл.	16 - пелени	за	бебиња	(од	хартија),	хартија	за	
намена	 во	 домаќинството	 вклучително	 и	 ролни	
за	 кујна,	 тоалетна	 хартија,	 крпи	 од	 хартија	 во	
листовидна	 форма	 и	 форма	 на	 ролна,	 салвети,	
подметнувачи	и	хартиени	покривки	

	

(111)	 10857	 (151)	 30/01/2006
(210)	 TM		2001/1100	 (220)	 27/11/2001
	 	 (181)	 27/11/2011
	 	 	(450)	30/06/2005
(300)	 76/296,119		08/08/2001		US
(732)	 Advanced Micro Devices, Inc.
	 One	AMD	Place,	PO	Box	3453,	Sunnyvale,	California	

94088,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

QUANTISPEED

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 компјутерски	 хардвер;	 полупроводнички	

уреди;	микропроцесорски	модули;	потсистеми	за	
компјутерски	 хардвер;	 и	 компјутерски	 софтвер,	
имено,	софтвер	за	оперативни	системи,	софтвер	
за	игри	и	софтвер	за	3Д	графика	

	
	

(111)	 10869	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1105	 (220)	 28/11/2001
	 	 (181)	 28/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
	 ul.	“Marijana	Cavica”	br.1,	Zagreb,	HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	портокалова,	кафено-жолта,	црвена,	
зелена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30 - кечап	

(111)	 10917	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2001/1107	 (220)	 05/12/2001
	 	 (181)	 05/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo za 

proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica
	 Ilica	224,	10000	ZAGREB,	HR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 златна,	црвена,	темно-црвена,	црна,	бела,	жолто-
портокалова,	светло	и	темно	кафено-жолта,	сина,	
зелена,	кафена		и	нивните	комбинации

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	32 - пиво	
	
	

(111)	 10918	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2001/1108	 (220)	 05/12/2001
	 	 (181)	 05/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo za 

proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica
	 Ilica	224,	10000	ZAGREB,	HR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 златна,	 црвена,	 црна,	 бела,	 жолто	 портокалова,	
светло	 и	 темно	 кафено	 жолта	 и	 нивните	
комбинации

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	32 - пиво	
	
	

(111)	 10920	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2001/1109	 (220)	 05/12/2001
	 	 (181)	 05/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo za 

proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica
	 Ilica	224,	10000	ZAGREB,	HR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 златна,	 црвена,	 црна,	 бела,	 жолто	 портокалова,	
кафено	жолта	и	нивните	комбинации

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 32	-	пиво	
	
	

(111)	 10944	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2001/1118	 (220)	 06/12/2001
	 	 (181)	 06/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 2001	13059		02/11/2001		NO
(732)	 Norske Skogindustrier ASA
	 Oksenoyveien	80,	1326	Lysaker,	NO
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	16 -	 хартија,	 печатарска	 хартија	 и	 хартија	 за	

часописи	
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(111) 10890	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2001/1131	 (220)	 07/12/2001
	 	 (181)	 07/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 M200101199		09/07/2001		EE
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
	 11-1,	Hokotate-cho,	Kamitoba,	Minami-ku,	Kyoto-shi,	

Kyoto,	JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

Nintendo

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	апарати	за	видео	игри	за	лична	употреба,	

магнетни	 дискови,	 оптички	 дискови,	 магнетни	
картички,	РОМ	кертриџи,	ДВД	и	ЦД-Ром	чување	
програми	 за	 игри	 за	 апарати	 за	 видео	 игри	 за	
лична	 употреба,	 мемориски	 кертриџи	 за	 игри	
што	 се	 држат	 во	 рака,	 џојстици	 и	 други	 делови	
и	приклучоци	за	апарати	за	видео	игри	за	лична	
употреба,	 педометри,	 батерии,	 електрични	 жици	
и	 кабли,	 фотографски	 апарати	 и	 инструменти,	
кинематографски	апарати	и	инструменти,	оптички	
апарати	и	инструменти,	мобилни	телефони	други	
електрични	комуникациски	апарати	и	инструменти,	
записи	 (плочи),	 метрономи,	 оптички	 дискови,	
магнетни	 дискови	 и	 друго,	 	 медијско	 чување	 на	
програми	 за	 игри	 за	 персонални	 компјутери,	
компјутери	 (вклучително	 единици	 за	 централна	
обработка,	 електронски	 кола	 за	 програмирано	
носење	на	податоци,	магнетни	дискови	и	магнетни	
ленти,	и	друга	периферна	опрема	за	компјутери),	
компјутерски	 програми,	 компјутерски	 програми	
што	 можат	 да	 се	 преземаат	 преку	 интернет,	
други	 електронски	 машини	 и	 инструменти	 и	
нивни	 делови	 и	 приклучоци,	 апарати	 за	 видео	
игри	 за	 комерцијална	употреба,	други	машини	и	
инструменти	 за	 употреба	 во	 забавните	 паркови	
и	 забавните	 игралишта,	 слот	 машини,	 спортски	
тренинг	 симулатори,	 тренинг	 симулатори	 за	
возење	возила,	кинематографски	филмови,	слајд	
филмови,	 основи	 за	 слајд	 филмови,	 претходно	
снимени	видео	дискови	и	ленти,	машини-автомати	
за	 продажба,	 машини	 за	 броење	 парички	 и	
сортирање,	мерни	 скали,	 пловки	 за	 пливање	 на	
надувување	

	 кл.	 16 -	 магазини,	 книги,	 весници,	 памфлети,	
печатени	работи,	карти	за	играње,	трговски	карти,	
моливи,	 пенкала	 со	 топчест	 врв,	 гуми,	 тетратки,	
кутии	 за	 пенкала,	 канцелариски	 материјал,	
хартиени	 кутии,	 хартиени	 вреќи	 ја	 завиткување,	
хартија,	 хартиени	 знаменца,	 знамиња	 од	
хартија,	 фотографии,	 фотографски	 основи,	
адхезиви	 за	 канцелариски	 намени	 или	 намени	
во	 домаќинството,	 инструменти	 за	 цртање,	

материјали	 за	 цртање,	 внатрешни	 аквариуми,	
орнаментални	 приклучоци	 за	 надворешни	
аквариуми	

	 кл.	28 -	 портабл	 апарати	 за	 игри	 адаптирани	 за	
употреба	 со	 ЛЦД	 дисплеи,	 РОМ	 кертриџи	 за	
чување	програми	и	други	периферии	за	портабл	
апарати	за	игри	адаптирани	за	употреба	со	ЛЦД	
дисплеи,	други	играчки,	машини	за	игри,	“го”	гејм	
опрема	(јапонска	игра	табла),	“шоги”	гејм	опрема	
(јапонски	 шах),	 коцки,	 “сугороку”	 игри	 (јапонски	
парчеси),	чаши	за	коцки,	дијамантски	(каро)	игри,	
шах	игри,	дама,	илузионистички	апарати,	домина,	
мехјонг	опрема,	билијард	опрема,	кукли,	играчки	
за	домашни	миленичиња,	средства	за	спортување	
и	гимнастика,	восок	за	скии,	рибарски	прибор	

	
	

(111)	 10905	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1135	 (220)	 10/12/2001
	 	 (181)	 10/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Elbex Video Kabushiki Kaisha
	 11-51,	 Tsunashimahigashi	 6-chome,	 Kohoku-ku,	

Yokohama-shi,	Kanagawa-ken,	JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	електрични	и	електронски	готови	производи	

како	 што	 се	 телевизиски	 прожектори,	 испитна	
опрема,	 AC	 адаптери,	 уред	 за	 напојување	
со	 енергија,	 касетофони	 магнетофони,	 Hi-Fi,	
звучници,	 радија,	 телевизори,	 телевизиски	
камери,	 телевизиски	 леќи,	 систем	 за	 внатрешна	
комуникација,	 машини	 задиктирање,	 видео	
рекордер,	 видео	 камери,	 уреди	 за	 наснимување	
на	 видео	 и	 аудио	 ленти,	 видео	 ленти,	 видео	
касети,	магнетни	делови,	монокристален	магнет,	
глави	 за	 видео	 и	 аудио,	 глави	 за	 компјутер,	
телевизори	 со	 затворено	 коло,	 CCTV	 камери,	
делови	и	прибор	за	овие	производи;	електрични	и	
електронски	компоненти	како	што	се	поврзувачи	
за	 прекинувачи	 на	 коло,	 поврзувачи	 за	 аудио,	
отпорници,	 кондензатори,	 монитори,	 утикачи	 за	
аудио,	 интегрални	 кола,	 транзистори,	 склопки,	
завртки,	 навртки	 и	 шајбни,	 цевки,	 цевки	 за	
телевизиски	камери,	цевки	за	формирање	слики,	
обрачи,	трансформатори,	кабли,	челични	јажиња	
за	поврзување,	продолжни	кабли,	челични	јажиња	
за	 далечинска	 контрола,	 троношци	 за	 видео	
камери,	CCTV	поврзувачи	и	прибор	
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Trgovski marki

484

(111)	 10883	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2001/1136	 (220)	 10/12/2001
	 	 (181)	 10/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 M2001	01196		09/07/2001		EE

(732)	 Nintendo Co., Ltd.
	 11-1,	Hokotate-cho,	Kamitoba,	Minami-ku,	Kyoto-shi,	

Kyoto,	JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

GAMEBOY

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	апарати	за	видео	игри	за	лична	употреба,	

магнетни	 дискови,	 оптички	 дискови,	 магнетни	
картички,	 РОМ	 кертриџи,	 ДВД	 и	ЦД-Ром	 чување	
програми	 за	 игри	 за	 апарати	 за	 видео	 игри	 за	
лична	 употреба,	 мемориски	 кертриџи	 за	 игри	
што	 се	 држат	 во	 рака,	 џојстици	 и	 други	 делови	
и	приклучоци	за	апарати	за	видео	игри	за	лична	
употреба,	 педометри,	 батерии,	 електрични	 жици	
и	 кабли,	 фотографски	 апарати	 и	 инструменти,	
кинематографски	апарати	и	инструменти,	оптички	
апарати	и	инструменти,	мобилни	телефони	други	
електрични	комуникациски	апарати	и	инструменти,	
записи	 (плочи),	 метрономи,	 оптички	 дискови,	
магнетни	 дискови	 и	 друго,	 	 медијско	 чување	 на	
програми	 за	 игри	 за	 персонални	 компјутери,	
компјутери	 (вклучително	 единици	 за	 централна	
обработка,	 електронски	 кола	 за	 програмирано	
носење	на	податоци,	магнетни	дискови	и	магнетни	
ленти,	и	друга	периферна	опрема	за	компјутери),	
компјутерски	 програми,	 компјутерски	 програми	
што	 можат	 да	 се	 преземаат	 преку	 интернет,	
други	 електронски	 машини	 и	 инструменти	 и	
нивни	 делови	 и	 приклучоци,	 апарати	 за	 видео	
игри	 за	 комерцијална	 употреба,	 други	машини	 и	
инструменти	 за	 употреба	 во	 забавните	 паркови	
и	 забавните	 игралишта,	 слот	 машини,	 спортски	
тренинг	 симулатори,	 тренинг	 симулатори	 за	
возење	возила,	кинематографски	филмови,	слајд	
филмови,	 основи	 за	 слајд	 филмови,	 претходно	
снимени	видео	дискови	и	ленти,	машини-автомати	
за	 продажба,	 машини	 за	 броење	 парички	 и	
сортирање,	 мерни	 скали,	 пловки	 за	 пливање	 на	
надувување	

	 кл. 28 -	 портабл	 апарати	 за	 игри	 адаптирани	
за	 употреба	 со	 ЛЦД	 дисплеи,	 РОМ	 кертриџи	 за	
чување	програми	и	други	периферии	за	портабл	
апарати	за	игри	адаптирани	за	употреба	со	ЛЦД	
дисплеи,	други	играчки,	машини	за	игри,	“го”	гејм	
опрема	(јапонска	игра	табла),	“шоги”	гејм	опрема	
(јапонски	 шах),	 коцки,	 “сугороку”	 игри	 (јапонски	
парчеси),	чаши	за	коцки,	дијамантски	(каро)	игри,	
шах	игри,	дама,	илузионистички	апарати,	домина,	
мехјонг	опрема,	билијард	опрема,	кукли,	играчки	
за	домашни	миленичиња,	средства	за	спортување	
и	гимнастика,	восок	за	скии,	рибарски	прибор	

(111)	 10887	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2001/1137	 (220)	 10/12/2001
	 	 (181)	 10/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 M2001	01197		09/07/2001		EE

(732)	 Nintendo Co., Ltd.
	 11-1,	Hokotate-cho,	Kamitoba,	Minami-ku,	Kyoto-shi,	

Kyoto,	JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

SUPERMARIO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9 -	апарати	за	видео	игри	за	лична	употреба,	

магнетни	 дискови,	 оптички	 дискови,	 магнетни	
картички,	РОМ	кертриџи,	ДВД	и	ЦД-Ром	чување	
програми	 за	 игри	 за	 апарати	 за	 видео	 игри	 за	
лична	 употреба,	 мемориски	 кертриџи	 за	 игри	
што	 се	 држат	 во	 рака,	 џојстици	 и	 други	 делови	
и	приклучоци	за	апарати	за	видео	игри	за	лична	
употреба,	 педометри,	 батерии,	 електрични	 жици	
и	 кабли,	 фотографски	 апарати	 и	 инструменти,	
кинематографски	апарати	и	инструменти,	оптички	
апарати	и	инструменти,	мобилни	телефони	други	
електрични	комуникациски	апарати	и	инструменти,	
записи	 (плочи),	 метрономи,	 оптички	 дискови,	
магнетни	 дискови	 и	 друго,	 	 медијско	 чување	 на	
програми	 за	 игри	 за	 персонални	 компјутери,	
компјутери	 (вклучително	 единици	 за	 централна	
обработка,	 електронски	 кола	 за	 програмирано	
носење	на	податоци,	магнетни	дискови	и	магнетни	
ленти,	и	друга	периферна	опрема	за	компјутери),	
компјутерски	 програми,	 компјутерски	 програми	
што	 можат	 да	 се	 преземаат	 преку	 интернет,	
други	 електронски	 машини	 и	 инструменти	 и	
нивни	 делови	 и	 приклучоци,	 апарати	 за	 видео	
игри	 за	 комерцијална	употреба,	други	машини	и	
инструменти	 за	 употреба	 во	 забавните	 паркови	
и	 забавните	 игралишта,	 слот	 машини,	 спортски	
тренинг	 симулатори,	 тренинг	 симулатори	 за	
возење	возила,	кинематографски	филмови,	слајд	
филмови,	 основи	 за	 слајд	 филмови,	 претходно	
снимени	видео	дискови	и	ленти,	машини-автомати	
за	 продажба,	 машини	 за	 броење	 парички	 и	
сортирање,	мерни	 скали,	 пловки	 за	 пливање	 на	
надувување	

	 кл.	28 -	 портабл	 апарати	 за	 игри	 адаптирани	 за	
употреба	 со	 ЛЦД	 дисплеи,	 РОМ	 кертриџи	 за	
чување	програми	и	други	периферии	за	портабл	
апарати	за	игри	адаптирани	за	употреба	со	ЛЦД	
дисплеи,	други	играчки,	машини	за	игри,	“го”	гејм	
опрема	(јапонска	игра	табла),	“шоги”	гејм	опрема	
(јапонски	 шах),	 коцки,	 “сугороку”	 игри	 (јапонски	
парчеси),	чаши	за	коцки,	дијамантски	(каро)	игри,	
шах	игри,	дама,	илузионистички	апарати,	домина,	
мехјонг	опрема,	билијард	опрема,	кукли,	играчки	
за	домашни	миленичиња,	средства	за	спортување	
и	гимнастика,	восок	за	скии,	рибарски	прибор	

10883
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Trgovski marki

485

(111)	 10951	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2001/1138	 (220)	 07/12/2001
	 	 (181)	 07/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 2253003		11/06/2001		EM

(732)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of 
Connecticut

	 Eastern	Point	Road,	Groton,	Connecticut	06340,	US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

TINGUIS

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

препарати;	 	 диететски	 супстанции	 за	 користење	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 	 фластери,	
материјали	за	завои	

(111)	 10886	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1184	 (220)	 27/12/2001
	 	 (181)	 27/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 Ж-1094/01		12/07/2001		YU
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
	 11-1	Hokotate-cho,	Kamitoba,	Minami-ku,	Kyoto-shi,	

KYOTO,	JP
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(540)	

	
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 сетови	 од	 телевизиски	 игри,	 патрони	 со	

меморија	за	игри	што	се	држат	со	рака,	патрони	со	
меморија	за	сетови	од	телевизиски	игри,	дискови	
(вклучително	и	магнетни	дискови	и	оптички	дискови)	
за	сетови	од	телевизиски	игри,	апарати	за	видео	
игри	за	домашна	и	службена	употреба,	апарати	за	
забава,	контролори	за	погоре	наведените	сетови	
од	игри	и	апарати,	џојстици	за	погоре	наведените	

сетови	од	игри	и	апарати,	комјутерски	програми,	
патрони	 со	 меморија,	 дискови	 (вклучително	 и	
магнетни	 дискови,	 оптичко-магнетни	 дискови	 и	
оптички	 дискови),	 флопи	 дискови,	 IC-картички	
(картички	 со	 интегрирани	 кола),	 електронски	
кола,	 микро	 чипови,	 полупроводнички	 мемории,	
магнетни	ленти,	магнетни	картички,	касети,	касети	
и	други	носачи	на	компјутерски	програми,	звучни	
и	 видео	 снимки	 (вклучително	 звучни	 и	 видео	
CD),	 педометри,	 машини	 за	 продажба	 (машини	
за	 автоматска	 дистрибуција),	 телевизиски	
приемници,	 аудио/видео	 апарати	 за	 снимање	 и	
репродукција,	 заштитувачи	 за	 екрани/програми	
за	заштита	на	екрани,	делови	и	фитинзи	за	сите	
погоре	наведени	производи	

	 кл.	 16 - печатени	 материјали	 (вклучително	
магазини,	 списанија,	 весници,	 	 книги,	 каталози,	
брошури),	карти	за	играње	(вклучително	карти	за	
игри,	јапонски	карти	за	игри),	картички	за	трговија,	
хартија,	 	 амбалажа	 од	 хартија,	 канцелариски	
прибор,	калиграфија	и	слики,	хартиени	чаршафи,	
хартиени	 крпи/хартиени	 салфети,	 хартиени	
знамиња,	 хартиени	 шамичиња,	 фотографии,	
пасти	и	лепак	за	канцелариски/домашни	потреби,	
апарати	 за	 копирање,	 опрема	 и	 прибор	 за	
втиснување	 копии,	 фолии	 за	 домакинство	 за	
пакување	 храна,	 шаблони/теркови	 за	 женска	
облека	 и	 машки	 костуми,	 хартиени	 пелени	 за	
бебиња,	 хартиени	 ракотворби,	 	 налепници	 со	
лепливи	 етикети/ленти	 за	 запишување	 мостри	
(примероци),	 плочкасти	 печати,	 печати	 од	
делови,	 печати	 за	 сложување,	 основи/рамки	 за	
фотографии,	машини	за	адресирање,	печатарски	
реглети,	 мастилави	 ленти	 за	 печатари,	
електричен	разврстувач	за	канцелариски	потреби,	
инструменти	 за	 цртање	 и	 материјал	 за	 цртање,	
сликарски	 четки,	 машини	 за	 пишување,	 машини	
за	сечкање	хартија,	восок	за	запечатување,	куќни	
аквариуми	и	прибор	за	нив	

	 кл.	28 - игри	што	се	држат	со	рака,	играчки,	кукли,	
игри	 и	 играчки,	 	 опрема	 за	 “go”	 игра,	 шах-игри,	
јапонски	 шах,	 илузионистички	 апарати,	 опрема	
за	“ma-dzong”,	спортски	и	гимнастички	производи,	
рибарски	прибор,	делови	и	фитинзи	за	сите	погоре	
наведени	производи	

	 	

(111)	 10895	 (151)	 02/02/2006
(210)	 TM		2001/1185	 (220)	 27/12/2001
	 	 (181)	 27/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 Ж-1093/01		12/07/2001		YU
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
	 11-1	Hokotate-cho,	Kamitoba,	Minami-ku,	Kyoto-shi,	

KYOTO,	JP
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000	Скопје
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9 - сетови	 од	 телевизиски	 игри,	 патрони	 со	

меморија	за	игри	што	се	држат	со	рака,	патрони	со	
меморија	за	сетови	од	телевизиски	игри,	дискови	
(вклучително	и	магнетни	дискови	и	оптички	дискови)	
за	сетови	од	телевизиски	игри,	апарати	за	видео	
игри	за	домашна	и	службена	употреба,	апарати	за	
забава,	контролори	за	погоре	наведените	сетови	
од	игри	и	апарати,	џојстици	за	погоре	наведените	
сетови	од	игри	и	апарати,	 комјутерски	програми,	
патрони	 со	 меморија,	 дискови	 (вклучително	 и	
магнетни	 дискови,	 оптичко-магнетни	 дискови	 и	
оптички	 дискови),	 флопи	 дискови,	 IC-картички	
(картички	 со	 интегрирани	 кола),	 електронски	
кола,	 микро	 чипови,	 полупроводнички	 мемории,	
магнетни	ленти,	магнетни	картички,	касети,	касети	
и	други	носачи	на	компјутерски	програми,	звучни	
и	 видео	 снимки	 (вклучително	 звучни	 и	 видео	
CD),	 педометри,	 машини	 за	 продажба	 (машини	
за	 автоматска	 дистрибуција),	 телевизиски	
приемници,	 аудио/видео	 апарати	 за	 снимање	 и	
репродукција,	 заштитувачи	 за	 екрани/програми	
за	заштита	на	екрани,	делови	и	фитинзи	за	сите	
погоре	наведени	производи	

	 кл.	 16 - печатени	 материјали	 (вклучително	
магазини,	 списанија,	 весници,	 	 книги,	 каталози,	
брошури),	карти	за	играње	(вклучително	карти	за	
игри,	јапонски	карти	за	игри),	картички	за	трговија,	
хартија,	 	 амбалажа	 од	 хартија,	 канцелариски	
прибор,	калиграфија	и	слики,	хартиени	чаршафи,	
хартиени	 крпи/хартиени	 салфети,	 хартиени	
знамиња,	хартиени	шамичиња,	фотографии,	пасти	
и	лепак	за	канцелариски/домашни	потреби,	апарати	
за	 копирање,	 опрема	 и	 прибор	 за	 втиснување	
копии,	фолии	за	домакинство	за	пакување	храна,	
шаблони/теркови	 за	 женска	 облека	 и	 машки	
костуми,	 хартиени	 пелени	 за	 бебиња,	 хартиени	
ракотворби,		налепници	со	лепливи	етикети/ленти	
за	 запишување	 мостри	 (примероци),	 плочкасти	
печати,	печати	од	делови,	печати	за	сложување,	
основи/рамки	 за	 фотографии,	 машини	 за	
адресирање,	 печатарски	 реглети,	 мастилави	
ленти	 за	 печатари,	 електричен	 разврстувач	 за	
канцелариски	потреби,	инструменти	за	цртање	и	
материјал	за	цртање,	сликарски	четки,	машини	за	
пишување,	машини	за	сечкање	хартија,	восок	за	
запечатување,	куќни	аквариуми	и	прибор	за	нив	

	 кл.	28 -	игри	што	се	држат	со	рака,	играчки,	кукли,	
игри	 и	 играчки,	 	 опрема	 за	 “go”	 игра,	 шах-игри,	
јапонски	 шах,	 илузионистички	 апарати,	 опрема	
за	“ma-dzong”,	спортски	и	гимнастички	производи,	
рибарски	прибор,	делови	и	фитинзи	за	сите	погоре	
наведени	производи	

	 	

(111)	 10921	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2001/1186	 (220)	 27/12/2001
	 	 (181)	 27/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 GMB, Inc.
	 Jefferson	Square,	Suite	A	King,		North	Carolina,	US

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

RJR

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34 - тутун,	вклучително	цигари;	производи	за	

пушачи;	кибрити	
	
	

(111)	 10896	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/3	 (220)	 08/01/2002
	 	 (181)	 08/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Schering Aktiengesellschaft
	 Mullerstrasse	178,	13353	Berlin,	DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

КСЕЕВАГЕНТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третман	 на	

ракот	
	 кл.	 10	 -	 радиоактивно	 збогатени	 импланти	 за	

третман	на	ракот	
	
	

(111)	 10897	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/5	 (220)	 08/01/2002
	 	 (181)	 08/01/2012
	 	 	(450)	30/06/2005
(732)	 Schering Aktiengesellschaft
	 Mullerstrasse	178,	13353	Berlin,	DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

РАДИОПЛЕТС

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третман	 на	

ракот	
	 кл.	 10	 -	 радиоактивно	 збогатени	 импланти	 за	

третман	на	ракот	
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(111)	 10898	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/6	 (220)	 08/01/2002
	 	 (181)	 08/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732) Schering Aktiengesellschaft
	 Mullerstrasse	178,	13353	Berlin,	DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ИРАГЕНТИКС

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третман	 на	

ракот	
	 кл.	 10	 -	 радиоактивно	 збогатени	 импланти	 за	

третман	на	ракот	
	 	

(111)	 10899	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/7	 (220)	 08/01/2002
	 	 (181)	 08/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Schering Aktiengesellschaft
	 Mullerstrasse	178,	13353	Berlin,	DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ЦИСНОЕТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 радиолошки	 одбележани	 фармацевтски	

препарати	 за	дијагностика	во	живо	 (in	 vivo)	и	 за	
терапевтска	 намена;	 препарати	 за	 медицински	
приказ;	 дијагностички	 препарати	 за	 медицинска	
намена	

	 	

(111)	 10844	 (151)	 19/01/2006
(210)	 TM		2002/9	 (220)	 08/01/2002
	 	 (181)	 08/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.
	 Science	 Based	 Industries	 Campus,	 Har	 Hotzvim,	

P.O.Box	1142,	Jerusalem	91010,	IL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

PRESTYLON

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5 -	фармацевтски	препарати	за	лекување	на	

паркинсоновата	болест	
	 	

(111)	 10849	 (151)	 23/01/2006
(210)	 TM		2002/10	 (220)	 08/01/2002
	 	 (181)	 08/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.
	 Science	 Based	 Industries	 Campus,	 Har	 Hotzvim,	

P.O.Box	1142,	Jerusalem	91010,	IL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

AGILECT

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5 -	фармацевтски	препарати	за	лекување	на	

паркинсоновата	болест	и	на	други	пореметувања	
на	централниот	нервен	систем	

	

(111)	 10876	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/12	 (220)	 09/01/2002
	 	 (181)	 09/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Harman International Industries, Incorporated
	 8500	 Balboa	 Boulevard,	 Northbrigade,	 California	

91329,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

LOGIC 7

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 аудио,	 видео,	

кенематографски,	 за	 сигнализација,	 спасување,	
мерење,	 оптички;	 електрични	 и	 електронски	
апарати	 и	 инструменти;	 апарати	 за	 снимање,	
пренос	 и/или	 репродукција	 на	 звук	 и/или	 слики;	
магнетни	носачи	на	податоци;	дискови	за	снимање;	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	 опрема	
за	 настава	 и	 обука;	 компјутери;	 компјутерски	
софтвер;	 компјутерски	 хардвер;	 компјутерски	
периферии;	 дигитални	 комуникациски	 хардвери	
и	 софтвери;	 апарати	 и	 инструменти,	 сите	 за	
снимање,	 производство,	 пренос,	 емитирање	
или	 обработка	 на	 аудио	 и/или	 видео	 сигнали;	
аудио	апарати	за	обработка	на	звук;	“high	fidelity”	
(висококвалитетна)	 звучна	 и	 видео	 опрема;	
компјутерски	звучни	системи	и	апарати;	системи	
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на	звучници;	звучници;	преклопувачки	преклопни	
(cross	 over)	 мрежи;	 трансдуктери,	 радио,	
навигациони	 системи	 и	 телематски	 апарати	 и	
инструменти;	 аудио	 апарати	 и	 инструменти	 за	
користење	во	возилата;	опрема	за	обработка	на	
звук,	опрема	за	обработка	на	дигитални	сигнали;	
процесори	 за	 обработка	 на	 дигитални	 звучни	
сигнали;	звучни	процесори,	појачувачи,	спојувачи,	
електронски	појачувачи,	рисивери,	аудио	и	видео	
рисивери;	 тјунери	 (радио),	процесори	за	 кино	во	
куќа	 (home	 cinema),	 DVD	 плеери,	 компакт	 диск	
плеери,	компакт	диск	и	DVD	транспортери,	плеери	
и	 транспортери	 за	 оптички	 дискови,	 касетофони	
(вклучително	касетофони	за	снимање);	далечински	
управувачи,	 аудио	 (звучни)	 контролни	 системи,	
микрофони,	 слушалки,	 интегрирани	 звучни	
системи,	телевизори,	видео	монитори,	системи	за	
кина	во	куќа	како	и	забава	(home	theatre);	конзоли	
за	аудио	миксери;	аудио	компресори	и	процесори;	
еквилајзери;	 телефони;	 напојувачи	 и	 доводници	
на	енергија;	кабли;	пропратни	елементи,	делови	и	
додатоци	за	сите	горенаведени	производи	

	

(111)	 10873	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/13	 (220)	 09/01/2002
	 	 (181)	 09/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Harman International Industries, Incorporated
	 8500	 Balboa	 Boulevard,	 Northbrigade,	 California	

91329,	US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен		фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

LEXICON

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	апарати	и	инструменти	аудио,	видео,	кенемато-

графски,	 за	 сигнализација,	 спасување,	 мерење,	
оптички;	 електрични	 и	 електронски	 апарати	 и	
инструменти;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	и/или	
репродукција	на	звук	и/или	слики;	магнетни	носачи	
на	 податоци;	 дискови	 за	 снимање;	 опрема	 за	
обработка	на	податоци;	опрема	за	настава	и	обука;	
компјутери;	 компјутерски	 софтвер;	 компјутерски	
хардвер;	 компјутерски	 периферии;	 дигитални	
комуникациски	 хардвери	 и	 софтвери;	 апарати	
и	 инструменти,	 сите	 за	 снимање,	 производство,	
пренос,	емитирање	или	обработка	на	аудио	и/или	
видео	сигнали;	аудио	апарати	за	обработка	на	звук;	
“high	 fidelity”	 (висококвалитетна)	 звучна	 и	 видео	
опрема;	 компјутерски	 звучни	 системи	и	 апарати;	
системи	 на	 звучници;	 звучници;	 преклопувачки	
преклопни	 (cross	 over)	 мрежи;	 трансдуктери,	
радио,	навигациони	системи	и	телематски	апарати	
и	 инструменти;	 аудио	 апарати	 и	 инструменти	 за	
користење	во	возилата;	опрема	за	обработка	на	
звук,	опрема	за	обработка	на	дигитални	сигнали;	
процесори	 за	 обработка	 на	 дигитални	 звучни	
сигнали;	звучни	процесори,	појачувачи,	спојувачи,	

електронски	појачувачи,	рисивери,	аудио	и	видео	
рисивери;	тјунери	(радио),	процесори	за	кино	во	
куќа	 (home	 cinema),	 DVD	 плеери,	 компакт	 диск	
плеери,	компакт	диск	и	DVD	транспортери,	плеери	
и	 транспортери	 за	 оптички	 дискови,	 касетофони	
(вклучително	касетофони	за	снимање);	далечински	
управувачи,	 аудио	 (звучни)	 контролни	 системи,	
микрофони,	 слушалки,	 интегрирани	 звучни	
системи,	телевизори,	видео	монитори,	системи	за	
кина	во	куќа	како	и	забава	(home	theatre);	конзоли	
за	аудио	миксери;	аудио	компресори	и	процесори;	
еквилајзери;	 телефони;	 напојувачи	 и	 доводници	
на	енергија;	 кабли;	пропратни	елементи,	делови	
и	додатоци	за	сите	горенаведени	производи	

(111)	 10862	 (151)	 25/01/2006
(210)	 TM		2002/16	 (220)	 09/01/2002
	 	 (181)	 09/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Aktsionersko druzestvo “BALKANPHARMA - 

TROIAN”
	 ul:	“Krairechna”		1,		BG-5600	Troian,	BG
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

TOCOPHARM

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 5 -	фармацевтски		препарати	
	

(111)	 10878	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/19	 (220)	 10/01/2002
	 	 (181)	 10/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Pfizer Products Inc, a corporation organized 

and existing under the laws of the state of 
Connecticut

	 Eastern	Point	Road,	Groton,	Connecticut	06340,	US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

BINEXIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	

санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината	

10873
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(111)	 10845	 (151)	 19/01/2006
(210)	 TM		2002/25	 (220)	 14/01/2002
	 	 (181)	 14/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO
	 3-6,	2-chome	Akasaka,	Minato-ku,	Tokyo,	JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 7 - машини	 и	 апарати	 за	 земјени	 работи;	

булдожери;	 булдожери	 за	 чистење	 мочуришта;	
амфибиски	 булдожери;	 булдожери	 со	 гуми;	
моторни	 гребалки;	 дебели	 гребалки:	 уред	 за	
риење	 (кај	 булдожери);	 булдожери	 со	 гребапки;	
машини	 и	 апарати	 за	 манипулирање	 со	 земја;	
натоварувачи	со	кошница;	натоварувачи	со	тркала;	
влекачи-натоварувачи;	 машини	 за	 набивање	
земја;	кошници	за	натоварувачи;	машини	за	ископ	
на	земја;	кошница	за	длабински	ископ	монтирана	
на	 задната	 страна	 на	 машината;	 булдожери	
натоварувачи;	булдожери	натоварувачи	за	работа	
во	 мочуришта;	 булдожери	 натоварувачи	 со	
ротационо-подвижни	 елементи;	 натоварувач	 со	
кошница;	 багер	 со	 кошница;	 машини	 за	 копање	
тунели;	 ровокопачи;	 машини	 за	 пробивање	
тунели;	 градежни	 машини	 и	 апарати;	 машини	
со	 чекан	 на	 макара;	 валци	 што	 се	 движат	 на	
гуми;	 валци	 за	 патишта;	 финишери	 за	 асфалт;	
вибрациони	 валци;	 вибро-плочи;	 машини	 за	
поставување	цевки;	моторни	грејдери;	машини	и	
апарати	за	обработка	на	метал;	механички	преси;	
хидраулички	преси;	преси	за	истискување;	преси	за	
ковање;	сопирачки	за	преси;	машини	за	виткање;	
машини	 за	 сечење;	 машини	 за	 затегнување;	
машини	за	лупење;	машини	за	дупчење;	зглобни	
мелници;	мелници	со	движачи;	машини	за	ископ	
со	 цилиндрични	 блокови;	 машина	 за	 сечење	
со	 метална	 палка;	 машина	 за	 превртување	 со	
метална	 палка;	 стругови;	 машини	 за	 калапење;	
машини	 за	 ласерско	 гравирање	 	 метални	
површини;	машини	за	ласерско	одбележување	на	
пластични	 површини;	 уред	 за	 контролирање	 на	
ласерското	одбележување;	машини	за	калапење;	
машински	 алати;	 натоварувачи,	 машини	 за	
околчување,	машини	за	мелиорација;	ременасти	
преносници;	 агрегати;	 динамо;	 ланчани	 пили;	
машини	 за	 сечење	 грмушки;	 компресори	 за	
воздух;	камиони-кранови;	мотори	и	преносници	за	
сите	горенаведени	производи;	делови	и	елементи	
за	сите	горенаведени	производи	

	 кл.	 9 - полначи	 за	 акумулатори;	 заштитни	
шлемови;	 силиконски	 подлошки;	 силиконски	
полулроводници;	 интегрални	 кола;	 оптички	
интегрални	 кола;	 магнетни	 ленти	 и	 картички;	
“флопи”	дискови	и	картички;	систем	на	компјутерски	
програми	 заснован	 на	 датотекиштој	 може	 да	 се	

складира	 на	 картичка	 со	 интегрално	 коло	 или	
на	 диск;компјутерски	 програми;	 компјутерски	
програми	што	можат	да	се	пренесуваат	од	еден	
компјутер	на	друг	во	секој	момент	 (преку	 главен	
компјутер);	 компјутерски	 програми	 наменети	
за	 контрола	 и/или	 одржување	 на	 машини	 и	
апарати	за	копање	тунели,	за	земјени	работи,	за	
манипулирање	со	земја,	за	монтажа,	за	обработка	
на	 метал,	 како	 и	 на	 друмски	 возила;	 визуелно-
сензорски	 уреди	 за	 ревизија	 на	 електрични	
и	 електронски	 машини	 и	 нивни	 компоненти;	
машини	 и	 апарати	 за	 ласерско	 одбележување;	
машини	и	апарати	за	телекомуникации	и	оптичко-
електронски	 комуникации;	 уреди	 за	 читање		
оптички	 знаци;	 уреди	 за	 читање	 оптички	 знаци	
што	користат	полупроводнички	ласери;	радарски	
уреди;	 радарски	 уреди	 за	 одредување	 и/или	
идентификација	 на	 објекти	 што	 се	 наоѓаат	 под	
земја;	 делови	 и	 елементи	 за	 сите	 горенаведени	
производи	

	 кл.	12 - транспортни	возила:	камиони-вилушкари	
на	електричен	погон;	камиони.	со	уред	за	фаќање	
електричен	 погон;	 	 влекачи;	 	 широки	 	 	 влекачи;	
кипери;	 камиони-мешалки	 за	 бетон;	 возила	 за	
снег;	мотори	и	пренесувачи	за	сите	горенаведени	
производи	

	 кл.	35 - помош			во			деловен			менаџмент;			деловни			
проценки;	 	 	 стручна	 	 деловна	 консултација;			
деловни	 	 	 информации;	 	 	 помош	 	 	 во	 	 	 деловен			
менаџмент;	консултација	во	областа	на	деловниот	
менаџмент;	лоцирање	товарни,	возила	со	помош	
на	 компјутер;	 советодавни	 услуги	 за	 деловен	
менаџмент	

	 кл.	 36  - раководење	 со	 недвижен	 имот;	
изнајмување	недвижен	имот	

	 кл.	 38 - комуникации	 	 	 	 преку	 	 	 	 компјутерски				
терминали;				електронска				пошта,	информации	
во	врска	со	телекомуникациите	

	 	

(111)	 10956	 (151)	 13/02/2006
(210)	 TM		2002/26	 (220)	 15/01/2002
	 	 (181)	 15/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Arcor S.A.I.C., an argentine joint stock company
	 Av.	Fulvio	Pagani	487,	Arroyito,	Province	of	Cordoba,	

AR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

MENTHO PLUS ARCOR

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	

саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење;	сол,	сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии),	
мирудии,	мраз	

10956
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(111) 10919	 (151)	 06/02/2006
(210)	 TM		2002/27	 (220)	 15/01/2002
	 	 (181)	 15/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
	(732)	Mitsubishi Enpitsu Kabushiki Kaisha (MITSUBISHI 

PENCIL CO., LTD.)
	 5-23-37,	Higashi-Ohi,	Shinagawa-ku,	Tokyo,	JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	16 - инструменти	за	пишување	
	 	

(111)	 10830	 (151)	 17/01/2006
(210)	 TM		2002/28	 (220)	 15/01/2002
	 	 (181)	 15/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 CANON KABUSHIKI KAISHA
	 30-2,	Shimomarko	3-chome,	Ohta-ku,	Tokyo,	JP
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	2	-	бои,	лакови	и	глазури;	мастило	за	ќертриџи	

наменети	за	принтери,	факс	машини	и	машини	за	
копирање;	мастило	за	принтери,	за	факс	машини	
и	 машини	 за	 копирање;	 тонери	 за	 принтери,	 за	
факс	машини	и	машини	за	копирање	

	

(111) 10836	 (151)	 18/01/2006
(210)	 TM		2002/29	 (220)	 16/01/2002
	 	 (181)	 16/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 House of Prince A/S
	 Tobaksvejen	4,	2860	Soborg,	DK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

WALL STREET

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 34 - тутун,	цигари,	прибор	за	пушачи,	кибрит	

(111)	 10945	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2002/30	 (220)	 17/01/2002
	 	 (181)	 17/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Pivovarna Lasko d.d.
	 Trubarjevo	28,	3270	Lasko,	SI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

	

(560)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	32	 -	 пиво;	 безалкохолно	пиво;	 пиво	 со	ниска	

содржина	на	алкохол;	лесно	пиво;	смеши	на	пиво	
со	овошни	сокови	и	други	безалкохолни	препарати;	
минерална	вода,	посебно	минерални,	газирани	и	
изворски	 води;	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалоци;	 овошни	 пијалоци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалоци	

	 кл.	 33	 -	 алкохолни	 пијалоци	 (освен	 пиво);	 вино;	
природни	 жестоки	 пијалоци;	 овошни	 жестоки	
пијалоци;	ликери	

	 кл.	39	-	услуги	на	полнење	на	пијалоци;	услуги	на	
пакување,	особено	пиво	и	безалкохолни	пијалоци;	
складирање,	 особено	 пиво	 и	 безалкохолни	
пијалоци	

	 	

(111)	 10850	 (151)	 25/01/2006
(210)	 TM		2002/35	 (220)	 21/01/2002
	 	 (181)	 21/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Parke, Davis & Company
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains,	New	Jersey	07950,	

US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

NPCAPS

(551)	 индивидуална

10919
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(510,	511)
	 кл.	 5 - празни	 капсули	 за	 медицински	 и	

фармацевтски	производи	
	

(111)	 10881	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/38	 (220)	 24/01/2002
	 	 (181)	 24/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 CONCORD CONFECTIONS LTD.
	 345	Courtland	Avenue,	Concord,	Ontario,	CANADA	

L4K	5A6,	CA
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

DUBBLE BUBBLE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30 -	слатки,	гуми	за	џвакање,	бомбони	
	
	

(111)	 10870	 (151)	 30/01/2006
(210)	 TM		2002/42	 (220)	 29/01/2002
	 	 (181)	 29/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 AUTUMNPAPER LIMITED
	 Pickfords	Wharf,	Clink	Street,	London	SE1	9DG,	UK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ALEXANDER MCQUEEN

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 парфеми,	 тоалетна	 вода,	 дезодоранси	

за	 лична	 употреба;	 основни	 масла	 за	 лична	
употреба;	 масла	 за	 козметички	 намени;	 сапуни,	
млеко	за	чистење	за	тоалетни	намени;	козметика;	
make-up	 препарати;	 препарати	 за	 отстранување		
make-up;	 козметички	 препарати	 за	 нега	 на	
кожата;	за	намалување	на	целулитот,		за	капење,	
за	 поцрнување;	 козметичка	 	 	 опрема;	 	 	 	 маски			
за	 	 	убавина,	 	 	моливи	 	 	 за	козметичка	 	намени;		
руменило;		полир			(сјај)		за		нокти;	кармини;		туш	
(цртач)	за		очи;		лосиони	за	коса		и	не-медицински			
препарати	 	 	 за	 	 	 нега	 	 	 на	 	 	 косата;	 	 	шампони;	
препарати	 за	 бричење,	 	 сапуни	 за	 бричење;		
гелови	за	бричење;	лосион	што	се	употребува	за	
по	бричење	

	

(111)	 10928	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2002/43	 (220)	 30/01/2002
	 	 (181)	 30/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Daiichi Seiyaku Kabushiki Kaisha (Daiichi 

Pharmaceutical Co., Ltd.)
	 14-10	Nihonbashi	3-chome,	Chuo-ku,	Tokyo,	JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

OFTAQUIX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5 -  aнтибактериски	агенси	
	
	

(111)	 10961	 (151)	 13/02/2006
(210)	 TM		2002/45	 (220)	 30/01/2002
	 	 (181)	 30/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 COLOPLAST A/S
	 Holtedam	1,	DK-3050	Humlebaek,	DK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

BIATAIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5 -	медицински	и	хирушки	преврски	и	завои	за	

лекување		рани	
	
	

(111)	 10955	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2002/65	 (220)	 06/02/2002
	 	 (181)	 06/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 1993201		19/12/2001		SG	and	1993301		19/12/2001		

SG
(732)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
	 1303	E.	Algonquin	Road,Schaumburg,IL	60196,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

MOTO

(551)	 индивидуална

10955
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(510,	511)
	 кл.	 9 - телефони,	 мобилни	 телефони,	 радио	

телефони,	пејџери,	двосмерни	радиоуреди,	радио	
предаватели,	 радио	 приемници,	 радио	 примо-
предаватели,	електронски	роковници	и	адресари	
(електронски	 организери),	 и	 додатна	 опрема	 во	
врска	со	напред	наведените	производи,	особено	
слушалки	 и	 комплети	 слушалки	 со	 микрофони,	
микрофони,	звучници,	торби	и	кутии	за	наведените	
производи	и	држачи	и	носачи	за	појас;	прекинувачи	
за	стационарни	радио	станици,	рутери,	компјутери,	
компјутерски	 програми,	 модеми,	 единици	 за	
глобално	 позиционирање,	 батерии,	 полначи	 за	
батерии,	адаптери	за	напон,	антени	

	 кл.	 38 -	 услуги	 во	 областа	 на	 комуникацијата,	
особено	 услуги	 во	 врска	 со	 инсталирање	 и	
функционирање	на	безжични	системи	на	гласовна	
комуникација	и	пренос	на	податоци	и	интеграција	
на	 повеќе	 технологии	 во	 безжичните	 системи	 за	
гласовна	комуникација	и	пренос	на	податоци	

	 	

(111)	 10888	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/66	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 2277367		08/08/2001		GB
(732)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 
Connecticut

	 Eastern	Point	Road,Groton,Connecticut	06340,	US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

ADAWNA

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

супстанции	
	 	

(111) 10889	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/68	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 2279335		31/08/2001		GB
(732)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 
Connecticut

	 Eastern	Point	Road,Groton,Connecticut	06340,	US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

BRAMANT

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

супстанции	

(111)	 10891	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/70	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 2279343		31/08/2001		GB
(732) Pfizer Products Inc., a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 
Connecticut

	 Eastern	Point	Road,Groton,Connecticut	06340,	US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

ETULSI

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

супстанции	
	 	

(111)	 10892	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/71	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 2277425		08/08/2001		GB

(732)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of 
Connecticut

	 Eastern	Point	Road,	Groton,	Connecticut	06340,	US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

EVARISE

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

супстанции	
	 	

(111)	 10893	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/72	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 2279338		31/08/2001		GB
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(732)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of 
Connecticut

	 Eastern	Point	Road,Groton,Connecticut	06340,	US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

INLYTA

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

супстанции	
	

(111)	 10926	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2002/73	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 2279344		31/08/2001		GB
(732)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 
Connecticut

	 Eastern	Point	Road,Groton,Connecticut	06340,	US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

SAYANA

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

супстанции	
	 	

(111) 10837	 (151)	 19/01/2006
(210)	 TM		2002/74	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732) Novo Nordisk A/S 
	 Novo	Alle,	DK-2880	Bagsvaerd,	DK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	10 -	шприцеви	за	поткожно	вбризгување	

(111)	 10838	 (151)	 19/01/2006
(210)	 TM		2002/75	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Novo Nordisk FemCare AG
	 Andreasstrasse	15		CH-8050	Zurich,	CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

ТРИСЕКВЕНС

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 	 за	 хормонска		

супституциона	терапија	
	

(111) 10938	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2002/77	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Bayer Environmental Science SA
	 55	Avenue	Rene	Cassin	F-69009	Lyon,	FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

RESLIN PREMIUM

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 5 - препарати	 за	 уништување	 штетници;	

фунгициди	и	инсектициди	
	

(111)	 10940	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2002/78	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Bayer Environmental Science SA
	 55	Avenue	Rene	Cassin	F-69009	Lyon,	FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

AQUA-RESLIN SUPER

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 -	 препарати	 за	 уништување	 штетници;	

фунгициди	и	инсектициди	
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(111)	 10927	 (151)	 09/02/2006
(210)	 TM		2002/79	 (220)	 07/02/2002
	 	 (181)	 07/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, also 

trading as Honda Motor Co.,Ltd.
	 No.	1-1,	2-chome,	Minami-aoyama,	Minato-ku,Tokyo,	

JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

VTX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 12 - сувоземни	 возила	 вклучително	 и	

моторцикли,	 тркачки	 моторцикли,	 скутери,	
велосипеди,	 автомобили,	 тркачки	 моторни	
автомобили,	 автобуси,	 камиони,	 трактори,	
приколки,	трицикли,	моторни	возила	за	движење	
по	 снег	 и	 делови	 и	 опрема	 за	 горе	 наведените	
производи	

	
	

(111)	 10832	 (151)	 18/01/2006
(210)	 TM		2002/81	 (220)	 08/02/2002
	 	 (181)	 08/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 CANON KABUSHIKI KAISHA
	 30-2,	Shimomaruko	3-chome,	Ohta-ku,	Tokyo,	JP
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 2 - бои,	 лакови;	 заштитувачи	 против	 рѓа	 и	

против	расипување	на	дрвото;	колорити;	средства	
за	нагризување;	природна	сурова	смола;	метали	
во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	декоратерите,	
печатарите	 и	 уметниците	 ;	 мастило	 за	 кертриџи	
наменети	 за	 принтери,	 факс	 машини	 и	 машини	
за	 копирање;	 мастило	 за	 принтери,	 за	 факс	
машини	и	машини	за	копирање;	тонер	кертриџи	за	
принтери,	за	факс	машини	и	машини	за	копирање;	
тонери	за	принтери,	за	факс	машини	и	машини	за	
копирање	

(111)	 10851	 (151)	 25/01/2006
(210)	 TM		2002/84	 (220)	 11/02/2002
	 	 (181)	 11/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Sara Lee Corporation
	 1000	 East	 Hanes	 Mill	 Road,	 Winston-Salem,	 NC	

27105,	US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	“Васил	Ѓоргов”	24/	59,	1000,	Скопје
(540)	

PLAYTEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	25 - градници;	гаќи;	појаси;	долни		алишта	за	

жени	и	долни		алишта	
	
	

(111)	 10942	 (151)	 08/02/2006
(210)	 TM		2002/85	 (220)	 12/02/2002
	 	 (181)	 12/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Pfizer Ireland Pharmaceuticals, (a partnership 

between C.P. Pharmaceuticals International C.V. 
and Pfizer Overseas Pharmaceuticals)

	 Pottery	Road,	Dun	Laoghaire	Co.,	Dublin,	IE
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
(540)	

	

(591)	 светло	сина,	сина	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5 - фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 хигиенски	

производи;	 диететски	 супстанции	 за	медицинска	
употреба,	храна	за	доенчиња;	фластери,	материјал	
за	преврзување;	материјали	за	пломбирање	заби	
и	 за	 забни	 отисоци;	 дезинфекциони	 средства;	
производи	 за	 уништување	 на	 животински	
штетници;	фунгициди,	хербициди	
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(111) 10858	 (151)	 30/01/2006
(210)	 TM		2002/86	 (220)	 12/02/2002
	 	 (181)	 12/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Трговско друштво за производство,инженеринг 

и услуги “ДУНА КОМПЈУТЕРИ” ДОО Скопје
	 бул.	“Св.Климент	Охридски”	бр.68,	1000		Скопје,	MK
(540)	

(591)	 темно	црвена		и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл. 9 - монитори	(компјутери	програми);	монитори	

(компјутерски	 хардвер);	 фотокопири	 (фотограф-
ски,	електростатички,	термички);	 	програми	(ком-
пјутерски);	 програми	 (компјутерски	 игри);	 баркод	
читачи;			регистар	каси;			компјутерски	оперативни	
програми,	 снимени;	 	 компјутерски	 програми,	
снимени;	 	 	 	 компјутерски	 програми	 (софтвер);	
компјутерски	 софтвер	 (снимен);	 компјутери;	
компјутери	(принтери	за	користење	со	нив)	

	

(111)	 10960	 (151)	 13/02/2006
(210)	 TM		2002/88	 (220)	 12/02/2002
	 	 (181)	 12/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Supermax International Pvt. Ltd. an Indian 

Company of Malhotra House,4th Floor
	 Opp.	G.P.O.,	Fort,	Mumbai-400		001,	IN
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘‘Димитар	Пандилов’’	бр.17,	1000,	Скопје
(540)	

SUPERMAX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	8 - машинки	за	бричење,	ножиња	за	машинки	

за	бричење,	двојни	машинки	за	бричење,	ножиња	
со	 сечива	 од	 двете	 страни,	 двојни	 ножиња	 за	
машинки	 за	 бричење,	 машинки	 за	 бричење	 за	
една	 употреба	 со	 ножиња,	 двојни	 	 ножиња	 за	
една	 употреба	 за	 машинки	 за	 бричење,	 држачи	
за	 ножиња	 за	 машинки	 за	 бричење,	 машинки	
за	 бричење	 со	 ножиња	 како	 единечни	 така	 и	
повеќекратни	

(111)	 10831	 (151)	 17/01/2006
(210)	 TM		2002/92	 (220)	 15/02/2002
	 	 (181)	 15/02/2012
	 	 	(450)	30/06/2005
(732)	 “EKOLAND” SP.ZO.О,
	 Ul.Strefowa	2,43-100	TYCHY,	PL
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30 - какао,	 инстант	 какао,	 какао	 во	 ронки,	

какао	 во	 прав,	 чоколада,	 чоколадни	 пијалаци,	
инстант	топло	чоколадо,	чај,	инстант	чај,	инстант	
ароматизиран	 чај,	 чај	 во	 ронки,	 кафе,	 кафе	
капучино,	кафе	што	се	топи,	природно	кафе,	кафе	
во	зрно,	замени	за	кафе	

	 кл.	32 - овошни	пијалаци,	овошни	сокови,	сокови	
од	зеленчук,	сокови	од	овошје	и	зеленчук,	мулти	
овошни	 сокови,	 пунч	 главно	 од	 овошје,	 мулти	
зеленчукови	џусеви,	безалкохолни	коктел	пијалаци	
од	 зеленчук,	 100%	 овошни	 сокови,	 овошно	
ароматизирани	безалкохолни	пијалаци,	сирупи	и	
други	 препарати	 за	 изработка	 на	 безалкохолни	
пијалаци,	овошни	пијалаци	и	пијалаци,	минерални	
води,	безалкохолни	пијалаци,	пиво	

	 	

(111)	 10852	 (151)	 25/01/2006
(210)	 TM		2002/93	 (220)	 18/02/2002
	 	 (181)	 18/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005

(732)	 THREE EL (3L) PRODUCTION,SALE OF FOOD 
PRODUCTS AND RESTAURANT MANAGEMENT 
S.A.,

	 Amfiaraou	147,SEPOLIA,ATHENS,GREECE,	GR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,зелена	и	жолто	кафена
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(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	29 - месо,	риба,	живина,	дивеч	и	готова	храна	

направена	од	тоа	
	 кл.	30 - брашно	и	подготовки	направени	од	жита;	

леб	
	 кл.	42 - креирање	сајтови	на	интернет	
	 кл.	43 - снабдување	храна	и	пијалоци;кетеринг	и	

ресторански	услуги	
	 	

(111)	 10872	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2002/96	 (220)	 19/02/2002
	 	 (181)	 19/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 DEERE & COMPANY
	 John	Deere	Road,Moline,ILLINOIS,	US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 7 - самооодни,	 влечен	 тип,	 споени,	 полу-

интегрални,	 закачени	 или	 монтирани	 машини	
и	 уреди	 и	 на	 нивните	 делови	 за	 земјоделска	
намена,	 имено	 за	 подготовка	 и	 одржување	 на	
обработливо	 земјиште,	 на	 пр.,	 сите	 видови	 на	
плугови,	ротациони	мотики,	гребла,	култиватори	и	
алати	за	извлекување	коров,	стругалки/скрепери,	
собирачи	на	камења,	дупчалки	за	правење		дупки	
во	 земја,	 како	 и	 за	 влегување	 на	 воздух	 и	 азот	
во	земјиштето	и	за	правање	дупки	во	земјата	за	
аерација,	а	исто	така	за	култивирање	семе	и	билки,	
на	пр.,	распространувачи	на	смеша	и	вар,	сејалки,	
машини	за	дупчење	и	садење,	садилки,	садилки	
за	компир,	култиватори	и	рала,	бушилки	и	садилки,	
како	и	за	заштита	на	растенијата,	на	пр.,	прскапки	и	
апаратура	за	чадење,	прскалки	за	дрва,	машини	за	
попрашување,	системи	за	прскање	и	наводнување	
и	 раствори	 за	 разредување	 за	 дрва	 и	 за	 жетва,	
како	 на	 пр.,	 машини	 за	 косилки,	 кондиционери	
за	 косилки,	 машини	 за	 пресување	 и	 балирање,	
имено	 тркалезни,	 големи	 балерки,	 правоагални	
балирки,	како	и	машини	за	сено,	гребла,	машини	
за	разместување	и	распростирање	на	сеното	за	
побрзо	 сушење	 како	 и	 редалки	 на	 сено,	 уреди	
за	 правење	 бали,	 фуражни	 жнеалки,	 собирачи	
на	бали,	товарачи	на	бали	и	исфрлачи	на	бали,	
машини	за	собирање	жита,	комбајни,	платформи	
за	сечење,	специјални	платформи	за	прифаќање	
сончоглед,	 репка,	 машини	 за	 чистење/лупење	
пченка,	безредни	и	редно	ориентирани,	собирачи	
на	пченка,	собирачи	на	памук	и	чистачи	на	памук;	
самоодни,	 влечен	 вид,	 споени,	 прицврстени,	

монтирани	 или	 полу-интегрални	 машини	 и	
уреди	и	нивни	делови	за	примена	во	областа	на	
градежништвото,	 како	на	пр.,	 багери,	 утоварачи,	
стругачи/скрепери,	 гасеничари,	 грејдери/машини	
за	сортирање	по	големина,	самооодни,	влечен	вид,	
споени,	прицврстени	или	монтирани	на	машини	и	
уреди	и	нивни	делови	за	примена	во	шумарство,	
на	пр.,	секачи	на	дрва,	уреди	за	работа	со	дрва,	
одвиткувачи,	лизгачи,	макари	за	кабли;	самоодни,	
влечен	 вид,	 споени,	 прицврстени,	 монтирани	 на	
машини	 и	 уреди	 и	 нивни	 делови	 вклучително	 и	
рачните	машини	и	уредите	на	електричен	погон	или	
со	мотори	со	внатрешио	согорување	за	одржавање	
и	 чистење	 тревници,	 терени	 за	 голф	и	 спортски	
терени,	 како	 и	 за	 паркови	 и	 јавни	 плоштади,	
особено	 косилки,	 одвојувачи,	 поткаструвачи	 на	
рабови,	сиажни	усисувачи,	усисувачи	на	прашина	
и	лисја,	компресори	/	компресивни	вентилатори	за	
прашина	и	лисја,	уреди	за	отстранување/чистење	
снег,	плугови	за	снег	и	нечистотија,	собирачи	на	
лисја,	 како	и	за	култивација	и	третман	на	тлото,	
особено	моторизирани	копачи,	како	и	за	третман	
и	обработка	на	растенија,	особено	поткаструвачи	
на	 жива	 ограда,	 сецкалки,	 електрични	 пили	 со	
мотор,	машини	за	прекривање	со	слама	и	ѓубриво,	
ротациони	линиски	поткаструвачи,	како	и	за	приме-
на	во	хортикулутура	и	за	внесување	воздух	и	азот	
во	земјиштето	и	за	правење	дупки	во	земјата	за	
проветрување;	 самоодни,	 влечен	 вид,	 споени,	
прицврстени	или	монтирани	на	машини	и	уреди	и	
нивни	делови	за	работа	со	суровини,	стока	и	сл.	
како	на	пр.,	земјоделски	конвејери/транспортери,	
товарачи	од	предната	страна,	товарачи	од	задна	
страна,	 товарачи	 на	 бапи,	 уреди	 за	 работа	 со	
суровини,	телескопски	товарачи,	компресори,	бес-
крајни/транспортни	 траки,	 лизгачки-управувачки	
товарачи;	 самоодни,	 влечен	 вид.	 прицврстени	
или	монтирани	на	машини	и	уреди	и	нивни	дело-
ви	за	транспортирање	суровини,	стока	и	сл.,	како	
на	пример	растресувачи	на	ѓубриво;	компоненти	
и	 делови	 за	 прицврстување	 и	 нивни	 делови	
за	 споменатите	 машини	 и	 уреди	 како	 на	 прм	
хидраулична	апаратура	и	уреди,	влекачи,	котури	
за	 кабли,	 носачи	 на	 алати,	 мотори,	 филтри	 за	
воздух	 за	 копнени	 возила,	 пригушувачи,	 дизел	
мотори	за	монтирање	машини,	менувачи;	уреди	за	
контрола	на	споменатата	стока;	делови	за	возила,	
имено	 пумпи	 за	 вбризгување,	 карбуратори,	
филтри	 за	 масла	 и	 филтри	 за	 гориво,	 филтер	
влошки	 за	 промена,	 анласери,	 алтернатори,	
кулери	 и	 куќишта	 за	 кулери;	 прибор	 за	 возила,	
имено	свеќички,	утикачи	за	палење,	апаратура	за	
подмачкување;	рачни	алати	на	електричен	погон,	
вклучително	и	преси	за	подмачкување	и	воздушни	
пумпи;	прибор	за	сечење,	како	на	пр,,	подвижни	
ножеви,	ножеви	секачи,	индутриски	и	земјоделски	
алатки	 за	 машини	 како	 што	 се	 пили,	 сечива	 за	
пили,	 дупчалки,	 клешти,	 чекани,	 изжлебани	
бушилки,	алати	за	сечење	метал,	ножеви,	лопати,	
мотики,	камења	за	острење,	дискови	за	острење;	
апаратура	 за	 вентилација	 и	 отстранување	
прашина	и	нејзини	делови;	машини	и	апаратура	
делови	 за	 истите	 движени	 од	 електрични	
мотори	 или	 мотори	 со	 внатрешно	 согорување,	
вклучително	 и	 рачни	 машини	 и	 апаратира	 за	
одржување	 на	 земјиштето	 и	 за	 климатизација,	
особено	 ротациони	 култиватори;	 за	 третирање	
и	 работа	 со	 растенија,	 посебно	 секачи	 на	 живи	
огради,	 секачи	 на	 плеел,	моторни	 пили,	фрлачи	
на	 ѓубриво,	 поткаструвачи,	 машини,	 апаратура	
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и	 нивни	 делови	 што	 се	 движат	 со	 електрични	
мотори	 или	 мотори	 со	 внатрешно	 согорување,	
вклучително	и	хортикултурните	машини	и	опрема	
со	кои	се	ракува	рачно;	(водени)	пумпи;	генератори	
на	струја;	возила	за	одржување	градини	и	имоти,	
особено	 јавачки	 косилики,	 собирачи	 на	 лисја,	
машини	 за	 чистење,	 ротациони	 снежни	 плугови,	
возила	за	орање	и	нивни	делови	

	 кл.	 12 -	 возила	 на	 тркала	 и	 на	шини	 кои	 имаат	
сопствен	 или	 далечински	 погон	 и	 нагласено	
управување	на	тркала	или	на	шини	и	нивни	делови,	
имено	 се	 работи	 за	 возила	 што	 се	 користат	 во	
земјоделството,	 во	 областа	 на	 градежништвото,		
во	 	 шумарството,	 	 како	 теренски	 	 возила,	 	 на		
пр.,	сномобили/возила	за	брзо	движење	по	снег,	
транспортери	 на	 материјали,	 возила	 за	 голф,	
возила	што	се	користат	за	одржување	градини	и	
имоти,	како	и	за	употреба	на	улици	и/или	цврсти	
површини;	копнени	возила,	особено	возилата	со	
една	 или	 повеќе	 шини	 и	 нивни	 делови	 што	 се	
движат	со	помош	на	мотор	или	што	 го	управува	
возач,	 како	на	пр.,	возила	со	едно,	две,	 три	или	
повеќе	 тркала,	 особено	 велосипеди	 за	 деца,	
ролшуи,	 дубаци,	 двојни	 велосипеди	 (велосипед			
и	 друг	 спроти	 него),	шински	 велосипеди;	 возила	
со	 тркала,	 особено	 мали	 тракторчиња,	 повеќе-
наменски	 возила	 и	 комунални	 возила	 и	 нивни	
делови;	вагони,	транспортни	приколки,	носачи	на	
алати;	 мотори	 и	 менувачи	 за	 копнени	 возила	 и	
уреди	на	моторен	погон;	делови	за	споменатите	
возила,	 особено	 плугови	 за	 снег	 и	 нечистотија,	
ножеви	за	косилки,	капаци,	контејнери	за	собира-
ње	трева,	лисја	и	нечисторија,	валци	за	чистење,	
компресори,	товарачи,	секачи,	фрлачи	на	ѓубриво,	
шасии,	рамки	и	супер	структури,	вагонски	бункери,	
оски,	 тркала,	 сопирачки,	 спојки,	 шофершајбни,	
уреди	за	товарење	и	растовар	на	депонија,	феде-
ри	за	возила,	вшмукувачки	и	издувни	уреди,	издув-
ни	турбо	полначи	за	мотори	на	возила				со	внатреш-
но	согорување,	пригушивачи,	седишта,	бришачи,	
управувачи,	амортизери,	сигнални	светла,	заштит-
ници	 од	 кал/калници,	 одбојници/браници,	 табли	
за	 инструменти;	 возила	 за	 одржување	 градини	
и	 имоти,	 имено	 трактори;	 возила,	 особено	мали	
трактори	 и	 комунални	 возила	 и	 нивни	 делови;	
делови	 за	 возилата	 за	 одржување	 градини	 и	
имоти,	особено	сечива	за	 	 	 гребла,	за	косилици,	
поткаструвачи	 на	 склопување,	 контејнери	 за	
трева,	лисја	и	нечистотија,	чистачи	со	валци,	вен-
тилатори,	 мотори,	 товарачи,	 алати	 за	 сечење,	
алати	 за	 прекривање;	 приколки;	 утоварачи	 со	
гребло	 и	 управувач;	 прибор	 за	 истите	 и/или	
додатни	елементи,	особено	кофи,	мотики,	уреди	
за	 чистење,	 дрводелски	 сврдла,	 атмосферска	
заштита,	секач	на	асфалт	секач		на	отвори/процепи,	
метли,	хидраулички	алати,	камени	навлажнувања,	
уреди	за	зимски	сервис,	набивач	на	земја,	сечива	
на	дозер,	сечива	за	поткопување,	секачи	на	трупци,	
куки,	палки,	култиватори,	вилушки,	гребла	
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	 кл.	 7 - самооодни,	 влечен	 тип,	 споени,	 полу-

интегрални,	 закачени	 или	 монтирани	 машини	
и	 уреди	 и	 на	 нивните	 делови	 за	 земјоделска	
намена,	 имено	 за	 подготовка	 и	 одржување	 на	
обработливо	 земјиште,	 на	 пр.,	 сите	 видови	 на	
плугови,	ротациони	мотики,	гребла,	култиватори	и	
алати	за	извлекување	коров,	стругалки/скрепери,	
собирачи	на	камења,	дупчалки	за	правење		дупки	
во	 земја,	 како	 и	 за	 влегување	 на	 воздух	 и	 азот	
во	 земјиштето	 и	 за	 правање	 дупки	 во	 земјата	
за	аерација,	а	исто	така	за	 култивирање	семе	и	
билки,	на	пр.,	распространувачи	на	смеша	и	вар,	
сејалки,	машини	за	дупчење	и	садење,	садилки,	
садилки	за	компир,	култиватори	и	рала,	бушилки	и	
садилки,	како	и	за	заштита	на	растенијата,	на	пр.,	
прскапки	и	апаратура	за	чадење,	прскалки	за	дрва,	
машини	 за	 попрашување,	 системи	 за	 прскање	
и	 наводнување	 и	 раствори	 за	 разредување	 за	
дрва	и	за	жетва,	како	на	пр.,	машини	за	косилки,	
кондиционери	за	косилки,	машини	за	пресување	
и	 балирање,	 имено	 тркалезни,	 големи	 балерки,	
правоагални	 балирки,	 како	 и	 машини	 за	 сено,	
гребла,	машини	за	разместување	и	распростирање	
на	 сеното	 за	 побрзо	 сушење	 како	 и	 редалки	 на	
сено,	уреди	за	правење	бали,	фуражни	жнеалки,	
собирачи	на	бали,	товарачи	на	бали	и	исфрлачи	
на	 бали,	 машини	 за	 собирање	 жита,	 комбајни,	
платформи	за	сечење,	специјални	платформи	за	
прифаќање	сончоглед,	репка,	машини	за	чистење	
/лупење	пченка,	безредни	и	редно	ориентирани,	
собирачи	 на	 пченка,	 собирачи	 на	 памук	 и	
чистачи	на	памук;	самоодни,	влечен	вид,	споени,	
прицврстени,	 монтирани	 или	 полу-интегрални	
машини	 и	 уреди	 и	 нивни	 делови	 за	 примена	 во	
областа	на	градежништвото,	како	на	пр.,	багери,	
утоварачи,	 стругачи/скрепери,	 гасеничари,	
грејдери/машини	 за	 сортирање	 по	 големина,	
самооодни,	влечен	вид,	споени,	прицврстени	или	
монтирани	на	машини	и	уреди	и	нивни	делови	за	
примена	 во	 шумарство,	 на	 пр.,	 секачи	 на	 дрва,	
уреди	 за	 работа	 со	 дрва,	 одвиткувачи,	 лизгачи,	
макари	за	кабли;	самоодни,	влечен	вид,	споени,	
прицврстени,	 монтирани	 на	 машини	 и	 уреди	 и	
нивни	 делови	 вклучително	 и	 рачните	 машини	 и	
уредите	 на	 електричен	 погон	 или	 со	 мотори	 со	
внатрешио	согорување	за	одржавање	и	чистење	
тревници,	 терени	 за	 голф	 и	 спортски	 терени,	
како	 и	 за	 паркови	 и	 јавни	 плоштади,	 особено	
косилки,	 одвојувачи,	 поткаструвачи	 на	 рабови,	
сиажни	 усисувачи,	 усисувачи	 на	 прашина	 и	
лисја,	компресори	/	компресивни	вентилатори	за	
прашина	и	лисја,	уреди	за	отстранување/чистење	
снег,	плугови	за	снег	и	нечистотија,	собирачи	на	
лисја,	 како	и	за	култивација	и	третман	на	тлото,	
особено	моторизирани	копачи,	како	и	за	третман	
и	обработка	на	растенија,	особено	поткаструвачи	
на	 жива	 ограда,	 сецкалки,	 електрични	 пили	 со	
мотор,	машини	за	прекривање	со	слама	и	ѓубриво,	
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ротациони	 линиски	 поткаструвачи,	 како	 и	 за	
примена	во	хортикулутура	и	за	внесување	воздух	
и	азот	во	земјиштето	и	за	правење	дупки	во	земјата	
за	проветрување;	самоодни,	влечен	вид,	споени,	
прицврстени	или	монтирани	на	машини	и	уреди	и	
нивни	делови	за	работа	со	суровини,	стока	и	сл.	
како	на	пр.,	земјоделски	конвејери/транспортери,	
товарачи	од	предната	страна,	товарачи	од	задна	
страна,	 товарачи	 на	 бапи,	 уреди	 за	 работа	 со	
суровини,	 телескопски	 товарачи,	 компресори,	
бескрајни/транспортни	траки,	лизгачки-управувач-
ки	товарачи;	самоодни,	влечен	вид.	прицврстени	
или	 монтирани	 на	 машини	 и	 уреди	 и	 нивни	
делови	 за	 транспортирање	 суровини,	 стока	 и	
сл.,	 како	 на	 пример	 растресувачи	 на	 ѓубриво;	
компоненти	и	делови	за	прицврстување	и	нивни	
делови	 за	 споменатите	машини	и	 уреди	 како	 на	
прм	 хидраулична	 апаратура	 и	 уреди,	 влекачи,	
котури	за	кабли,	носачи	на	алати,	мотори,	филтри	
за	воздух	за	копнени	возила,	пригушувачи,	дизел	
мотори	за	монтирање	машини,	менувачи;	уреди	за	
контрола	на	споменатата	стока;	делови	за	возила,	
имено	 пумпи	 за	 вбризгување,	 карбуратори,	
филтри	 за	 масла	 и	 филтри	 за	 гориво,	 филтер	
влошки	 за	 промена,	 анласери,	 алтернатори,	
кулери	 и	 куќишта	 за	 кулери;	 прибор	 за	 возила,	
имено	свеќички,	утикачи	за	палење,	апаратура	за	
подмачкување;	рачни	алати	на	електричен	погон,	
вклучително	и	преси	за	подмачкување	и	воздушни	
пумпи;	прибор	за	сечење,	 како	на	пр,,	 подвижни	
ножеви,	ножеви	секачи,	индутриски	и	земјоделски	
алатки	 за	 машини	 како	 што	 се	 пили,	 сечива	 за	
пили,	 дупчалки,	 клешти,	 чекани,	 изжлебани	
бушилки,	алати	за	сечење	метал,	ножеви,	лопати,	
мотики,	камења	за	острење,	дискови	за	острење;	
апаратура	за	вентилација	и	отстранување	прашина	
и	 нејзини	 делови;	 машини	 и	 апаратура	 делови	
за	 истите	 движени	 од	 електрични	 мотори	 или	
мотори	 со	 внатрешно	 согорување,	 вклучително	
и	 рачни	 машини	 и	 апаратира	 за	 одржување	 на	
земјиштето	и	за	климатизација,	особено	ротациони	
култиватори;	за	третирање	и	работа	со	растенија,	
посебно	секачи	на	живи	огради,	секачи	на	плеел,	
моторни	пили,	фрлачи	на	ѓубриво,	поткаструвачи,	
машини,	апаратура	и	нивни	делови	што	се	движат	
со	електрични	мотори	или	мотори	со	внатрешно	
согорување,	 вклучително	 и	 хортикултурните	
машини	и	опрема	со	кои	се	ракува	рачно;	(водени)	
пумпи;	генератори	на	струја;	возила	за	одржување	
градини	 и	 имоти,	 особено	 јавачки	 косилики,	
собирачи	на	лисја,	машини	за	чистење,	ротациони	
снежни	плугови,	возила	за	орање	и	нивни	делови	

	 кл.	12  -	 возила	на	 тркала	и	 на	шини	 кои	имаат	
сопствен	 или	 далечински	 погон	 и	 нагласено	
управување	на	тркала	или	на	шини	и	нивни	делови,	
имено	 се	 работи	 за	 возила	 што	 се	 користат	 во	
земјоделството,	 во	 областа	 на	 градежништвото,		
во	 	 шумарството,	 	 како	 теренски	 	 возила,	 	 на		
пр.,	 сномобили/возила	 за	брзо	движење	по	снег,	
транспортери	 на	 материјали,	 возила	 за	 голф,	
возила	што	се	користат	за	одржување	градини	и	
имоти,	како	и	за	употреба	на	улици	и/или	цврсти	
површини;	 копнени	возила,	особено	возилата	со	
една	 или	 повеќе	 шини	 и	 нивни	 делови	 што	 се	

движат	со	помош	на	мотор	или	што	 го	управува	
возач,	 како	на	пр.,	возила	со	едно,	две,	 три	или	
повеќе	 тркала,	 особено	 велосипеди	 за	 деца,	
ролшуи,	 дубаци,	 двојни	 велосипеди	 (велосипед			
и	 друг	 спроти	 него),	 шински	 велосипеди;	
возила	 со	 тркала,	 особено	 мали	 тракторчиња,	
повеќенаменски	 возила	 и	 комунални	 возила	 и	
нивни	 делови;	 вагони,	 транспортни	 приколки,	
носачи	на	алати;	мотори	и	менувачи	 за	 копнени	
возила	 и	 уреди	 на	 моторен	 погон;	 делови	 за	
споменатите	 возила,	 особено	 плугови	 за	 снег	 и	
нечистотија,	ножеви	за	косилки,	капаци,	контејнери	
за	собирање	трева,	лисја	и	нечисторија,	валци	за	
чистење,	 компресори,	 товарачи,	 секачи,	фрлачи	
на	 ѓубриво,	 шасии,	 рамки	 и	 супер	 структури,	
вагонски	бункери,	оски,	тркала,	сопирачки,	спојки,	
шофершајбни,	 уреди	 за	 товарење	 и	 растовар	
на	 депонија,	 федери	 за	 возила,	 вшмукувачки	 и	
издувни	уреди,	издувни	турбо	полначи	за	мотори	на	
возила				со	внатрешно	согорување,	пригушивачи,	
седишта,	 бришачи,	 управувачи,	 амортизери,	
сигнални	 светла,	 заштитници	 од	 кал/калници,	
одбојници/браници,	табли	за	инструменти;	возила	
за	одржување	градини	и	имоти,	имено	трактори;	
возила,	 особено	 мали	 трактори	 и	 комунални	
возила	 и	 нивни	 делови;	 делови	 за	 возилата	 за	
одржување	 градини	 и	 имоти,	 особено	 сечива	 за			
гребла,	за	косилици,	поткаструвачи	на	склопување,	
контејнери	за	трева,	лисја	и	нечистотија,	чистачи	
со	 валци,	 вентилатори,	мотори,	 товарачи,	 алати	
за	 сечење,	 алати	 за	 прекривање;	 приколки;	
утоварачи	 со	 гребло	 и	 управувач;	 прибор	 за	
истите	 и/или	 додатни	 елементи,	 особено	 кофи,	
мотики,	 уреди	 за	 чистење,	 дрводелски	 сврдла,	
атмосферска	 заштита,	 секач	 на	 асфалт	 секач		
на	 отвори/процепи,	 метли,	 хидраулички	 алати,	
камени	 навлажнувања,	 уреди	 за	 зимски	 сервис,	
набивач	 на	 земја,	 сечива	 на	 дозер,	 сечива	 за	
поткопување,	 секачи	 на	 трупци,	 куки,	 палки,	
култиватори,	вилушки,	гребла	

	

(111) 10863	 (151)	 26/01/2006
(210)	 TM		2002/114	 (220)	 21/02/2002
	 	 (181)	 21/02/2012
	 	 	(450)	30/06/2005
(732)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o
	 Danica	5,48000	Koprivinica,	HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

AMLOX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5 -	фармацевтски	производи	
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(111)	 10864	 (151)	 26/01/2006
(210)	 TM		2002/116	 (220)	 21/02/2002
	 	 (181)	 21/02/2012
	 	 	(450)	30/06/2005
(732)	 BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o
	 Danica	5,48000	Koprivnica,	HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	“Народен	фронт”	7/4,	1000,	Скопје
(540)	

MAKCIN

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

(111)	 10825	 (151)	 05/12/2005
(210)	 TM		2003/246	 (220)	 18/04/2003
	 	 (181)	 18/04/2013
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МАКЕДОНИЈА АД НЕГОТИНО Фабрика за 

преработка на зеленчук и овошје
	 с.Кукуричани,	Индустриска	бб.,	Неготино,	MK
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30 - пица-сос	
	
	

(111)	 10824	 (151)	 05/12/2005
(210)	 TM		2003/247	 (220)	 18/04/2003
	 	 (181)	 18/04/2013
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МАКЕДОНИЈА АД НЕГОТИНО Фабрика за 

преработка на зеленчук и овошје
	 с.Кукуричани,	Индустриска	бб.,	Неготино,	MK

(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	зелена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30 - кечап	
	

(111)	 10914	 (151)	 01/02/2006
(210)	 TM		2004/320	 (220)	 29/04/2004
	 	 (181)	 29/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДПУТ “Изолмак-Фибран”
	 ул.	 “Александар	 Македонски”	 бр.17,	 Струмица,	

MK
(540)	

(591)	 сина,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 1 - хемиски	 производи	 за	 индустријата,	

науката,	 фотографиите,	 како	 и	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	и	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубрива,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехрамбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
намемети	за	индустријата	

	
	

(111)	 10860	 (151)	 26/01/2006
(210)	 TM		2004/988	 (220)	 16/12/2004
	 	 (181)	 16/12/2014
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Винарска Визба “Тиквеш” АД
	 ул.”29	Ноември”	бр.	5,	Кавадарци,	MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	златна,		црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	33 - алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	
	
	

(111)	 10861	 (151)	 26/01/2006
(210)	 TM		2005/411	 (220)	 06/06/2005
	 	 (181)	 06/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

	 ул.”29	Ноември”	бр.	5,	Кавадарци,	MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	

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

	 кл.	33 - алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	
	 кл.	 35 - демонстрација	 на	 производи;	 ширење	

рекламен	материјал	
	
	

(111)	 10934	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2005/431	 (220)	 13/06/2005
	 	 (181)	 13/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2005
(732) Друштво за трговија и услуги МТ ПРОМЕТ -1 

увоз-извоз 
	 Струмица	со	седиште	на	ул.	Дојранска	бр.14,	MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	“Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје
(540)	

MAGNET

	
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	

опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	и	
маси	

	 кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
	 кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	и	

спорт	кои	не	се	опфатени	со	други	класи,	украси	
за	елка	

	
	

(111) 10935	 (151)	 10/02/2006
(210)	 TM		2005/432	 (220)	 13/06/2005
	 	 (181)	 13/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги МТ ПРОМЕТ -1 

увоз-извоз 
	 Струмица	со	седиште	на	ул.	Дојранска	бр.14,	MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	“Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје
(540)	

	

(591)	 сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	

опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	и	
маси	

	 кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
	 кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	и	

спорт		кои	не	се	опфатени	со	други	класи,	украси	
за	елка	
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(111)	 10833	 (151)	 19/01/2006
(210)	 TM		2005/462	 (220)	 23/06/2005
	 	 (181)	 23/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 “СМАРТ КОМПЈУТЕРИ” ДОО
	 ул.	Иван	Милутиновиќ	бр.11	Скопје,	MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

SHOCKWAVE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9 -	 авијатичари	 (специјални	 заштитни	

комбинезони	за	авијатичари),	автоматски	апарати	
за	 издавање	 карти,	 автоматски	 апарати	 за	
издавање,	 автоматски	 дистрибутери,	 автоматски	
игри	/апарати/	со	претходно	плаќање,	автоматски	
пумпи	за	гаснење,	автоматски	сигнализатори	при	
губење	 притисок	 во	 авионите,	 автоматско	
управување	 (апарати	 и	 инструменти	 за	 авто-
матско	управување)	 за	возила,	агломери	 /мерни	
инструменти/,	 аерометри,	 азбестна	 облека	 за	
заштита	од	оган,	азбестни	костуми	за	заштита	од	
оган,	 азбестни	 ракавици	 за	 заштита	 од	 несреќи	
при	работа,	азимутни	инструменти,	акселератори	
на	 честички	 /забрзувачи/,	 актинометри,	 акуму-
латори	(аерометри	за	киселини	за	акумулатори),	
акумулатори	 (резервоари	 за	 акумулатори),	
акустични	 лостови	 за	 грамофони,	 акустични	
прекинувачи,	аларми	(тонски	дојавувачи),	алармни	
уреди,	алкохолметри,	амперметри,	анализа	(апа-
рати	 за	 анализа)што	 	 не	 се	 за	 медицинска	
употреба,	анемометри,	анимирани	цртежи,	аноди,	
аноди	 во	 рендгенска	 цевка	 /антикатоди/,	 анодни	
батерии,	антени,	апарати	за	гаснење,	апарати	за	
јонизација	(не	се	за	обработка	на	воздух),	апарати	
за	 фотокопирање,	 апертометри	 /оптички/,	
астрономија	(апарати	и	инструменти	за	астроно-
мија),	астрофотографија	(објективи	за	астрофото-
графија),	аудиовизуелно	учење	(апарати	за	аудио-
визуелно	 учење),	 аудиони	 /радио/,	 ацидометри,	
бакарни	жици	/изолирани/,	балансирање	/рамно-
тежа/	(уреди	за	балансирање	/рамнотежа/),	бароко-
мори,	барометри,	батерии	 (електрични	батерии),	
батерии	 за	 палење,	 безжична	 телефонија	
(столбови	 за	 безжична	 телефонија),	 бензин	
(мерач	 на	 количичеството	 бензин),	 бетатрони,	
бленда	 /фотографија/,	бранометри	 /фреквенцио-
метри/,	 брзина	 (апарати	 за	 контролирање	 на	
брзината)	за	возила,	брзина	(апарати	за	мерење	
на	 брзината)	 за	 грамофони,	 брзина	 (апарати	 за	
мерење	 на	 брзината)	 /фотографија/,	 брзина	
(контролори	 на	 брзина	 за	 возила),	 брзина	
(покажувач	на	брзината),	 	 брзинометри,	бродски		
пумпи	за	гаснење	пожар,	броила,	ваги,	ваги	/деци-
мални/	апарати	за	мерење	на	вага,	вакумметри,	
вакумски	 цевки	 /радио/,	 варијатори	 /регулатори/	
на	светлината,	вариометри,	видео	ленти,	визирни	
лупи	за	огнено	оружје,	висинометри,	вискозиметри,	

висок,	 висок	 (олово	 за	 висок),	 виткање	 коса	
(електротермички	 намотувачи	 за	 виткање	 на	
косата),	внатрешни	гуми	(автоматски	покажувачи	
на	губењето	на	притисокот	во	внатрешнте	гуми),	
вода	(покажувач	на	нивото	на	водата),	водење	на	
електрична	 енергија	 (опрема	 за	 водење	 на	
електричната	енергија)/жици/,	воздух	(апарати	за	
анализа	на	воздухот),	волтметри,	врата	(електрич-
ни	затворачи	на	врати),	врата	(електрични	уреди	
за	отворање	врати),	врата	на	вртење	/автоматска/,	
врвки	за	очила,	време	(апарати	за	одбележување	
на	времето),	 габарити	 /инструменти	 за	мерење/,	
галванизација	(апарати	за	галванизација),	галвано-
метри,	галванопластика	(апарати	за	галванопласти-
ка),	 галвански	 батерии,	 галвански	 елементи,	
галенити	/детектори/,	гас	(апарати	за	анализа	на	
гасовите),	гасометри,	геодетски	апарати	и	инстру-
менти,	геодетски	вериги,	гласачки	апарати,	глувче	
/информатика/,	 говорни	 цевки,	 гориво	 (дистри-
бутери	 на	 гориво)	 за	 сервисни	 станици,	 гориво	
(саморегулирачки	 пумпи	 за	 гориво),	 градуирани	
стаклени	садови,	грамофони	(акустични	полуги	за	
грамофони),	грамофонски	игли,	грамофонски	игли	
(уреди	 за	 менување	 на	 грамофонските	 игли),	
грамофонски	плочи,	грамофонски	плочи	(уреди	за	
чистење	 на	 грамофонските	 плочи),	 громобрани,	
далекумери	 /телеметри/,	 далечински	 пишувачи,	
далечински	 прекинувачи,	 далечинско	 палење	
(електрични	 уреди	 за	 палење),	 далечинско	
управување	(апарати	за	далечинско	управување),	
далечинско	управување	со	индустриски	операции	
(електрични	уреди	за	далечинско	управување	со	
индустриски	 операции),	 двокраки	 шестари,	
демагнетизирање	на	магнетни	ленти	(апарати	за	
демагнетизирање	на	магнетни	ленти),	дензиметри	
/апарати	за	мерење	густина	на	течностите/,	дензи-
нометри	 /апарати	 за	 мерење	 оптичка	 густина/,	
дестилација	 (апарати	 за	 дестилација	 за	 научна	
употреба),	дестилациони	садови	за	лабораториски	
опити,	 детектори,	 детектори	 за	 лажни	 пари,	
детектори	 за	 метални	 предмети	 за	 индустриска	
или	 воена	 употреба,	 детектори	 за	 чад,	 дигалки	
(командни	уреди	за	дигалки),	дигитални	технички	
цртачи,	 дијапозитиви,	 дијапозитиви	 (апарати	 за	
прожектирање	 на	 дијапозитиви),	 дијапозитиви	
(апарати	 за	 урамување	 на	 дијапозитиви),	
дијапозитиви	 (рамки	 за	 дијапозитиви),	 дијасто-
метри,	 диктат	 (апарати	 за	 диктирање),	 динамо-
метри,	дистрибуциони	ормари	/електрика/,	дифра-
кциски	апарати	/микроскопија/,	дишење	(апарати	
за	дишење)	со	исклучок	на	апаратите	за	вештачко	
дишење,	 длабинометри,	 дозатори	 /напојувачи/,	
дозирање	 (апарати	 за	 дозирање),	 дополнителни	
леќи	/оптика/,	дурбини	/оптика/,	дурбини	/телеско-
пи/,	 единици	 со	 магнетна	 лента	 /информатика/,	
еднојадрени	претворувачи,	екрани	за	прожектира-
ње,	еластични	дискети,	електричен	лак	 (апарати	
за	електрично	сечење),	електрични	акумулатори,	
електрични	акумулатори	(апарати	за	полнење	на	
електрични	акумулатори),	електрични	акумулатори	
(плочи	 за	 електрични	 акумулатори),	 електрични	
акумулатори	(решетки	за	електрични	акумулатори),	
електрични	 акумулатори	 за	 возила,	 електрични	
брави,	 електрични	 водила,	 електрични	 водови,	
електрични	водови	(идентификациони	обвивки	за	
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електрични	жици),	електрични	водови	(приклучоци	
за	електрични	водови),	електрични	грејни	чорапи,	
електрични	 губитоци	 (покажувач	 на	 електрични	
губитоци),	електрични	жици,	електрични	бричалки	
/зумери/,	 електрични	 кабли,	 електрични	 кабли	
(кабелски	 спојки),	 електрични	 кабли	 (носачи	 на	
електрични	 калеми),	 електрични	 кабли	 (обвивки	
за	 електрични	 кабли),	 електрични	 калеми,	
електрични	колектори,	електрични	кондензатори,	
електрични	 контакти,	 електрични	 контакти	 од	
благородни	 метали,	 електрични	 отпорници,	
електрични	прекинувачи,	електрични	претворувачи,	
електрични	 приклучоци,	 електрични	 релеи,	
електрични	 спојки	 /квачила/,	 електрични	 транс-
форматори,	електрични	уреди	за	перење	душеци,	
електрични	утикачи,	електрично	празнење	(цевки	
за	електрични	празнења),	електроди	за	заварува-
ње,	електролачно	варење	(апарати	за	електролач-
но	 варење),	 електролитни	 кади,	 електронски	
моливи	 /за	 единици	 за	 визуелно	 прикажување/,	
електронски	 сигнали	 (емитувачи	 на	 електронски	
сигнали),	елеци	за	заштита	од	куршуми,	елеци	за	
пливање,	 елеци	 за	 спасување,	 епидијаскопи,	
епрувети,	ергометри,	еталони		/мерачи/,	железнич-
ки	свртници	(електродинамички	апарати	за	дале-
чинско	 управување	 со	 железнички	 свртници),	
жетони	(механизми	за	апарати	што	се	движат	со	
уфрлување	 жетони),	 жива	 (либели	 за	 жива),	
забава	 (апарати	 за	 забава)	 предвидени	 да	 се	
користат	 само	 со	 телевизиски	 приемници,	 заби	
(заштита	 на	 заби),	 заварување	 (електрични	
апарати	 за	 заварување),	 заварувачи	 (маски	 за	
заварувачи),	 запалки	 за	 цигари	 за	 автомобили,	
затегнувачи,	 заштита	 (облека	 за	 заштита	 од	
несреќни	 случаи,	 зрачења	 и	 оган),	 заштита	 за	
заби,	 заштита	 од	 корозија	 (катодни	 уреди	 за	
заштита	 од	 корозија),	 заштитни	 маски	 за	
работници,	заштитници	за	лицата	на	работниците,	
заштитни	 шлемови,	 заштитници	 за	 очи,	
заштитници	на	објективи	/фотографија/,	звук	(апа-
рати	за	пренесување	на	звукот),	звуци	(филмови	
за	снимање	звуци),	звучници	(кутии	за	звучници),	
звучници	/магнетофони/,	зголемување	(апарати	за	
зголемување)	 /фотографија/,	 зголемувачи	 /опти-
ка/,	земјомери	(инструменти	за	мерење	на	земјиш-
тата),	бричкалки	/електрични	сигнални	ѕвончиња/,	
бричкалки	 /зумери/,	 ѕвончиња	 /електрични/	 за	
врата,	 идентификациска	 жици	 за	 електрични	
водови,	 идентификациски	 магнетни	 картички,	
израмнувачи	 /инструменти	 за	мерење/,	 израмну-
вачи	 /расклопувачки/,	 индуктори	 /електрична	
струја/,	инки	за	разгласи,	инкубатори	за	бактериски	
култури,	инсекти	(електрични	апарати	за	привлеку-
вање	 и	 уништување	 на	 инсектите),	 инспекциски	
огледала	за	работа,	инструменти	со	зголемувачи,	
интеграциони	 кругови,	 интер	 -	 комуникации	
(апарати	за	интер	-	комуникации),	информатички	
програми	 /снимени/,	 информации	 (апарати	 за	
обработка	на	информации),	искри	 (заштитник	од	
искри),	испитување	на	материјали	(инструманти	и	
апарати	 за	 испитување	 на	 материјалите),	
испитувач	 /сканер/	 /информатика/,	 исправувачи	
(струјни	 исправувачи),	 јонизација	 (апарати	 за	
јонизација)	не	се	за	обработка	на	воздух,	 кабли,	
кабли	 (стегачи	 за	 електрични	 кабли),	 кади	 за	

плавење	 -	 промивање	 /фотографија/,	 калеи-
доскопи,	калеми	/фотографии/,	калибри	/шаблони/,	
калибрирање	(прстени	за	калибрирање),	 камери	
/кинематографски	апарати/,	канали	за	електрични	
кабли,	 канцелариски	уреди	за	дупчени	картички,	
капалки,	капацитетни	мерки,	капиларни	цевчиња,	
карти	 (апарати	 за	 издавање	 карти),	 катоди,	
кинематографски	 апарати,	 кинематографски	
уреди	за	монтажа	на	филмови,	кинематографски	
филмови	 (уреди	 за	 монтажа	 на	 филмови),	
кинематографски	филмови	/снимени/,	кипрегели,	
киселини	 (аерометри	 за	 киселини),	 кислород	
(апарати	за	преточување	на	кислород),	клинометри	
/падометри/,	 кожа	 (апарати	 за	 мерење	 на	
дебелината	 на	 кожата),	 коленици	 за	 работници,	
колчиња	за	мерење	/за	земјишта/,	командни	плочи	
/електрична	 струја/,	 командни	 уреди	 за	 дигалки,	
комбинезони	 (специјални	 заштитни	 комбинезони	
за	авијатичари),	компакт	дискови	(аудио	-	видео),	
компакт	оптички	дискови,	компакт	плочи	(аудио	-	
видео),	 компаратори,	 компаси,	 конектори,	
контактни	леќи,	 контактори	 /вклучни	уреди/,	 кон-
трола	(електрични	контролни	апарати),	контрола	
(електрични	 контролни	 апарати),	 контрола	 на	
топлина	 (апарати	 за	 контрола),	 копчиња	 за	
ѕвончиња,	 корекциони	леќи	 /оптика/,	 корекциони	
стакла	 /оптика/,	 коса	 (електротермички	 апарати	
за	виткање	на	косата),	космографски	инструменти,	
котва	/електрична	струја/,	кројачки	метри,	кутии	за	
микроскопски	стакленца,	кутии	со	капак	/електри-
ка/,	куќишта	за	разгласи,	кучиња	(свирки	за	довику-
вање	 на	 кучињата),	 лаборатории	 (специјален	
лабораториски	 мебел),	 лабораториски	 опити	
(комори	за	лабораториски	опити),	лабораториски	
опити	(печки	за	лабораториски	опити),	лаборато-
риски	 послужавници,	 ласери	 што	 не	 се	 за	
медицинска	употреба,	лемење	(електрични	апара-
ти	за	лемење),	ленти	за	снимање	звуци,	ленти	за	
чистење	глави	на	читачи,	либели,	линии	за	сонди-
рање,	лична	заштита	(уреди	за	лична	заштита)	од	
несреќни	 случаи,	 логаритамски	 израмнувачи,	
л’скање	на	фотографски	снимки	(апарати	за	л’ска-
ње	на	фотографски	снимки),	лупа	/зголемувач/	за	
влакна,	 лустра	 (електрични	 уреди	 за	 лакирање)	
за	 употреба	 во	 домаќинство,	 магла	 (сигнали	 за	
магла)	 /не	 се	 експлозивни/,	 магнети,	 магнети	
(свиоци	/бобини/	на	електромагнетите),	магнетна	
лента	(единици	со	магнетна	лента)	/информатика/,	
магнетни	 жици,	 магнетни	 картички,	 магнетни	
ленти,	магнетни	ленти	(апарати	за	демагнетизација	
на	магнетни	ленти),	магнетни	ленти	(магнетофони	
со	магнетни	ленти),	магнетни	плочи,	магнетоскопи,	
магнетофони	со	магаетна	лента,	магнетски	коде-
ри,	 мали	 отвори	 на	 врати	 /оптика/,	 манометри,	
маски	за	дишење,	маски	за	дишење	/различни	од	
оние	за	вештачко	дишење/,	математички	инстру-
менти,	 мегафони,	 меѓуфазни	 површини	 /инфор-
матика/,	 мембрани	 /акустика/,	 мембрани	 /фото-
графија/,	 мемории	 за	 сметачи,	 менувачи	 на	
дискови	 /информатика/,	 мерачи	 на	 густината	 на	
млекото,	мерење	(електрични	апарати	за	мерење),	
мерење	на	брзина	(апарати	за	мерење	брзината)	
/фотографија/,	 мерење	 на	 вага	 (апарати	 и	
инструменти	за	мерење	на	вага),	мерење	на	вага	
(апаратури	 за	 мерење	 на	 вага),	 мерење	 на	
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оддалеченост	 (апарати	 за	 мерење	 на	 оддале-
ченост),	мерки,	мерни	инструменти,	мерни	скали	
/за	 мерење	 на	 земјиште/,	 мернички	 синџири,	
метални	легури	(жици	од	метални	легури)	/топли-
ви/,	метеоролошки	балони,	метеоролошки	балони,	
метеоролошки	инструменти,	метри	/мерни	инстру-
менти/,	 метрономи,	 механички	 натписи,	 микро-
метарски	 завртувачи	 /за	 оптички	 инструменти/,	
микрометри,	микропроцесори,	микроскопи,	микро-
томи,	микрофони,	минутници	/со	исклучок	на	оние	
за	часовници/,	млеко	(млекометри),	модеми,	мони-
тори	 /опрема/,	 монитори	 /програми	 за	 сметачи/,	
монтажа	 на	 филмовите	 (уреди	 за	 монтажа	 на	
филмови),	мрежи	за	заштита	од	несреќи,	мрежи	
за	 спасување,	 музички	 автомати	 со	 претходно	
плаќање,	набљудување	(инструменти	за	набљуду-
вање),	 навлаки	 (специјални	 навлаки	 за	 фото-
графски	 апарати	 	 и	 инструменти),	 навлаки	 за	
контактни	 леќи,	 навлаки	 за	 очила,	 навлаки	 за	
очила,	напон	(рагулатори	на	напонот)	за	возила,	
направа	 за	 одбележување	 на	 рабовите	 на	
здолништа	 /кроење/,	наутички	апарати	и	инстру-
менти,	научни	апарати	(мембрани	за	научни	апа-
рати),	несреќи	во	прометот	(поединечни	рефлекти-
рачки	плочи	за	заштита	во	прометот),	несреќи	на	
работа	 (апарати	 за	 лична	 заштита	 на	 работа),	
	несреќи	на	работа	(мрежи	за	заштита	од	несреќи	
на	 работа),	 несреќи	 на	 работа,	 зрачење,	 оган	
(облека	за	заштита	од	несреќи	на	работа,	зрачење	
и	 оган),	 нивелирање	 (инструменти	 за	 ниве-
лирање),	нивелирки	со	дурбин,	нивелирки	/инстру-
менти	за	постигнување	водорамност/,	ногарки	за	
фотографски	апарати,	нониуси	(справи),	нуркање	
(маски	за	нуркање),	нуркање	(нуркачки	костими),	
нуркање	(ракавици	за	нуркање),	нуркање	(тампони	
за	 уши	 за	нуркање),	 нуркачки	 комбинезони,	 нур-
качки	костуми,	нуркачки	ракавици,	обвивки	/иденти-
фикациони	облоги/	за	електрични	жици,	објективи	
/оптика/,	облека	за	заштита	од	пожар,	облоги	за	
електрични	 кабли,	 обработка	 на	 податоци	
(апарати	за	обработка	на	податоците),	обработка	
на	 текст	 (апарати	 за	 обработка	 на	 текст),	
обртометри	 /тахометри/,	 обучување	 (апарати	 за	
обучување),	овоскопи,	оган	(облека	за	заштита	од	
оган),	 огледала	 /оптика/,	 огнено	 оружје	 (оптички	
нишан	за	огнено	оружје),	ограничувачи	/електрична	
струја/,	оддалеченост	(апарати	за	одбележување	
на	оддалеченоста),	озонометри,	октани,	окулари,	
олово	за	висок,	ом	-	метри,	оптичарски	производи,	
оптички	влакна,	оптички	влакна	/водила	за	светлос-
ни	зраци/,	оптички	инструменти	за	прожектирање	
на	 зголемени	 слики	 на	 екран,	 оптички	 компакт	
плочи,	оптички	кондензатори,	оптички	леќи,	оптич-
ки	 плочи,	 оптички	 податоци	 (подлоги	 за	 оптички	
податоци)	 /магнетни/,	 оптички	 светилки,	 оптички	
стакла,	оптички	читачи,	осветлувачи	/фотографија/,	
осигурувачи,	 осцилографи,	 очила	 против	
заслепување,	очила	/оптика/,	палење	(батерии	за	
палење),	паразити	(уреди	за	заштита	од	паразити)	
/електрична	 струја/,	 паралелни	 цртачи,	 пари	
(детектори	за	откривање	лажни	пари),	пари	(уреди	
за	 броење	 и	 сортирање	 на	 парите),	 пари	 (фини	
ваги	за	мерење	пари),	паркети	(електрични	лустра	
за	 паркети),	 паркиралшпта	 (подвижни	 врати	 со	
претходно	 плаќање),	 паркометри	 /апарати	 за	

мерење	 на	 траењето	 на	 паркирањето/,	 парните	
котли	(контролни	уреди	за	парни	котли),	перископи,	
печатачи	 за	 компјутери,	 печатени	 кругови,	 печки	
за	лабораториски	опити,	пирометри,	писма	(ваги	
за	писма),	планиметри,	планови	(инструменти	за	
изработка	 на	 планови),	 пластичната	 амбалажа	
(апарати	за	заварување	на	пластична	амбалажа),	
пливање	(елеци	за	пливање),	пливање	(појаси	за	
пливање),	 пловење	 (навигациски	 инструменти),	
пловки	 за	пливање,	плочи	за	сметање,	плути	 за	
обележување,	 плути	 за	 сигнализација,	 плути	 за	
спасување,	 податоци	 (подлоги	 за	 податоци)	
магнетни,	подводно	пливање	(апарати	за	дишење	
кај	подводното	пливање),	подометри	/инстументи	
за	броење	чекори/,	пожар	(дојавувачи	на	пожари),	
пожар	 (противпожарни	 бродови	 -	 пумпи),	 пожар	
(противпожарни	 распрснувачи),	 пожарникарски	
чекани,	појаси	за	пливање,	појаси	за	спасување,	
појачување	 на	 звуци	 (апарати	 за	 појачување	 на	
звуци),	 појачувачи,	 појачувачи	 (цевки	 или	 ламби	
за	појачувачи),	покажувач	на	електрични	губитоци,	
покажувач	 на	 количество,	 покажувач	 на	 косина,	
покажувач	 на	 ниво	 на	 бензин,	 покажувач	 на	
рамниште	 на	 вода,	 покажувач	 на	 притисок	
(сигурносни	 чепови)	 за	 вентили,	 покажувач	 на	
температура,	покажувачи	на	брзини,	покажувачи	
/индикатори/	 /електрична	 струја/,	 полариметри,	
полирање	 (апарати	 за	 полирање)	 за	 домашна	
употреба,	полирање		подови	(апарати	за	полирање	
на	 подовите),	 полнење	 електрични	 акумулатори	
(апарати	за	полнење	на	електрични	акумулатори),	
полуводила,	поморска	сигнализација	(апарати	за	
поморска	 сигнализација),	 поморски	 компаси,	
помош	 (уреди	 за	 давање	 помош),	 поштенски	
марки	(бројачи	на	поштенски	марки),	правосмукал-
ки,	правосмукалки	(цевки	за	правосмукалки),	пра-
шина	 (електрични	 отстранувачи	 на	 прашината),	
прашина	 (правосмукалки	 за	 прашина),	 преда-
ватели	 на	 електронски	 сигнали,	 предаватели	 /
телекомуникации/,	предаватели	/телефонски	апа-
рати/,	прекинувачи,	прекинувачи,	прекинувачи	со	
две	 положби	 /информатика/,	 преносник	 /фото-
графија/,	 претворачи	 /електрична	 струја/,	
претходно	 плаќање,	 прехранбени	 намирници	
(апарати	 за	 анализа	 на	 прехранмбените	
намирници),	прецизно	мерење	(апарати	за	прециз-
но	 мерење),	 прибор	 за	 мерење,	 придушувачи	
(калеми	 за	 придушувачи),	 приемници	 /аудио,	
видео/,	призми	(оптика),	приклучни	кутии	/електри-
ка/,	приклучни	плочи,	приклучоци,	приклучоци	за	
електрични	 водови,	 притисок	 (уреди	 за	 мерење	
притисок),	 притисок	 (уреди	 за	 одбележување	 на	
притисокот),	 притисок	 (чепови	 -	 покажувачи	 на	
притисок)	 /за	 вентили/,	 проврти	 (апарати	 за	
мерење	 на	 проврти),	 прожектирање	 (апарати	 за	
прожектирање),	прожектирање	(екрани	за	прожек-
тирање),	 противзаслепувачки	 сенила,	 против-
пожарни	 млазници	 /прскалки/,	 противпожарни	
пумпи,	 процесори	 /централни	 единици	 за	
обработка/,	 прстени	 за	 калибрирање,	 рабови	 за	
патишта	светлечки	или	механички,	радари,	радио	
приемници,	радио	приемници	за	возила,	радио	-	
јарбол,	 радиолошки	 апарати	 за	 индустриска	
употреба,	 радиолошки	 заштитници	 /екрани/	 за	
индустриска	 употреба,	 радиотелеграфски	
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апарати,	 радиотелефонски	 апарати,	 разводни	
кутии	 /електрика/,	 разводни	 кутии	 /електрична	
струја/,	 разводни	 ормани	 /електрична	 енергија/,	
разводни	 плочи	 /електрична	 енергија/,	 разводни	
пултови	/електрична	енергија/,	разгласи,	ракавици	
за	заштита	на	работа,	ракавици	за	заштита	од	X	
зраци	 за	 индусриска	 употреба,	 рамки	 за	 очила,	
рамови	за	очила,	растери	за	фотогравури,	рачни	
ваги	со	лост,	регистарски	благајни,	регулирачи	на	
брзина	 за	 грамофони,	 регулирачи	 на	 напон	 за	
возила,	 регулирачи	 на	 светла,	 редуктори	 /елек-
трична	 струја/,	 рентген	 (уреди	 за	 заштита	 од	
рентген	 зраци)	 не	 се	 за	 медицинска	 употреба,	
рентген	апарати	/не	се	за	медицинска	употреба/,	
рентген	 зраци	 (цевки	 за	 рентген	 зраци),	 рентген	
филмови	 /осветлени/,	рентгенски	зраци	 (апарати	
и	 инсталации	 за	 производство	 на	 рентгенски	 -	
зраци)	не	се	за	медицинска	употреба,	рентгенски	
снимки,	не	се	за	медицинска	употреба,	реостати,	
репродукција	на	звукот	(апарати	за	репродукција	
на	 звук),	 респиратори	 за	 филтрирање	 воздух,	
реторти,	рефрактометри,	рефрактори,	решетка	за	
цедење	 /фотографски	 работи/,	 решетки	 за	
електрични	 акумулатори,	 садови	 за	 леење,	
салинометри,	 саморегулирачки	 пумпи	 за	 гориво,	
сателити	за	научна	употреба,	сахометри,	светилки	
за	темни	комори	/фотографија/,	светлечки	натписи,		
светлечки	 ознаки	 на	 патиштата,	 светлечки	 цевки	
за	реклами,	светлиномери	/експозиметри/,	светло-
метри,	свртувачи	(бројачи	на	свртувања),	секстан-
ти,	секцирање	(прибор	за	секцирање)	 /микроско-
пија/,	 сигнали	 (електродинамички	 апарати	 за	
далечинско	управување	со	сигнали),	сигнализатори	
за	пожар,	сигнализација	(триаголници	за	сигнали-
зација)	 за	 возила	 во	 дефект,	 сигнализација,	
светлечка	 или	 механичка,	 сигнални	 електрични	
ѕвончиња,	сигнални	ѕвончиња,	сигнални	светилки,	
сигнални	свирчиња,	сигнални	уреди	против	краж-
ба,	сигурносна	опрема	/не	ги	вклучува	седиштата	
во	 возилата	 ни	 спортската	 опрема/	 сигурност	 во	
железнички	 промет	 (апарати	 за	 сигурност	 во	
железничкиот	 промет),	 силициумови	 плочки	 /за	
интегрирани	кругови/,	симулатори	за	управување	
со	возило	или	за	контрола	на	возилото,	синџирчиња	
за	очила,	сирени,	скали	за	спасување,	скафендери,	
работници	со	скафендери	(апарати	за	работниците	
за	скафендер),	скелиња	за	спасување,	склопови,	
сметање	 (уреди	 за	 сметање),	 сметачи,	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	 сметачи),	 сметачки	 машини,	 снимање	 тон	
(апарати	за	снимање	тон),	собирање	(апарати	за	
собирање),	собирачи,	сонди	за	научна	употреба,	
сондирање	 (апарати	 и	 уреди	 за	 сондирање),	
сончеви	 батерии,	 спектографи,	 спектроскопи,	
специјални	 футроли	 за	 фотографски	 апарати	 и	
инструменти,	спојки	за	електронски	кабли,	спојни	
кутии	/електрична	струја/,	стакла	за	очила,	стакла	
обложени	 со	 водечки	 метал,	 стакленца	 за	
микроскопи	 (кутии	 за	 микроскопски	 стакленца),	
стап	 за	 откривање	 вода,	 стативи	 за	 реторти,	
стегалки	/електрика/,	стереоскопи,	стереоскопски	
апарати,	 стерометри,	 столбови	 за	 радиоантени,	
струјни	исправувачи,	струјни	кругови	(прекинувачи	
на	струјните	кругови),	струјно	преспојување	(уреди	

за	струјно	преспојување),	сулфитометри,	табли	за	
сигнализација	 /светлечки	 или	 механички/,	 такси-
метри,	тастатура	за	сметачи,	тахометри,	телеви-
зиски	 апарати,	 телевизиски	 апарати	 (механизми	
за	претходно	плаќање	за	телевизиските	апарати),	
телеграфи	 /апарати/,	 телеграфски	 жици,	 теле-
скопи,	телефакси,	телефонски	апарати,	телефон-
ски	 жици,	 телефонски	 предаватели,	 телефонски	
слушалки,	 темни	 комори	 (ламби	 за	 темните	
комори)	 /фотографија/,	 темни	 комори	 /фото-
графија/,	 температура	 (покажувачи	 на	 темпе-
ратурата),	 теодолити,	 термо	 -	 јонски	 електрични	
светилки	 и	 ламби,	 термо	 -	 јонски	 ламби,	
термоионски	светилки,	термостати,	термостати	за	
возила,	тонски	водови,	тонски	дојавувачи,	тонски	
сигнализатори,	топлина	 (апарати	за	контрола	на	
топлината),	топломери	/не	се	за	медицинска	упо-
треба/,	 точила	 /електрични/,	 транзистори	 /елек-
троника/,	 трансформатори,	 трансформатори	 за	
зголемување	 на	 струјата,	 трепкачи	 /светлосна	
сигнализација/,	триаголници	за	сигнализација	на	
возилата	во	дефект,

	 троногалки	 за	 фотографски	 апарати,	 ултра-
виолетови	 зраци	 (филтери	 за	 ултравиолетови	
зраци),	ултразвучни	хидролокатори	/сонери/,	уреди	
за	 обележување	 километри	 /за	 возила/,	 уреди	
за	 одбележување	 притисок,	 уреди	 за	 сметање,	
утикачки	уреди	/струјни	утикачи/,	училишен	алат,	
уши	(тампони	за	уши),	за	нуркање,	фактурирање	
(уреди	за	фактурирање),	ферментација	(апарати	
за	ферментација),	физика	(апарати	и	инструменти	
за	 во	 физиката),	 филмови	 (апарати	 за	 режење	
филмови),	филмски	ленти	/осветлување/,	филтери	
за	маски	за	дишење,	филтери	за	ултравиолетови	
зраци	за	фотографија,	филтери	за	фотографија,	
флуоресцентни	екрани	/заштитници/,	фонометри,	
фото	ќелии,	фотографии	(апарати	за	л’скање	на	
фотографиите),	фотографии	(апарати	за	сушење	
на	 фотографиите),	 фотографии	 (апарати	 за	
сушење	на	фотографиите),	фотографии	(решетки	
за	 цедење	 фотографии),	 фотографски	 апарати,	
фотографски	 визирки,	 фотогафски	 снимки	
(апарати	за	фотографски	снимки),	фотоелеграфија	
(апарати	 за	 фотоелеграфија),	 фотокопирање	
(апарати	и	уреди	за	фотокопирање)	/вклучително	
и	 електростатски	 и	 термички	 апарати	 и	 уреди/,	
фотометри,	 фотофилмски	 печат	 (растери	 за	
фотофилмски	 печат),	 фрактирање	 (апарати	 за	
контрола	на	фрактирањето)	/франкотип	апарати/,	
фреквенција	 (високофреквентни	 апарати),	
фреквенциометри,	 хелиографски	 апарати,	
хемиски	 апарати	 и	 инстументи,	 хигрометри,	
хидрометри,	 холограми,	 хроматографски	
апарати	 за	 лаборатории,	 хронографи	 (апарати	
за	 мерење	 на	 трајноста),	 цевки	 за	 електрично	
празнење	 (различни	 од	 цевките	 за	 електрично	
осветлување),	цевки	за	шмукање	прашина,	цевки	
или	ламби	за	засилување,	церади	за	спасување,	
циклотрони,	 чад	 (детектори	 за	 чад),	 часометри,	
чевли	 (електрични	 чистачи	 на	 чевли),	 чепови	
-	 покажувачи	 на	 притисок	 за	 вентили,	 чипови	
(интегрирани	кругови),	читачи	на	стапчести	кодови,	
читачи	 /информатика/,	 чкрапала	 /фотографија/,	
шестари	/инструменти	за	мерење/,	шминка	(елек-
трични	 апарати	 за	 симнување	 на	 шминката),	
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џебни	светилки	(батерии	за	џебни	светилки)	
	 кл.	 11 - автоматски	 прекинувачи	 на	 гориво,	

автомобили	(осветлувачки	тела	на	автомобилите),	
автомобили	 (предни	 светла	 /фарови/	 за	 автомо-
били),	автомобили	(светилки	на	покажувачите	на	
правецот	на	возење	кај	автомобилите,	автомобили	
(уреди	 против	 заслепување)	 /дополнителна	
опрема	 на	 светла/,	 аеротерми,	 акомулатори	 на	
пареа,	акомулатори	на	топлина,	алкохол	(алкохол-
ни	 пламеници),	 алкохол	 (алкохолни	 согорувачи),	
апарати	за	зафаќање	вода,	атомски	печки	/нукле-
арни	 реактори/,	 ацетилен	 (ацетиленски	 генера-
тори),	 ацетилен	 (ацетиленски	 пламеници),	
ацетилен	 (ацетиленски	 согорувачи),	 ацетилен	
(ацетиленски	 фарови),	 бањи	 (греалки	 за	 бањи),	
бањи	 (инсталации	 за	 бањи),	 бањи	 (опрема	 за	
бањи),	 бањи	 на	 седење	 (кади	 за	 бањите	 на	
седење),	 бањи	 со	 вртложни	 струење	 на	 водата,	
бањи	со	топол	воздух	(апарати	за	бањите	со	топол	
воздух),	 бидеа	 за	 миење,	 бистрење,	 чистење	
(инсталации	 за	 бистрење),	 божиќни	 елки	 (елек-
трични	свеќички	за	божиќни	елки),	броеви	за	куќи	
/светлечки/,	 варење	 (апарати	 и	 инсталации	 за	
варење),	варење	(прибор	за	варење)	/електричен/,	
варила,	велосипеди	(осветлување	за	велосипеди),	
велосипеди	 (осветлување	 за	 велосипеди),	 вене-
цијански	 фенери	 /светилки/,	 вентилатори/клима-
тизација/,	вентили	за	испуштање	/не	се	автоматски/	
за	 инсталации	 на	 парно	 греење,	 вентили	 за	
регулирање	 на	 рамништата	 во	 резарвоарите,	
влажнење	 на	 воздухот	 за	 радијаторите	 на	
централно	 греење,	 вода	 (апарати	 за	 водоснаб-
дување),	вода	(апарати	за	каптирање	на	водата)	
вода	(апарати	за	ладење	на	водата),	вода	(апарати	
за	 филтрирање	 на	 водата),	 вода	 (апарати	 и	
инсталации	за	смекнување	на	водата),	вода	(апа-
рати	 и	 уреди	 за	 прочистување	 на	 водата),	 вода	
(водоскоци)	украсни,	вода	(грејачи	за	вода)	/апа-
рати/,	 вода	 (инсталации	 за	 дистрибуција	 на	
водата),	 вода	 (инсталации	 за	 довод	 на	 водата),	
вода	 (инсталации	 за	 прочистување	 на	 водата),	
вода	 (прибор	 за	 регулација	 и	 сигурност	 на	
апаратите	 за	 вода),	 вода	 (стерилизатори	 на	
водата),	вода	(хидранти),	вода	за	пиење	(филтери	
на	 водата	 за	 пиење),	 вода	 под	 притисок	
(резервоари	 за	 вода	 под	 притисок),	 водоводи	
(цевки	 мешалки	 за	 водоводи),	 водоводни	
инсталации,	водоскоци	/фонтани/,	воздух	(апарати	
за	 анализа	 на	 воздухот),	 воздух	 (апарати	 за	
ладење	на	воздухот),	воздух	(апарати	и	уреди	за	
прочистување	 на	 воздух),	 воздух	 (греалки	 за	
воздух	 /калорифери/),	 воздух	 (инсталации	 за	
кондиционирање	на	воздухот),	воздух	(инсталации	
за	кондиционирање	на	воздухот)	за	возила,	воздух	
(инсгалации	за	филтрирање	на	воздухот),	воздух	
(јонизациони	 апарати	 за	 облагородување	 на	
воздухот),	 воздух	 (стерилизатори	 на	 воздух),	
воздух	(сушачи	на	воздухот),	воздух	(филтери	за	
воздух)	за	климатизација,	воздух	/дезодорирање/,	
воздух	/ултравиолетови/	(ламби	за	ултравиолетови	
зраци)	не	 се	 за	медицинска	 употреба,	 воздушни	
возила	 /апарати	 за	 осветлување	 за	 воздушни	
возила),	 возила	 (инсталации	 за	 греење	 на	
возилата),	 возила	 (инсталации	 за	 климатизација	
на	 возилата),	 возила	 (ламби	 -	 покажувачи	 за	

правецот	 на	 возилата),	 возила	 (одмрзнувачи	 на	
стаклата	 на	 возилата),	 возила	 (осветлувачки	
уреди	за	возила),	 возила	 (предни	 големи	светла	
на	 возилата),	 возила	 (против	 заслепувачки	
направи	 за	 возила)	 опрема	 за	 светла,	 возила	
(рефлектори	за	возила),	возила	(светла	за	возила),	
возила	(уреди	против	замаглување	/замрзнување/	
за	возила),	гас	(апарати	на	гас	за	прочистување),	
гас	 (запалки	за	 гас),	 гас	 (прибор	за	регулација	и	
сигурност	на	гасоводите),	гас	(прибор	за	регулација	
и	сигурност	на	апаратите	на	гас),	гас	(прочистувачи	
на	гасот)	/делови	на	инсталациите	за	гас/,	гасоводи	
(прибор	за	регулација	и	сигурност	на	гасоводите),	
генератори	/ацетиленски/,	генератори	(парни)	/не	
се	делови	од	апарати/,	генератори	на	гас,	големи	
фенери,	горива	(апарати	за	обработка	на	нуклеар-
ни	модератори	и	горива),	горива	(предгрејачи	на	
горивата),	 греалки	 за	 воздух	 /калорифери/,	
греалки	за	кревети,	греалки	за	кревети,	греалки	за	
купатило,	 греалки	 за	 нозе,	 греалки	 за	 нозе	
(канцеларки)	 електрични	 поставени,	 греалки	 за	
нозе	 /електрични	 или	 неелектрични/,	 греалки	 за	
шишиња	 за	 хранење	 со	 дудинки	 /електрични/,	
греалки	со	вода	за	 кревети,	 греење	 (електрични	
апарати	 за	 греење),	 греење	 (инсталации	 за	
греење),	греење	(котли	/печки/	за	греење),	греење	
(уреди	за	греење)	на	тврдо	или	течно	гориво	или	
гас,	греење	за	возила	(инсталации	за	греење	на	
возилата),	греење	на	пареа	(неавтоматски	испусни	
вентили	за	инсталација	на	парно	греење),	греење	
со	 топла	 вода	 (инсталации	 за	 греење	 со	 топла	
вода),	 грејачи	 за	 виткање	 на	 косата,	 грејачи	 за	
вода	/бојлери/,	грејачи	за	пегли,	грејачи	за	храна,	
грејачи	на	вода	/апарати/,	грејачи	на	тела,	грејачки	
електрични	 нишки,	 грејачки	 плочи,	 грла	 за	
електрични	 светилки,	 даски	 за	 ВЦ	 школки,	
дезинфекција	 (апарати	 за	 дезинфекција),	
дестилација	(апарати	за	дестилација),	дестилација	
(цилиндри	 за	 дестилација),	 дестилациони	
цилиндри,	 дистрибуција	 на	 вода	 (инсталации	 за	
дистрибуција	 на	 водата),	 дувалки	 /вентилатори/	
делови	 на	 уреди	 за	 проветрување,	 дупки	 за	
вентилација,	дупки	за	вентилација	во	лабораторија,	
електрични	апарати	за	варење	кафе,	електрични	
апарати	за	пржење	компири	/фритези/,	електрични	
бојлери,	 електрични	 грејачки	 нишки,	 електрични	
калапи	 за	 слатки,	 електрични	маши,	 електрични	
радијатори,	 електрични	 садови	 за	 варење	 на	
намирници	 под	 притисок,	 електрични	 светилки,	
електрични	 светилки	 (грла	 за	 електрични	
светилки),	електрични	свеќички	за	божиќни	елки,	
електрични	 уреди	 за	 варење,	 електрично	
празнење	 (цевки	 за	 електрично	 празнење)	 за	
осветлување,	 жарни	 нишки	 за	 електрични	
светилки,	 заварување	 /ламби	 за	 заварување/,	
замаглување	(греачки	уреди	против	замаглување	
/замрзнување/)	за	возила,	замрзнувачи,	запалка,	
запалка	 на	 гас,	 заслепување	 (уреди	 против	
заслепување)	за	возила	/дополнителна	опрема	за	
светла/,	затворачи	за	радијатори,	заштитни	уреди	
за	осветлување,	ѕидни	носачи	за	гасни	пламенки,	
изменувачи	 на	 топлина,	 испарувачи,	 јонизација	
(апарати	 за	 јонизација)	 за	 обработка	 на	 воздух,	
кабини	 за	 туширање,	 кади	 за	 бањање,	 кади	 за	
бањање	 (облоги	 за	 кади	 за	 бањање),	 кади	 за	
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бањање	во	седечка	положба,	калорифери,	камини	
за	станови,	кафе	(апарати	за	варење	црно	кафе)	
електрични,	кафе	(апарати	за	пржење	кафе),	кафе	
(тави	за	пржење	кафе),	кафе	(филтери	за	кафе)	
електрични,	климатизација	(апарати	за	климатиза-
ција),	 климатизација	 за	 возила	 (инсталација	 за	
климатизација	за	возила/,	ковачки	печки	/подвиж-
ни/,	слатки	(калапи	за	слатки	/вафли/)	/електрични/,	
кондиционирање	на	воздух	(апарати	за	кондицио-
нирање	на	воздухот),	кондиционирање	на	воздух	
(инсталации	 за	 кондиционирање	 на	 воздухот),	
кондиционирање	 на	 воздух	 (инсталации	 за	
кондиционирање	 на	 воздухот	 во	 возила),	 коса	
(сушачи	 за	 коса)	 /апарати/,	 котли	 за	 греење	
(одводни	 цевки	 во	 сводот	 на	 котли	 за	 греење),	
котли	за	греење	(уреди	за	полнење	на	котлите	за	
греење),	 котли	 за	 перални,	 котли	 за	 централно	
греење	 (цевки	 на	 котли	 за	 централно	 греење),	
котлиња	со	грејни	цевки	/бојлери/,	котлиња	/печки/	
за	 греење,	 кревети	 (греалки	 за	 кревети),	 крма	
(апарати	 за	 сушење	 на	 крмата),	 куќишта	 за	
светилки,	куќни	броеви	/светлечки/,	лабораториски	
пламеници,	 лабораториски	 светилки,	 лак	 (јаглен	
за	лачни	лампи),	ламби	за	заварување,	лампиони,	
лачни	ламби,	лачни	ламби	(јаглен	за	лачни	ламби),	
леб	(пржилници	за	леб)	/тостери/,	лепило	(апарати	
за	 греење	 на	 лепилата),	 лонци	 за	 варење	 под	
притисок	 /електрични/,	 лонци	 и	 котли	 /големи	
димензии/,	 лустери,	 магнезиум	 (магнезиумови	
жици)	 /осветлување/,	 метални	 арматури	 /рамки/	
за	 печки,	 мешалки	 за	 водоводни	 инсталации,	
млеко	(апарати	за	ладење	на	млекото),	модератори	
(апарати	 за	 обработка	 на	 гориво	 и	 нуклеарни	
модератори),	 морска	 вода	 (инсталации	 за	
отстранување	 на	 морската	 вода),	 мраз	 (апарати	
за	 правење	 мраз),	 напојувачи	 на	 котли	 на	
централно	греење,	ниво	(вентили	за	регулирање	
на	рамништата	 за	резервоари),	 нозе	 (греалки	 за	
нозе)	електрични	или	неелектрични,	нужници/сани-
тарни	чворови/	подвижни,	нуклеарни	модератори	
(инсталации	за	обработка	на	горива	и	нуклеарни	
модератори),	овошје	(апарати	за	печење	овошје),	
одводни	цевки	за	камин,	одмрзнувачи	за	возила,	
опрема	за	печки	за	сушење	/носачи/,	отвори	/кана-
ли/	 во	 сводот	 на	 парните	 котли	 за	 греење,	
отпрашување	 (инсталации	 за	 отпрашување)	 за	
индустриска	употреба,	отстранување	на	солта	од	
морската	вода	(инсталации	за	отстанување	на	сол	
од	 морската	 вода),	 отстранувачи	 на	 миризби	
(апарати	 за	отстранување	на	миризби)	 /не	 се	 за	
лична	 употреба/,	 оџаци	 (оџаководни	 канали	 во	
оџаците),	оџаци	(разводни	направи	во	оџаци	/ши-
бери/),	 палење	 на	 гас	 (запалка	 на	 гас),	 пареа	
(акумулатори	 на	 пареа),	 пареа	 (генератори	 за	
производство	 на	 пареа),	 пареа	 (инсталација	 за	
производство	на	пареа),	парење	(уреди	за	парење	
на	лице),	пастеризатори	/уреди/,	пегли	(грејачи	за	
пегли),	 пекари	 (печки	 за	 пекарници),	 пепел	
(автоматски	инсталации	за	отргнување	на	пепел-
та),	перални	(котли	за	перални),	перколатори/елек-
трични	уреди	за	варење	црно	кафе/,	перници/елек-
трично	 греени/	 не	 се	 за	 медицинска	 употреба,	
петролејски	/нафтени/	пламеници,	печење	(ражен	
за	 печење),	 печки	 (арматура	 за	 печки),	 печки	
(ладење	на	печките),	печки	(обликувана	опрема	за	

печки),	печки	(простор	во	печките	за	пепел),	печки	
(решетки	 за	 печки),	 печки	 (уреди	 за	 полнење	на	
печките),	печки	за	сушење	(основа	за	полнење	на	
печките	 за	 сушење),	 печки	 /огниште/,	 печки	 /со	
исклучок	на	печките	за	вршење	опити/,	печки/уре-
ди	 за	 греење/,	 пијалок	 (апарати	 за	 ладење	 на	
пијалокот),	 пламеници	 на	 гас,	 пламеници	 на	 гас	
(ѕидни	носачи	 за	пламеници	на	 гас),	 пламеници	
за	нафта	/петролеј/,	пламеници	за	светилки/лам-
би/,	 пламеници	 за	 уништување	 бактерии,	 плочи	
за	 греење,	 подвижни	 кабини	 за	 турски	 бањи,	
подлоги	 за	 полнење	 печки,	 подлоги	 за	 цевки	 за	
вода,	 поење	 (автоматски	 уреди	 за	 поење),	
покажувачи	на	правец	(лампи	за	покажување	на	
правец)	за	возила,	полимеризацила	(инсталација	
за	полимеризација),	полнење	(уреди	за	полнење)	
за	 печки,	 поцрнување	 /со	 бронза/	 (апарати	 за	
црнење),	прав	(апарати	за	всисување	на	прав)	за	
индустриска	употреба,	премачкување	кади,	пржил-
ници,	пржилници	за	леб	/тостери/,	проветрување	
(напи	 за	 проветрување),	 проветрување	 (напи	 за	
проветрување)	за	лаборатории,	проветрување	/кли-
	матизација/	 (инсталации	 	 за	 климатизација	 за	
возила),	проветрување	/климатизација/	(уреди	за	
проветрување),	 продолжувачи	 за	 цевки	 /против	
прскање/,	 проекција	 (светилки	 за	 апарати	 за	
проекција),	простори	/садови/	во	печките	за	пепел,	
прочистување	на	вода	(апарати	за	прочистување	
водата),	 прочистување	 воздух	 (апарати	 за	
прочистување	 на	 воздухот,	 прочистување	масло	
(апарати	 за	 прочистување	 на	 маслото),	
прочистување	 отпадни	 води	 (инсталации	 за	
прочистување	на	отпадните	води),	 прочистувачи	
на	 гас	 /делови	 на	 инсталациите	 на	 гас/,	
разладувачи	 на	 гас	 (не	 се	 делови	 на	 апарати),	
рељјефни	слатки	(метална	електрична	двокрилна	
тава	 за	 печење	 рељефни	 колачиња),	 садови	 за	
варење	 под	 притисок	 /електрични/,	 садови	 за	
стерилизација/електрични,	санитарни	чворови	за	
мажи	 /писоари/,	 санитарни	 чворови	 /ВЦ/,	
санитарни	 чворови	 /ВЦ/	 (ВЦ	школки),	 санитарни	
школки	 /ВЦ/,	 светилки	за	осветлување,	светилки	
на	 гас,	 светилки	 на	 покажувачи	 на	 правецот	 за	
возењето	 на	 возилата,	 сињак	 (греачи	 против	
создавање	сињак)	за	возила,	славини	славини	за	
цевки	 за	 вода,	 смекнување	 вода	 (апарати	 за	
смекнување	 на	 водата),	 согорувачи	 со	 жарна	
нишка,	согорувачи	/пламеници/,	тутун	(апарати	за	
ладење	на	тутунот)	хромтографија	(хромтографски	
апарати	за	индустриска	употреба),	чадење,	арење	
/фумигација/	 (апарати	 за	 фумигација)	 не	 се	 за	
медицинска	употреба,	шишенца	со	цуцли	(греалки	
со	шишенца	со	цуцли)	електрични	

	 кл.	35 - агенции	за	трговски	информации,	агенции	
за	 увоз	 -	 извоз,	 анализа	 на	 производната	 цена,	
вештачење	 на	 дејности	 /експертиза/,	 водење	
дејност	 (служби	 за	 давање	 совети	 за	 водење	
на	 одделни	 дејности),	 вработување	 (заводи	
за	 вработување),	 	 дактилографски	 услуги,	
дејности	(консултации	за	водење	на	дејностите),	
дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	 дејностите),	
дејности	(професионални	консултации),	дејности	
(советување	 за	 организирање	 и	 водење	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
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документи	(умножување	на	документи),	економски	
прогнози,	информации	за	дејноста,	информатички	
картотеки	 (водење	 на	 информатичките	
картотеки),	истражувања	за	дејностите,	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајмување		
уреднички	 апарати	 и	 прибор,	 изнајнување	
рекламен	материјал,	изработка	на	такси,	изводи	
од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	 сметка),	
извоз	 (агенции	 за	 извоз	 -	 увоз),	 јавно	 мислење	
(испитување	 на	 јавното	 мислење),	 книги	
(книговодство)	консултации	врзани	за	прашањата	
на	персоналот,	ниговодство,	лицитација	(продажба	
на	лицитација),	манекени	(манекенски	услуги)	во	
рекламни	 и	 промовирачки	 цели	 на	 продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови,	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 /рекламирање/,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	
изложби	во	комерцијални	и	рекламни	цели,	пазар	
(побарувачка	 на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	
на	 пазарот),	 персонал	 (вработување	 персонал),	
плакатирање	 /огласување/,	 платни	 листови	
(изработка	платни	листови),	помош	во	управување	
со	 индустриски	 или	 трговски	 претпријатија,	
пребарувања	за	дејности,	преместување	 (услуги	
за	 преместување	 на	 претпријатија),	 преписи	 на	
соопштенија,	 претплата	 на	 весници	 (услуги	 за	
претплата	на	весници)	/за	трето	лице/,	проценка	на	
волна,	производни	цени	(анализа	на	производните	
цени),	 промоција	 /продажба	 	 за	 	 трето	 	 лице/,		
пропагандни	 	дејности,	 	проучување	 	на	пазарот	
/маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	 распределба	
/дистрибуција/	 на	 примероци,	 рекламирање	 по	
пат	на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	
рекламната	 документација	 (уредување	 на	
рекламна	 документација),	 рекламна	 хроника,	
рекламни	агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	
рекламните	 огласи),	 секретарство	 (секретарски	
услуги),	сметководсгво,	соопштувања	за	дејноста,	
статистичко	 информирање,	 стебла	 во	 шуми	
(проценка	на	стеблата),	стенографски	услуги	такси	
(изработка	 на	 такси),	 телефонско	 одговарање	
(служби	 за	 телефонско	 одговарање	 /за	 отсутни	
претплатници/,	 товарни	 вагони	 (компјутерска	
локализација	 на	 товарни	 вагони),	 трговски	
дејности	 (проценка	 на	 трговските	 дејности),	
уредување	излози,	увоз	 -	извоз	 (агенции	за	увоз	
-	 извоз),	 хелиографско	 умножување,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	

(111)	 10829	 (151)	 13/01/2006
(210)	 TM		2005/482	 (220)	 29/06/2005
	 	 (181)	 29/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МАКПРОГРЕС ДОО
	 ул.	Илинденска	бб	2310	Виница,	MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29 - алги	 (екстракти	 од	 алги)	 за	 исхрана,	

алгинати	/соли	на	алгенска	киселина/	за	исхрана,	
арашид	 (путер	 од	 арашид),	 белка	 од	 јајце,	
белтачини	 за	 прехранбена	 употреба,	 бистри	
супи	 /бујони/,	 бистри	 супи	 /бујони/	 (состојки	 за	
подготвување	 бујони),	 варен	 зеленчук,	 варено	
овошје,	 говедски	 супи,	 грозје	 /суво/,	 дага	
(морска	 школка)	 /неживи/,	 дивеч,	 ѓумбир	 /џем/,	
желатин	за	исхрана,	желиња	за	исхрана,	живина	
(месо	 од	 живина),	 жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	
овошје,	 зашеќерено	 овошје,	 зеленчук	 (салата	
од	 зеленчук),	 изматен	шлаг,	 јадења	 врз	 база	 на	
риба,	јајца,	јајца	во	прав,	јастози	(морски	ракови)	
/не	 живи/,	 јогурт,	 кавијар,	 казеин	 за	 исхрана,	
какао-путер,	 кефир,	 кисела	 зелка,	 кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 колбаси	 /месни/,	 конзервиран	
грашок,	 конзервиран	 зеленчук,	 конзервирана	
еленска	 печурка,	 конзервирана	 соја	 во	 зрно	 за	
исхрана,	 конзервирани	 бобинки,	 конзервирани	
шампињони	/печурки/,	конзервирано	градинарско	
зелје,	концентрати	за	супи	/бујони/,	кора	од	лимон	
или	портокал,	 коски	 (масло	од	коски)	за	 јадење,	
краставички	 (кисели),	 кристализирано	 овошје,	
кромид	 /зеленчук/	 конзервиран,	 леќа	 /зеленчук/	
конзервирана,	 лов	 (дивеч),	 лој	 (за	 јадење),	
лосос,	 маргарини,	 мармалад,	 масла	 за	 јадење,	
маслинки	 (конзервирани	 маслинки),	 масло	 од	
маслинки	/за	јадење/,	масти	за	јадење,	мекотели	
за	јадење	/неживи/,	месо,	месо	(замрзнато),	месо	
(конзервирано	 месо),	 месо	 (месен	 сок),	 месо	
(месни	екстракти),	млеко,	млеко	(сурутка),	млеко	
од	 кобила,	 млечни	 напивки	 во	 кои	 преовладува	
млеко,	 млечни	 производи,	 мозок	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 морски	 ракови	 /неживи/,	 мрсни	
супстанции	за	производство	на	масти	за	јадење,	
мушули	/неживи/,	овошје	(конзервирано	во	алко-
хол),	 овошје	 (конзервирано	 овошје),	 овошна	 ка-
ша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	 овошни	
салати,	 ореви	 (подготвувани	 ореви),	 остриги	
/неживи/,	 павлака	 /млечни	 производи/,	 палмини	
ореви	 (масло	 од	 палмини	 ореви)	 /прехранбена	
намирница/,	 палмино	 масло	 /исхрана/,	 паштета	
(паштета	од	џигер),	пектини	за	прехранбени	цели,	
пиклес	 /мирудии/,	 пире	 од	 трпки,	 подготвуван	
арашид,	подготвувани	бадеми,	полжави	(јајца	од	
полжави)	за	јадење,	прехранбени	масти,	протеини	
за	 исхрана	 на	 живината,	 пруг	 /вид	 морски	 рак/	
нежив,	 путер,	 путер	 (кајмак	 за	 путер),	 путер	 од	
арашид,	пушено	месо,	пченка	(пченкарно	масло),	

10829
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растителни	 сокови	 за	 кујна,	 репка	 (масло	 од	
репка)	за	јадење,	риба,	риба	(конзервирана	риба),	
рибин	 лепак	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 рибини	
филети,	риболов	(производи	добиени	со	риболов),	
розови	ракови	/неживи/’рскавци	/крокети/,	салами,	
саламурење,	 салати	 од	 зеленчук,	 сало,	 сардела	
(мала),	 сардини,	 свинско	месо,	 сезамово	масло,	
сиви	 морски	 ракови	 /неживи/,	 сирење,	 сириште	
/употребено/,	 сланина,	 слатководни	 ракови/не-
живи/,	 смеши	 што	 содржат	 масти	 наменети	 за	
мачкање	на	леб,	сончоглед	(масло	од	сончоглед)	
за	 јадења,	 сувомесни	 производи,	 сувомесни	
производи,	 супи	 од	 зеленчук,	 супи	 од	 зеленчук	
(состојки	 за	 подготвување	 супи	 од	 зеленчук),	
сушен	 зеленчук,	 тофи,	 трипици,	 трпки	 (сок	 од	
трпки),	туна,	урми,	харинги,	цветен	прав	подготвен	
за	употреба	во	исхраната,	црн	дроб,	черупки/ра-
кови/	 неживи,	 чипс	 /пржени	 компири/,	 школки	
(неживи),	џем	

	 кл.	 30 -	 алги	 /мирудија/,	 анис	 за	 посипување,	
анис	/зрнца/,	арапид	/слатки	врз	база	на	арашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	 (слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бомбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	брашно	од	
синап,	бриоши	/печиво/,	ванилија	/арома/,	ванилин	
/надоместок	за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	
за	 колбаси,	 гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	
диви	 ореви	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	
/мирудија/,	 екстракти	 за	исхрана	 /со	исклучок	на	
етеричните	есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	
употреба	во	исхраната,	жита	(приправки	од	жита),	
жита	(снегулки	од	сушени	жита),	жито	(брапшо	од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалоци	врз	база	на	какао),	какао	(производи	од	
какао),	какао	со	млеко,	карамел	бомбони,	кари/ми-
рудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	за	
кафе),	 кафе	 (пијалоци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	
(растителни	производи	кои	го	заменуваат	кафето),	
кафе	/зелено/,	кашички	врз	база	на	млеко	за	јаде-
ње,	квасец,	керевиз	(сол	од	керевиз),	кечап	/сос/,	
компирово	 брашно	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
копра,	 кускус,	 ладни	 пијалоци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 мацарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	 зацврстување	на	матената	 павлака),	матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бомбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	 вода	 за	
кујна,	 морски	 оревчиња,	 мраз	 за	 ладење,	 мраз	
/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	ориз,	

оцет,	палачинки,	пастили	/бомбони/,	пенушка	/гер-
ма/,	 пивски	 оцет,	 пијалоци	 (ароми	 за	 пијалоци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалоци	 врз	
база	на	какао,	пијалоци	врз	база	на	кафе,	пимент	
(зачин),	пиперка	/мирудија/,	пица,	погача	/од	жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	салати	(сосови	за	салати),	
саќесги	 слатки,	 сендвичи,	 сенф,	 ситни	 јуфки,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	 слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домакинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиока,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	печиво,	фондани	/врста	бомбони/,	цикорија	
/сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	 црн	 пипер”	
црн	шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	
чај,	 чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пија-
лоци,	 чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколада	
шајчиња,	шафран	/мирудии/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	
шеќерни	производи	за	украсување	божиќни	дрва,	
шоу	-	шоу	/мирудија/,	шпагети	
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PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE 
MARKI

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

 (510)  (111)  (510)  (111) 

PREGLEDI

	(510)  (111) 

	 кл.1	 10834
	 	 10839
	 	 10865
	 	 10866
	 	 10867
	 	 10868
	 	 10914
	 	 10922
	 	 10933
	 	 10947

	 кл.2	 10830
	 	 10832
	 	 10922

	 кл.3	 10834
	 	 10835
	 	 10839
	 	 10841
	 	 10870
	 	 10874
	 	 10875
	 	 10877
	 	 10880
	 	 10882
	 	 10884
	 	 10885
	 	 10894
	 	 10900
	 	 10957
	
	 кл.4	 10855
	 	 10865
	 	 10866
	 	 10867
	 	 10868
	
	 кл.5	 10835
	 	 10838
	 	 10841
	 	 10844
	 	 10846
	 	 10847
	 	 10848
	 	 10849

	 	 10850
	 	 10853
	 	 10855
	 	 10859
	 	 10862
	 	 10863
	 	 10864
	 	 10878
	 	 10888
	 	 10889
	 	 10891
	 	 10892
	 	 10893
	 	 10896
	 	 10897
	 	 10898
	 	 10899
	 	 10900
	 	 10901
	 	 10903
	 	 10910
	 	 10911
	 	 10912
	 	 10913
	 	 10923
	 	 10924
	 	 10926
	 	 10928
	 	 10931
	 	 10932
	 	 10937
	 	 10938
	 	 10940
	 	 10942
	 	 10947
	 	 10951
	 	 10952
	 	 10953
	 	 10954
	 	 10957
	 	 10961

	 кл.6	 10843
	 	 10865
	 	 10866

	 	 10867
	 	 10868
	 	 10936

	 кл.7	 10845
	 	 10865
	 	 10866
	 	 10867
	 	 10868
	 	 10871
	 	 10872
	 	 10902
	 	 10936
	 	 10946
	
	 кл.8	 10960
	
	 кл.9	 10826
	 	 10833
	 	 10845
	 	 10857
	 	 10858
	 	 10873
	 	 10876
	 	 10883
	 	 10886
	 	 10887
	 	 10890
	 	 10895
	 	 10905
	 	 10929
	 	 10930
	 	 10955
	
	 кл.10	 10837
	 	 10896
	 	 10897
	 	 10898
	 	 10925
	 	 10941

	 кл.11	 10833

	 кл.12	 10823
	 	 10845

Pregledi
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	(510)	 	 (111)	 	(510)	 	 (111)	 	(510)	 	 (111)	

	 	 10865
	 	 10866
	 	 10867
	 	 10868
	 	 10871
	 	 10872
	 	 10915
	 	 10916
	 	 10927
	 	 10958
	 	 10959
	
	 кл.14	 10933
	
	 кл.16	 10835
	 	 10841
	 	 10854
	 	 10886
	 	 10890
	 	 10895
	 	 10919
	 	 10933
	 	 10944
	 	 10948
	 	 10949
	
	 кл.17	 10854
	 	 10936

	 кл.18	 10933

	 кл.19	 10823
	 	 10843
	 	 10933
	 	 10936

	 кл.21	 10900

	 кл.24	 10934
	 	 10935
	
	 кл.25	 10821
	 	 10840
	 	 10851
	 	 10925
	 	 10933
	 	 10934
	 	 10935
	 	 10948
	
	 кл.28	 10883
	 	 10886
	 	 10887
	 	 10890
	 	 10895
	 	 10933
	 	 10934

	 	 10935
	
	 кл.29	 10829
	 	 10852
	 	 10856
	 	 10939

	 кл.30	 10824
	 	 10825
	 	 10829
	 	 10831
	 	 10852
	 	 10869
	 	 10881
	 	 10904
	 	 10906
	 	 10907
	 	 10908
	 	 10909
	 	 10939
	 	 10956
	
	 кл.30	 10853

	 кл.32	 10831
	 	 10861
	 	 10917
	 	 10918
	 	 10920
	 	 10945
	 	 10957
	
	 кл.33	 10860
	 	 10861
	 	 10945
	 	 10950
	
	 кл.34	 10836
	 	 10879
	 	 10921
	
	 кл.35	 10833
	 	 10842
	 	 10845
	 	 10861
	 	 10925
	 	 10933
	 	 10949

	 кл.36	 10845

	 кл.37	 10823

	 кл.38	 10826
	 	 10845
	 	 10922
	 	 10955

	 кл.39	 10827
	 	 10854
	 	 10865
	 	 10866
	 	 10867
	 	 10868
	 	 10933
	 	 10945
	
	 кл.40	 10822
	
	 кл.41	 10822
	 	 10826
	 	 10842
	 	 10943
	 	 10949
	
	 кл.42	 10828
	 	 10842
	 	 10852
	 	 10922
	 	 10929
	 	 10930
	 	 10933
	 	 10943
	 	 10947
	
	 кл.43	 10852

Pregledi
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(732)	 nositel	na	pravoto	na	trgovska	marka
(111)		 registarski	broj	na	dokumentot
(210)		 broj	na	prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI

EKOLAND SP.ZO.О,	
	 10831	 MK/T/	2002/92

ЈАКА - 80  АД Радовиш ОЕ Развој	
	 10957	 MK/T/	2001/1003

СМАРТ КОМПЈУТЕРИ ДОО
	 10833	 MK/T/	2005/462

СОНЕТ  ДОО
	 10826	 MK/T/	2000/1474

Advanced Micro Devices, Inc.
	 10857	 MK/T/	2001/1100

Aktsionersko druzestvo 
BALKANPHARMA –TROIAN
	 10862	 MK/T/	2002/16

Alcon, Inc.
	 10937	 MK/T/	2001/1039
	 10941	 MK/T/	2001/1040
	 10903	 MK/T/	2001/1027

ANVIL KNITWEAR INC.
	 10840	 MK/T/	2001/1036

Arcor S.A.I.C., an argentine joint stock company	
	 10956	 MK/T/	2002/26

AUTUMNPAPER LIMITED	
	 10870	 MK/T/	2002/42

BAMBO A/S	
	 10835	 MK/T/	2001/926
	 10841	 MK/T/	2001/1090

Bayer Environmental Science SA	
	 10938	 MK/T/	2002/77
	 10940	 MK/T/	2002/78

BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o	
	 10863	 MK/T/	2002/114
	 10864	 MK/T/	2002/116
	 10924	 MK/T/	2001/1068

Benders Takpanneindustri AB	
	 10843	 MK/T/	2001/479

Bristol-Myers Squibb Pharma Company	
	 10901	 MK/T/	2001/890

CANON KABUSHIKI KAISHA	

	 10830	 MK/T/	2002/28
	 10832	 MK/T/	2002/81

COLOPLAST A/S	
	 10961	 MK/T/	2002/45

COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (A French 
Societe en Commandite par Actions) 
	 10856	 MK/T/	2001/1034

CONCORD CONFECTIONS LTD.	
	 10881	 MK/T/	2002/38

DAIICHI PHARMACEUTICAL, LTD	
	 10931	 MK/T/	2001/837
	 10932	 MK/T/	2001/838

Daiichi Seiyaku Kabushiki Kaisha 
(Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd.)	
	 10928	 MK/T/	2002/43

DEERE & COMPANY	
	 10872	 MK/T/	2002/96
	 10871	 MK/T/	2002/97

Elan Pharma International Limited	
	 10923	 MK/T/	2001/1060

Elbex Video Kabushiki Kaisha	
	 10905	 MK/T/	2001/1135

Exxon Mobil Oil Corporation, 
a New York  corporation	 	
	 10854	 MK/T/	2001/822

Firat Plastik Kaucuk Sanayi 
ve Тicaret Anonim Sirketi 	
	 10936	 MK/T/	2001/1078

FRANCK, Prehrambena industrija, 
dionicko drustvo – ZAGREB	
	 10904	 MK/T/	2001/506
	 10906	 MK/T/	2001/507
	 10907	 MK/T/	2001/508
	 10908	 MK/T/	2001/509
	 10909	 MK/T/	2001/510

GALENIKA a.d.	
	 10911	 MK/T/	2001/951
	 10912	 MK/T/	2001/953
	 10913	 MK/T/	2001/955
	 10910	 MK/T/	2001/956

Pregledi
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GALLAHER LIMITED	
	 10879	 MK/T/	2001/840
Genzyme Corporation	
	 10947	 MK/T/	2001/868

GMB, Inc.	
	 10921	 MK/T/	2001/1186

Harman International Industries, Incorporated	
	 10876	 MK/T/	2002/12
	 10873	 MK/T/	2002/13

Healthtex Apparel Corp., a Delaware corporation 

	 10821	 MK/T/	2001/795

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 
also trading as Honda Motor Co.,Ltd. 
	 10927	 MK/T/	2002/79

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
a Delaware corporation	
	 10902	 MK/T/	2001/918

House of Prince A/S	
	 10836	 MK/T/	2002/29

IMAGE MANAGEMENT	
	 10949	 MK/T/	2001/975

ImClone Systems Incorporated	
	 10846	 MK/T/	2001/745
	 10847	 MK/T/	2001/746
	 10848	 MK/T/	2001/747

KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO 
	 10845	 MK/T/	2002/25

Mars, Incorporated	
	 10853	 MK/T/	2001/481

Mitsubishi Enpitsu Kabushiki Kaisha 
(MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.)	
	 10919	 MK/T/	2002/27

Motorola,Inc.,a Delaware corporation	
	 10955	 MK/T/	2002/65

Nintendo Co., Ltd.	
	 10890	 MK/T/	2001/1131
	 10883	 MK/T/	2001/1136
	 10887	 MK/T/	2001/1137
	 10886	 MK/T/	2001/1184
	 10895	 MK/T/	2001/1185

Norske Skogindustrier ASA	
	 10944	 MK/T/	2001/1118

Novo Nordisk A/S 	
	 10837	 MK/T/	2002/74
Novo Nordisk FemCare AG	
	 10838	 MK/T/	2002/75

Parke, Davis & Company	
	 10850	 MK/T/	2002/35

PepsiCo Inc.	
	 10939	 MK/T/	2001/1079

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, (a partnership 
between C.P. Pharmaceuticals International C.V. and 
Pfizer Overseas Pharmaceuticals)	
	 10942	 MK/T/	2002/85

Pfizer Products Inc, a corporation organized and 
existing under the laws of the state of Connecticut	

	 10878	 MK/T/	2002/19

Pfizer Products Inc., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Connecticut 
	 10951	 MK/T/	2001/1138
	 10888	 MK/T/	2002/66
	 10889	 MK/T/	2002/68
	 10891	 MK/T/	2002/70
	 10892	 MK/T/	2002/71
	 10893	 MK/T/	2002/72
	 10926	 MK/T/	2002/73

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY 
	 10859	 MK/T/	2001/987

Pilkington plc, incorporated in England	
	 10823	 MK/T/	2001/803

Pivovarna Lasko d.d.	
	 10945	 MK/T/	2002/30

RECKITT & COLMAN (Overseas) 
Limited  Dansom Lane	
	 10834	 MK/T/	2001/1075

RECKITT &COLMAN 
(Overseas) LIMITED	
	 10839	 MK/T/	2001/1035

Sara Lee Corporation	
	 10851	 MK/T/	2002/84

SB Pharmco Puerto Rico Inc.	
	 10952	 MK/T/	2001/999
	 10953	 MK/T/	2001/1000
	 10954	 MK/T/	2001/1001

Schering Aktiengesellschaft	
	 10896	 MK/T/	2002/3

Pregledi
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	 10897	 MK/T/	2002/5
	 10898	 MK/T/	2002/6
	 10899	 MK/T/	2002/7

SHARP KABUSHIKI KAISHA 
(SHARP CORPORATION)	
	 10922	 MK/T/	2001/946

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 	
	 10855	 MK/T/	2001/916

Southern Comfort Properties, Inc.	
	 10950	 MK/T/	2001/424

Stora Enso Oyj	
	 10933	 MK/T/	2000/1290

Supermax International Pvt. Ltd. an 
Indian Company of Malhotra House,4th Floor 
	 10960	 MK/T/	2002/88

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.	
	 10844	 MK/T/	2002/9
	 10849	 MK/T/	2002/10

The Procter & Gamble Company, a corporation 
organised and existing under the laws of the State of 
Ohio	 10948	 MK/T/	2001/844
	 10900	 MK/T/	2001/881

The Scott Fetzer Company 
(Delaware Corporation)	 	
	 10946	 MK/T/	2001/981

THREE EL (3L) PRODUCTION,SALE OF FOOD 
PRODUCTS AND RESTAURANT MANAGEMENT 
S.A.,	 	
	 10852	 MK/T/	2002/93

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
	 10958	 MK/T/	2001/1019
	 10959	 MK/T/	2001/1020
	 10915	 MK/T/	2001/1021
	 10916	 MK/T/	2001/1022

Triumph International AG	
	 10925	 MK/T/	2001/863

Verein zur Forderung der inernationalen Standar–
disierung von Automatisierung-und Mebsystemen 
(ASAM) e.V. 	
	 10943	 MK/T/	2001/861

ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo za 
proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica
	 10917	 MK/T/	2001/1107
	 10918	 MK/T/	2001/1108

	 10920	 MK/T/	2001/1109

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu 
i usluge 
	 10869	 MK/T/	2001/1105
Акционерско друштво за производство и промет 
на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-
импорт АД-КАВАДАРЦИ	
	 10861	 MK/T/	2005/411

Винарска Визба Тиквеш АД	
	 10860	 MK/T/	2004/988

ДАВЧЕВСКИ, Глигор and СТАНКОВСКИ, Игор	
	 10930	 MK/T/	2001/998

ДПУТ Изолмак-Фибран	
	 10914	 MK/T/	2004/320

Друштво за промет и услуги ДОЛАР ТУРС, 
Мирјана дооел експорт-импорт, Скопје  
	 10827	 MK/T/	2001/290

Друштво за трговија и услуги МАРИЛИ Лидија 
ДООЕЛ увоз-извоз. 
	 10842	 MK/T/	2001/1017

Друштво за трговија и услуги 
МТ ПРОМЕТ -1 увоз-извоз 	
	 10934	 MK/T/	2005/431
	 10935	 MK/T/	2005/432

Друштво за трговија, производство, шпедиција, 
маркетинг, пропаганда и филм КАН Цвета ДОО 
увоз-извоз Скопје	
	 10822	 MK/T/	2000/371

Игор Станковски	
	 10929	 MK/T/	2001/997

МАК АУТОСТАР Интернационална шпедиција 
Вили Бетц ГмбХ КоКг Д.О.О.Е.Л	
	 10865	 MK/T/	2001/1030
	 10866	 MK/T/	2001/1031
	 10867	 MK/T/	2001/1032
	 10868	 MK/T/	2001/1033

МАКЕДОНИЈА АД НЕГОТИНО Фабрика 
за преработка на зеленчук и овошје	
	 10825	 MK/T/	2003/246
	 10824	 MK/T/	2003/247

МАКПРОГРЕС ДОО	
	 10829	 MK/T/	2005/482

Николиќ Александар   Т.П. Кинг Бургер	
	 10828	 MK/T/	2000/1434

Pregledi
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Трговско друштво за производство,инженеринг и 
услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје 
	 10858	 MK/T/	2002/86

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД  АД - Скопје	
	 10875	 MK/T/	2001/983
	 10880	 MK/T/	2001/984
	 10894	 MK/T/	2001/985
	 10882	 MK/T/	2001/986
	 10877	 MK/T/	2001/1011
	 10874	 MK/T/	2001/1041
	 10884	 MK/T/	2001/1042
	 10885	 MK/T/	2001/1043

Pregledi
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(111) (186)

prodol@uvawa

	 00052	 22.02.2013	
	 00061	 22.02.2013	
	 00143	 22.02.2013	
	 00299	 06.05.2014	
	 00327	 25.10.2013	
	 00405	 25.10.2013	
	 00418	 25.10.2013	
	 00571	 12.01.2014	
	 00572	 12.01.2014	
	 00573	 12.01.2014	
	 00589	 26.08.2014	
	 00591	 01.09.2014	
	 00594	 26.09.2014	
	 00643	 11.01.2014	
	 00648	 13.01.2014	
	 00696	 12.01.2014	
	 00706	 13.01.2014	
	 00707	 13.01.2014	
	 00709	 12.01.2014	
	 00718	 29.03.2014	
	 00776	 14.07.2015	
	 00784	 09.03.2014	
	 00838	 17.02.2014	
	 01187	 29.06.2014	
	 01248	 06.02.2014	
	 01304	 18.03.2014	
	 01319	 17.06.2014	
	 01406	 26.03.2014	
	 01742	 25.10.2014	
	 01748	 15.10.2013	
	 01771	 25.10.2014	
	 01879	 23.05.2014	
	 01883	 24.11.2014	
	 01917	 30.11.2014	
	 01918	 14.04.2014	
	 01926	 15.01.2014	
	 01942	 10.02.2014	
	 02066	 15.01.2004	
	 02067	 15.01.2014	
	 02071	 15.01.2014	
	 02111	 22.04.2014	
	 02160	 06.02.2014	
	 02237	 04.09.2015	
	 02264	 01.02.2014	
	 02451	 11.07.2015	
	 02523	 23.02.2014	
	 02526	 25.09.2014	
	 02528	 18.03.2014	
	 02541	 22.04.2014	
	 02571	 20.12.2014	
	 02609	 05.04.2014	
	 02623	 15.01.2014	
	 02659	 01.02.2014	
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	 02660	 01.02.2014	
	 02661	 01.02.2014	
	 02662	 01.02.2014	
	 02906	 01.02.2014	
	 02995	 11.05.2014	
	 03033	 24.08.2014	
	 03096	 28.09.2013	
	 03187	 16.06.2011	
	 03328	 15.01.2014	
	 03388	 18.11.2013	
	 03596	 31.01.2014	
	 03597	 07.02.2014	
	 03599	 08.02.2014	
	 03614	 28.03.2014	
	 03617	 18.01.2014	
	 03623	 31.03.2014	
	 03627	 28.06.2014	
	 03639	 23.03.2014	
	 03646	 24.03.2014	
	 03648	 25.03.2014	
	 03660	 16.02.2014	
	 03677	 28.04.2014	
	 03700	 12.04.2014	
	 03702	 08.04.2014	
	 03708	 18.04.2014	
	 03717	 25.04.2014	
	 03719	 28.04.2014	
	 03720	 28.04.2014	
	 03721	 28.04.2014	
	 03724	 28.04.2014	
	 03741	 07.09.2014	
	 03748	 11.05.2014	
	 03763	 25.04.2014	
	 03764	 06.05.2014	
	 03771	 12.04.2014	
	 03819	 07.09.2014	
	 03935	 20.12.2014	
	 03988	 10.12.2013	
	 04322	 17.06.2014	
	 04332	 15.01.2014	
	 04497	 01.02.2014	
	 04538	 01.07.2015	
	 04583	 21.03.2015	
	 04584	 01.02.2014	
	 04865	 03.06.2014	
	 04867	 03.06.2014	
	 04870	 03.06.2014	
	 04871	 19.05.2014	
	 04872	 03.06.2014	
	 04873	 03.06.2014	
	 04882	 15.06.2014	
	 04886	 15.06.2014	
	 04895	 15.06.2014	
	 04897	 15.06.2014	
	 04900	 15.06.2014	
	 04903	 15.06.2014	

(111) (186)
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	 04906	 15.06.2014	
	 04907	 15.06.2014	
	 04910	 14.06.2014	
	 04914	 07.06.2014	
	 04918	 15.06.2014	
	 04925	 14.06.2014	
	 04926	 15.06.2014	
	 04927	 15.06.2014	
	 04928	 15.06.2014	
	 04929	 16.06.2014	
	 04931	 16.06.2006	
	 04984	 01.07.2014	
	 04985	 01.07.2014	
	 04986	 01.07.2014	
	 05068	 06.07.2014	
	 05074	 30.06.2014	
	 05078	 06.07.2014	
	 05079	 06.07.2014	
	 05100	 06.07.2014	
	 05191	 08.07.2014	
	 05194	 12.07.2014	
	 05208	 15.06.2014	
	 05210	 25.07.2014	
	 05213	 25.07.2014	
	 05214	 25.07.2014	
	 05222	 22.07.2014	
	 05223	 08.07.2014	
	 05232	 30.06.2014	
	 05239	 19.07.2014	
	 05266	 16.06.2014	
	 05270	 20.07.2014	
	 05274	 25.07.2014	
	 05288	 10.08.2014	
	 05289	 09.08.2014	
	 05297	 10.08.2014	
	 05302	 08.08.2014	
	 05303	 08.08.2014	
	 05304	 08.08.2014	
	 05309	 09.08.2014	
	 05312	 04.08.2014	
	 05319	 04.08.2014	
	 05320	 08.08.2014	
	 05331	 29.07.2014	
	 05332	 29.07.2014	
	 05338	 03.08.2014	
	 05339	 04.08.2014	
	 05340	 29.07.2014	
	 05343	 29.07.2014	
	 05344	 29.07.2014	
	 05356	 01.09.2014	
	 05364	 20.09.2014	
	 05373	 10.08.2014	
	 05375	 29.07.2014	
	 05376	 29.07.2014	
	 05385	 07.09.2014	
	 05407	 03.06.2014	

(111) (186)
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	 05431	 14.10.2014	
	 05461	 20.07.2014	
	 05490	 03.11.2014	
	 05491	 28.10.2014	
	 05508	 19.09.2014	
	 05607	 03.11.2014	
	 05626	 09.08.2014	
	 05627	 23.11.2014	
	 05629	 23.11.2014	
	 05726	 20.10.2014	
	 05753	 05.01.2015	
	 05915	 19.04.2015	
	 05930	 09.08.2014	
	 05935	 19.10.2014	
	 05938	 22.06.2014	
	 05974	 28.03.2015	
	 06026	 12.05.2015	
	 06075	 31.05.2015	
	 06076	 30.06.2015	
	 06109	 04.04.2015	
	 06236	 15.06.2014	
	 06237	 20.01.2015	
	 06302	 12.08.2014	
	 06366	 20.12.2014	
	 06376	 15.10.2013	
	 06406	 15.12.2012	
	 06621	 30.06.2015	
	 06699	 01.02.2014	
	 06720	 08.08.2014	
	 06881	 29.04.2014	
	 50330	 29.07.2014	

(111) (186)
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promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka 

promeni

(111)	06473

(450)	30.09.1998

(732)	Hewlett-Packard	Development	Company,	
L.P.20555	State	Highway	249,	Houston,	
Texas	77070,	US

(580)	08.02.2006

(111)	03080

(450)	30.06.1996

(732)	NOVO	NORDISK	A/SNovo	Alle,	DK-
2880,Bagsvaerd,	DK	

(740) БИНСО Д.О.О.СКОПЈЕ ул.”Народен 
Фронт” 7/4, 1000,Скопје.

(580)	16.02.2006

(111)	10126

(450)	31.03.2005

(732)	Виталиа	Никола	и	др.,	Д.О.О.
	 ул.516	бб,	1000	Скопје
(580)	26.01.2006

(111)	06034

(450)	31.03.1998

(732)	Diageo	Brands	B.V.	Molenwerf	10-12	1014	
BG	Amsterdam,	NL

(580)	24.02.2006

(111)	06329

(450)	31.03.1998

(732)	Diageo	Brands	B.V.	Molenwerf	10-12	1014	
BG	Amsterdam,	NL

(580)	24.02.2006

(111)	06417

(450)	31.03.1998

(732)	Diageo	Brands	B.V.	Molenwerf	10-12	1014	
BG	Amsterdam,	NL

(580)	24.02.2006

(111)	06629

(450)	30.06.1998

(732)	Diageo	Brands	B.V.	Molenwerf	10-12	1014	
BG	Amsterdam,	NL

(580)	24.02.2006

(111)	06911

(450)	30.09.1999

(732)	Diageo	Brands	B.V.	Molenwerf	10-12	1014	
BG	Amsterdam,	NL

(580)	24.02.2006

(111)	06596

(450)	31.12.1998

(732)	Northrop	Grumman	Space	&	Mission		
Systems	Corp.	1900	Richmond	Road,		
Cleveland,	Ohio	44124,	US

(580)	24.02.2006

(111)	06597

(450)	31.12.1998

(732)	Northrop	Grumman	Space	&	Mission		
Systems	Corp.	1900	Richmond	Road,		
Cleveland,	Ohio	44124,	US

(580)	24.02.2006
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(111)	10026

(450)	31.03.2004

(732)	FEDERAL-MOGUL	PRODUCTS,	INC	6565	
Wells	Avenue,	St.	Louis,	Missouri	63133,	
US

(580)	24.02.2006

(111)	10026

(450)	31.03.2004

(732)	FEDERAL-MOGUL	PRODUCTS,	INC	
6565	Northwestern	Highway,	Southfield,	
Michigan	48034,US

(580)	24.02.2006

(111)	06598

(450)	31.12.1998

(732)	Northrop	Grumman	Space	&	Mission		
Systems	Corp.	1900	Richmond	Road,		
Cleveland,	Ohio	44124,	US

(580)	24.02.2006

(111)	05050

(450)	31.12.1996	

(732)	The	Associated	Octel	Company	Limited
	 Global	House,	Bailey	Lane,	Manchester	

M90	4AA,	GB

(111)	06720

(450)	31.03.1999	

(732)	Dollar	Rent	A	Car,	Inc.
	 5330	E.	31	st	Street,	Tulsa,	Oklahoma	

74135-5028,	US

(111)	06720

(450)	31.03.1999	

(732)	Dollar	Rent	A	Car,	Inc.
	 5330	E.	31	st	Street,	Tulsa,	Oklahoma	

74135-5028,	US

(111)	05287

(450)	31.03.1997	

(732)	THOMAS	&	BETTS	INTERNATIONAL,	INC.
	 501	Silverside	Road,	Suite	67,	Wilmington,	

DE	19809,,	US
(580)	24.12.2001

(111)	05705

(450)	30.09.1997	

(732)	SP	BRAND	HOLDING	EEIG
	 Culliganlaan	2a,	B1831,	Diegem,	BE

(111)	03770

(450)	30.06.1996	

(732)	Carlsberg	A/S
	 Valby	Langgade	1,	2500	Valby,	DK

(111)	05581

(450)	30.09.1997	

(732)	Dole	Food	Company,	Inc.
	 One	Dole	Drive	Westlake	Village	

California	91361,	US
(580)	18.09.2001

(111)	1631

(450)	31.03.1996	

(732)	SIMOD	PATENTS	N.A.N.V.
	 1-5	Plasa	Jojo	Correa,	Curacao,	AN

(111)	01800

(450)	31.03.1996	

(732)	The	Associated	Octel	Company	Limited
	 Global	House,	Bailey	Lane,	Manchester	

M90	4AA,	GB
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(111)	03187

(450)	30.06.1996	

(732)	PLIVA	HRVATSKA	d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111)	03187

(450)	30.06.1996	

(732)	PLIVA	HRVATSKA	d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111)	03187

(450)	30.06.1996	

(732)	PLIVA	HRVATSKA	d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111)	03187

(450)	30.06.1996	

(732)	PLIVA	HRVATSKA	d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111)	03187

(450)	30.06.1996	

(732)	PLIVA	HRVATSKA	d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111)	03187

(450)	30.06.1996	

(732)	PLIVA	HRVATSKA	d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111)	06052

(450)	31.12.1998	

(732)	ALEXANDER	DUCKHAM	&	CO.	LIMITED
	 Chertsey	Road,	Sunbury	on	Thames,	

Middlesex	TW16	7BP,	GB

(111)	06591

(450)	31.12.1998	

(732)	Macmillan	Limited
	 Houndmills,	Brunel	Road,	Basingstoke,	

Hampshire,	RG21	6XS	,	GB

(111)	03259

(450)	30.09.1996	

(732)	CDRJ	North	Atlantic	(Lux)	S.a.r.l.
	 174	Route	de	Longwy,	L-1940	

Luxembourg	,	LU
(580)	19.10.2000

(111)	02255

(450)	30.09.1996	

(732)	SP	BRAND	HOLDING	EEIG
	 Culliganlaan	2a,	B1831,	Diegem,	BE

(111)	02758

(450)	30.06.1996	

(732)	BRIDGESTONE	LICENSING	SERVICES,	
INC	

	 535	Marriott	Drive,	Nashville,	Tennessee	
37214,	US

(580)	17.01.2003

(111)	04643

(732)	Carlsberg	A/S
	 Valby	Langgade	1	2500	Valby,	DK
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(111)	04643

(450)	31.03.1997	

(732)	Carlsberg	A/S
	 Valby	Langgade	1	2500	Valby,	DK

(111)	04644

(450)	31.03.1997	

(732)	Carlsberg	A/S
	 Valby	Langgade	1,	2500	Valby	,	DK
(580)	09.02.2000

(111)	02403

(450)	30.06.1996	

(732)	MITSUBISHI	JIDOSHA	KOGYO	KK
	 16-4,	Konan	2-Chome,	Minato-ku,	Tokyo,	

JP

(111)	08121

(450)	31.03.2002	

(732)	Carlsberg	A/S
	 Valby	Langgade	1,	2500	Valby,	DK

(111)	08935

(450)	31.12.2002	

(732)	BRIDGESTONE	LICENSING	SERVICES,	
INC

	 535	Marriott	Drive,	Nashville,	Tennessee	
37214, US

(111)	10126

(450)	31.03.2005	

(732)	Виталиа	Никола	и	др.,	Д.О.О.
	 ул.	516	бб,	1000	Скопје,	MK
(580)	20.01.2006

(111)	02659

(450)	30.06.1996	

(732)	CASIO	KEISANKI	KAISHA	(CASIO	
COMPUTER	CO.,	LTD),	6-2,	Hon-machi	1-
chome,	Shibuya-ku,	Tokyo,	JP

(580)	12.12.2005

(111)	02660

(450)	30.06.1996	

(732)	CASIO	KEISANKI	KAISHA	(CASIO	
COMPUTER	CO.,	LTD),	6-2,	Hon-machi	1-
chome,	Shibuya-ku,	Tokyo,	JP

(580)	12.12.2005

(111)	02661

(450)	30.06.1996	

(732)	CASIO	KEISANKI	KAISHA	(CASIO	
COMPUTER	CO.,	LTD),	6-2,	Hon-machi	1-
chome,	Shibuya-ku,	Tokyo,	JP

(580)	12.12.2005

(111)	04065

(450)	30.09.1996	

(732)	WIZARD	CO.,	INC.,
	 10750	West	Charleston	Blvd.,	Suite	130	

Las	Vegas,	Nevada	89135,	US
(580)	11.11.2005

(111)	02662

(450)	30.06.1996	

(732)	CASIO	KEISANKI	KAISHA	(CASIO	
COMPUTER	CO.,	LTD),	6-2,	Hon-machi	1-
chome,	Shibuya-ku,	Tokyo,	JP

(580)	12.12.2005

(111)	00643

(450)	31.12.1995	

(732)	EXPRESS	SERVICES	INC.
	 8516	Northwest	Expressway,	
	 Oklahoma	City,	Oklahoma	73162,	US
(580)	12.12.2005
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prenos

(111)	00838

(450)	31.03.1996

(770) WORLDWIDE BRANDS. INC., 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware, US

(732)	Japan	Tobacco	Inc.	2-2-1	Toranomon	
Minato-ku,	Tokyo,	JP

(580)	15.02.2006

(111)	03614

(450)	31.03.1996

(770) PR NEWSO 5 LIMITED 8-10 Lampton Road, 
Hounslow Middlesex, TW 13 1JL, GB

(732)	HEAVEN	HILL	DISTILLERIES	INC.,	
P.O.	Box	729,	1064	Loretto	Road,	
Bardstown,Kentucky	40004,	US

(580)	16.02.2006

(111)	01771

(450)	31.03.1996

(770) WARNER HOME VIDEO INC., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, California, US

(732)	Time	Warner	Entertainment	Company,	
L.P.a	limited	partnership	of	the	State	of	
Delaware	75	Rockefeller	Plaza	New	York,	
NY	10019,US

(580)	15.02.2006

(111)	01771

(450)	31.03.1996

(770)	Time Warner Entertainment Company, 
L.P.a limited partnership of the State of 
Delaware 75 Rockefeller Plaza New York, 
NY 10019,US

(732)	Warner	Communications	Inc.	a	Delaware	
Corporation,	with	business	address	at:	75	
Rockefeller	Plaza	New	York,	NY	10019,US

(580)	15.02.2006

(111)	01771

(450)	31.03.1996

(770)	Warner Communications Inc. a Delaware 
Corporation, with business address at: 75 
Rockefeller Plaza New York, NY 10019,US

(732)	Warner	Bros.	Entertainment	Inc.	a	
Delaware	corporation,	with	business	
address	at:	4000	Warner	Boulevard,	
Burbank,	California,	91522,	US

(580)	15.02.2006

(111)	02776

(450)	30.06.1996

(770)	Time Warner Entertainment Company, 
L.P.a limited partnership of the State of 
Delaware 75 Rockefeller Plaza New York, 
NY 10019,US

(732)	Warner	Communications	Inc.	a	Delaware	
Corporation,	with	business	address	at:	75	
Rockefeller	Plaza	New	York,	NY	10019,US

(580)	15.02.2006

(111)	02776

(450)	30.06.1996

(770)	Warner Communications Inc. a Delaware 
Corporation, with business address at: 75 
Rockefeller Plaza New York, NY 10019,US

(732)	Warner	Bros.	Entertainment	Inc.	a	
Delaware	corporation,	with	business	
address	at:	4000	Warner	Boulevard,	
Burbank,	California,	91522,	US

(580)	15.02.2006
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(111)	06596

(450)	31.12.1998

(770) Northrop Grumman Space & Mission   
Systems Corp.1900 Richmond Road,   
Cleveland, Ohio 44124, US

(732)	TWR	Automotive	U.S.	LLC,	a	Delaware	
limited	liability	company,	12025	Tech	
Center	Drive,	Livonia,	Michigan	48150,	US

(580)	24.02.2006

(111)	06597

(450)	31.12.1998

(770)	Northrop Grumman Space & Mission   
Systems Corp.1900 Richmond Road,   
Cleveland, Ohio 44124, US

(732)	TWR	Automotive	U.S.	LLC,	a	Delaware	
limited	liability	company,	12025	Tech	
Center	Drive,	Livonia,	Michigan	48150,	US

(580)	24.02.2006

(111)	06598

(450)	31.12.1998

(770)	Northrop Grumman Space & Mission   
Systems Corp.1900 Richmond Road,   
Cleveland, Ohio 44124, US

(732)	TWR	Automotive	U.S.	LLC,	a	Delaware	
limited	liability	company,	12025	Tech	
Center	Drive,	Livonia,	Michigan	48150,	US

(580)	24.02.2006

(111)	06596

(450)	31.12.1998

(770)	TWR Automotive U.S. LLC, a Delaware 
limited liability company, 12025 Tech Center 
Drive, Livonia, Michigan 48150, US

(732)	TWR	Intellectual	Property	Corp.,	a	
Michigan	corporation,	12025	Tech	Center	
Drive,	Livonia,	Michigan	48150,	US

(580)	24.02.2006

(111)	06597

(450)	31.12.1998

(770)	TWR Automotive U.S. LLC, a Delaware 
limited liability company, 12025 Tech Center 
Drive, Livonia, Michigan 48150, US

(732)	TWR	Intellectual	Property	Corp.,	a	
Michigan	corporation,	12025	Tech	Center	
Drive,	Livonia,	Michigan	48150,	US

(580)	24.02.2006

(111)	06598

(450)	31.12.1998

(770)	TWR Automotive U.S. LLC, a Delaware 
limited liability company, 12025 Tech Center 
Drive, Livonia, Michigan 48150, US

(732)	TWR	Intellectual	Property	Corp.,	a	
Michigan	corporation,	12025	Tech	Center	
Drive,	Livonia,	Michigan	48150,	US

(580)	24.02.2006

(111)	10748

(770) Mилан Бошковски 
	 Ул. ,,Гаврил Костантинович’’ бр.73
 1000 Скопје

(732)	Дрога	Колинска	дооел	Скопје
	 ул.Антон	Попов	бр.3,	1000	Скопје,	

Македонија

(580)	28.12.2005

(111)	10747

(770)	Mилан Бошковски 
 Ул. ,,Гаврил Костантиновиќ’’ бр.73
 1000 Скопје
(732)	Дрога	Колинска	дооел	Скопје
	 ул.Антон	Попов	бр.3,	1000	Скопје,	

Македонија
(580)	28.12.2005
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(111)	06309

(450)	31.03.1998	

(770) Aventis Pharma Deutschland GmbH
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, 

Germany Fed.Rep
(732)	Hewlett-Packard	Development	Company,	

L.P	2055	S.H.	249,	Houston,	Texas	77070,	
US

(580)	21.08.2001

(111)	06310

(450)	31.03.1998	

(770) HEWLETT-PACKARD COMPANY, a 
Delaware corporation

 3000 Hanover Street Paolo Alto, California 
94304-0890, U.S.A.

(732)	Hewlett-Packard	Develompent	Company,	
L.P	2055	S.H.	249,		Houston,	Texas	77070,	
US

(580)	21.08.2001

(111)	06311

(450)	31.03.1998	

(770) HEWLETT-PACKARD COMPANY, a   
Delaware corporation

 3000 Hanover Street Palo Alto, California 
94304-0890, U.S.A.

(732)	Hewlett-Packard	Development	Company,	
L.P	2055	S.H.	249,	Houston,	Texas	77070,	
US

(580)	21.08.2001

(111)	00739

(450)	31.12.1995	

(770) HEWLETT-PACKARD COMPANY, a 
Delaware corporation

 3000 Hanover Street Palo Alto, California 
94303-0890, U.S.A.

(732)	Hewlett-Packard	Development	Company,	
L.P	2055	S.H.	249,	Houston,	Texas	77070,	
US

(580)	19.07.2001

(111)	00740

(450)	31.12.1995	

(770) HЕWLETT-PACKARD COMPANY, a 
Delaware corporation

 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 
94304-0890, U.S.A.

(732)	Hewlett-Packard	Development	Company,	
L.P	2055	S.H.	249,	Houston,	Texas	77070,	
US

(580)	19.07.2001

(111)	00741

(450)	31.12.1995	

(770) HEWLETT-PACKARD COMPANY, a 
Delaware corporation

 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 
94304-0890, U.S.A.

(732)	Hewlett-Packard	Development	Company,	
L.P	2055	S.H.	249,	Houston,	Texas	77070,	
US

(580)	19.07.2001

(111)	06720

(450)	31.03.1999	

(770) HЕWLETT-PACKARD COMPANY, a 
Delaware corporation

 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 
94304-0890, U.S.A.

(732)	Dollar	Rent	A	Car,	Inc.
	 5330	E.	31	st	Street,	Tulsa,	Oklahoma	

74135-5028,	US

(111)	04209

(770) DGT Operations, Inc.
 5330 E. 31 st Street, Tulsa, Oklahoma 

74135-5028, U.S.A.
(732)	Hewlett-Packard	Development	Company,	

L.P	2055	S.H.	249,		Houston,	Texas	77070,	
US
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(111)	03187

(770) COMPAQ COMPUTER CORPORATION
 3000 Hanover Street  Palo Alto, California 

94304, U.S.A.
(732)	PLIVA	HRVATSKA	d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111)	02776

(450)	30.06.1996	

(770) PLIVA  farmaceutska industrija, dionicko 
drustvo (PLIVA d.d. скратен назив)

 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 
Croatia

(732)	Warner	Bros.	Entertainment	Inc.	a	
Delaware	corporation,

	 4000	warner	Boulevard,	Burbank,	
California	91522,	US

(580)	15.02.2006

(111)	06927

(450)	30.09.1998	

(770) WARNER BROS INC.
 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 

91522, U.S.A.
(732)	Compaq	Trademark	B.V
	 Startbaan	16,	1187	XR		Amstelveen,	NL
(580)	17.07.2001

(111)	06928

(450)	30.09.1999	

(770) Compaq Information Technologies Group, 
L.P. (a Texas limited partnership)

 20555 State Highway 249, Houston, Texas 
77070, U.S.A.

(732)	Compaq	Trademark	B.V
	 Startbaan	16,	1187	XR		Amstelveen,	NL
(580)	17.07.2001

(111)	10747

(770) Compaq Information Technologies Group, 
L.P. (a Texas limited partnership)

 20555 State Highway 249, Houston, Texas 
77070, U.S.A.

(732)	Дрога	Колинска	дооел	Скопје
	 ул.Антон	Попов	бр.3,	1000	Скопје,	MK

(111)	10748

(770) Милан Бошковски
 ул.„Гаврил Константиновиќ” бр.73, 1000 

Скопје, Македонија
(732)	Дрога	Колинска	дооел	Скопје
	 ул.Антон	Попов	бр.3,	1000	Скопје,	MK
(580)	28.12.2005
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PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA

(111)	04988

(450)	31.12.1996

(580)	31.01.2005

(111)	00165

(450)	31.12.1994	

(732)	Трговско	друштво	за	трговија	со	тутун,	
тутунски	преработки	и	други	стоки	
и	услуги	МАКЕДОНИЈА	ТАБАК-2000	
Македонија	табак	ДООЕЛ	експорт-
импорт	Скопје

 ул. „Трета Македонска бригада„ бб, 1000 
Скопје, MK

(111)	05705

(450)	30.09.1997	

(732)	SP	BRAND	HOLDING	EEIG
 Culliganlaan 2a, B1831, Diegem, BE

PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA poradi  nekoristewe

(111)	04987

(450)	31.12.1996

(580)	31.01.2005
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SPOJUVAWE NA FIRMA

(111)	04290

(450)	31.03.1997

(580)	24.02.2006

(732)	BESTFOODS,	a	Delaware	Corporation	
700	Sylvan	Avenue,	International	Plaza,	
Englewood	Cliffs,	N.J.	07632	US

(111)	04915

(450)	30.09.1996	

(732)	DROGA	KOLINSKA	zivilska	industrija
	 Kolinska	ulica	1,	1544	Ljubljana,	SI
(580)	14.12.2000

(111)	03848

(450)	30.09.1996	

(732)	DROGA	KOLINSKA	zivilska	industrija
	 Kolinska	ulica	1,	1544	Ljubljana,	SI
(580)	14.12.2000

(111)	04209

(450)	31.03.1997	

(732)	Hewlett-Packard	Development	Company,	
L.P	2055	S.H.	249,		Houston,	Texas	77070,	
US

(111)	06376

(450)	31.03.1998	

(732)	VISKASE	COMPANIES,	INC
	 6855	West	65th	Street	Chicago,	Illinois,	

US

(111)	04288

(450)	31.03.1997	

(732)	Conopco	INC.,	390	Park	Avenue,	New	
York,	New	York	10022,	US

(580)	12.12.2005
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ISPRAVKI

(111)	05364

(450)	31.03.1997	

	 Se	vr{i	ispravka	na	nazivot	na		 	
nositelot	na	trogovskata	marka	i	toa		
namesto	MALBORO CLASSSICS,	treba		
da	glasi:

	 MALBORO CLASSICS 

(580)	24.02.2006

(111)	03883

(450)	30.09.1996

	 Se	vr{i	ispravka	na	slednata	gre{ka		
	 vo	va`eweto	na	trgovskata	marka,			
	 namesto	25.08.2003,	treba	da	bide:			
	 25.08.2013

(580)	02.12.2005

(111)	03798

(450)	30.06.1996

	 Se	vr{i	ispravka	na	slednata	gre{ka		
	 vo	va`eweto	na	trgovskata	marka,			
	 namesto	26.05.2004,	treba	da	bide:			
	 26.05.2014

(580)	13.12.2005

(111)	02132

(450)	31.03.1996

	 Se	vr{i	ispravka	na	slednata	gre{ka		
	 vo	nazivot	i	adresata	na	prethodniot		
	 nositel		namesto PLIVA d.d. Lica grada  
 Vukovara 49 10000 Zagreb, HR,	treba	da		
	 bide:	PLIVA d.d.  Ulica grada Vukovara 49  
 10000 Zagreb, HR,	 	

(580)	14.12.2005
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GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI, 
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I 
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01.  JOANIDIS, Jovan, advokat
ul. “Orce Nikolov” 155
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389 02 3067-199,3067-201

07.  [PEND, Devaja, advokat
bul. „Krste Misirkov” br. 61/1-3
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel./faks: 389 02 3117-399
mob. 389 070 242-264
e-mail: shpendd@yahoo.com

02.  BINSO D.O.O. Skopje 
 Dru{tvo za zastapuvawe

ul. “Naroden front” 7/ 4
p.p. 768 1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

04.  BINPRO DOOEL. Skopje
 Dru{tvo za za{tita na industriska
 sopstvenost 

ul. “Dimitar Pandilov”  br.17, Vodno
P.O. Boks 716
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3118 709, 3166 046
faks: 389 02 3118-709, 3227 144
e-mail:mail@binpro.com.mk

06. TONEVSKI,  Dragan, advokat
bul. “Ko~o Racin” br. 14/4-13
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3111-270
faks: 389 02 3111-267

10. MAKEDONIJAPATENT Centar za   
 za{tita,  iskoristuvawe i unapreduvawe   
 na muzi~ko kni`evni dela,   
 pronajduva~ki dejnosti, stokovni  i uslu`ni  
 `igovi i drugi avtorski prava D.O.O. Skopje,

ul. “Apostol Guslarot”  br.3
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
faks:389 02 3121-059

16.  BERIN D.O.O. Dru{tvo za marketing, 
 istra`uvawe, razvoj i intelektualna   
 sopstvenost

ul. “Jani Lukrovski” 5/ 1/ 32
1000 Skopje
tel: 389 02 3130-367 i 3130-398
faks: 389 02 3130-367 i 3130-398
е-mail: berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk

18.  MENS LEGIS DOO Skopje
 Dru{tvo za posreduvawe i zastapuvawe na   
 doma{ni i stranski firmi

bul. “Sv.Kliment Ohridski”  br.66/ 1-1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389 02 3115-205; 3115-677;
tel.3126-462

11. ALKALOID A.D.
 Farmacevtska, hemiska, kozmeti~ka industrija

ul. “Aleksandar Makedonski” 12
1000 Skopje
tel: 389 02 3104 - 000
faks: 389 02 3104 - 014; 3104 - 036

 

12.  NO[PAL,  Boris, advokat
Ul. “Belasica” bb  (Skopski saem)
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3129-032
tel/faks  389 02 3129-034
e-mail: egal@mol.com.mk

 

13.  POPOVSKI,  Dragan, advokat
ul. “Mar{al Tito” 10/1-1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3231-610
faks: 389 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

 

14.  DODEVSKI,  Nikola, advokat
ul. “Stiv Naumov” 22
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3229-413

 

Reg.
br.
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19.  PATENTCENTAR-KONSALTING A.D. Skopje
 Agencija za uslugi od oblasta na avtorskoto   
 pravo i industriskata sopstvenost

bul. “Kuzman Josifovski Pitu”  28 lok.8
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 2469-476
faks: 389 02 2469-886
е-mail: patent@mt.net.mk

25.  SERDJUK,  Vasilie, advokat
ul. “Stiv Naumov”  22
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3115-777,3220- 277
 faks: 389 02 3220-277

28. DANGOV,  Dimitar, advokat
D.T.C. Mavrovka lamela C kat 2 kanc. 4
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3223- 303
faks: 389 02  3223-303 i 3123-034

29.  MAKEDONSKA AVTORSKA AGENCIJA  AD-  
 Skopje

bul. “Ko~o Racin” 14
P.O. Boks 148
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3114-655
faks: 389 02 3115-762

30.  KALESKA,  Sne`ana, advokat
 D.T.C. Mavrovka lam.C sprat 3 kanc.2

1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3225-131
faks: 389 02 3225-131
mobilen 389 70 24 46 99

37.  STOPANSKA KOMORA 
 NA MAKEDONIJA 

ul. “Dimitrie ^upovski” 13
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3118-088
faks: 389 02 3116-210

41.  PEKEVSKA, Margarita,  advokat
ul. “Naroden front” 21/4-5
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3229- 859; 3126- 402; 3136-092
faks: 389 02 3229- 859
mobilen: 389 70 22 88 39; 70 56 55 65; 75 58 33 53
e-mail: pekevski@unet.com.mk

44.  DIDAKO D.O.O. Skopje
 Konsalting, informatika i
 in`enering

ul. “Naroden front” 29/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks: 389 02 3227-308
mobil: 389 070 503-585
e-mail: didakomk@yahoo.com

45.  ANDONOSKI,  Mitko, advokat
ul. “Pitu Guli” 70
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02  3238-743, 3220-072

49.  MAKPETROL-Akcionersko dru{tvo za promet 
 so nafta i nafteni derivati  Skopje 

ul. “Mito Haxivasilev-Jasmin”  br.4
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3112-144
faks: 389 02 3111-525; 3119-323

65.  RISKOVSKI,  Naum, advokat
ul. “Franklin Ruzvelt”  br.67/ 13
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3245-891

68.   PANOVA, Biljana, advokat
ul. “Vasil |orgov”  br. 34/ 1- 6
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 309 18 36; 389 02 309 18 37; 389 02 309 18 38
faks: 389 02 308 62 11
mob. 389 70 22 55 27
e-mail: panova@unet.com.mk

71.  ^OKREVSKI, Nikola, advokat
ul. “Bojmija”  br.6/ 1 kula 3
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3164- 794

73.   KIMOVA, Pandorka, advokat
ul. “Mar{al Tito” 19
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3111-637
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77.  PEPEQUGOSKI, Valentin, advokat
ul. “Veqko Vlahovi]”  4/ 1-1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3211- 005
faks.: 389 02 3211- 004
mobil. 389 70 22 11 97 
e-mail: vpepelju@unet.com.mk

80.  PETKOVSKI, Mihajlo, advokat
ul. “Jurij  Gagarin”  55/ 50
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3082- 280, 3117-755

75.   MARKOVSKA, Mirjana, advokat
bul. “Krste Misirkov” 13/ 7
1000 Skopje 
Republika Makedonija
tel. 389 02 3129 240
mobil. 389 70 24 31 00

Reg.
br.

Reg.
br.

76.  INDOVSKA, Aneta, advokat 
ul. “DameGruev”  3/ 2-11
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 398 02 3222- 175, 3227- 919

81.  KOCAREVA, Irena, advokat
DTC Mavrovka lam.C1/10
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389 02 3132-376
       389 02 3220-021

82.  SIMONOVSKI, Dragan, advokat
ul. “Pajko Maalo” bb
1000 Skopje
Republika  Makedonija
tel.389 02 3237-810

84. TP TONI MLADENOVSKI- 
       zastapnik za industriska sopstvenost

ul. “Ilindenska”  2/ 13
1400 Veles
Republika Makedonija
tel.389 043 227- 121
tel/faks: 389 048 418-142
E-mail: botoma@yahoo.com
            tmladenovski@mt.net.mk

86.  EUROKOM dooel Skopje
bul. “Ko~o Racin”  7A 1/ 1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3136-178
mobilen. 389 70 243- 227 

87.   Advokatska kancelarija 
 NIKOLA  POLENAK

bul. “Ko~o Racin”  30/ 2 
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3114-737
mobilen 389 70 249- 284 

89.  KPMG AS  DOOEL  Skopje
ul. “Dame Gruev” 28, kat 4 
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389  02 3135- 220
faks. 389 02 3111- 811
e-mail. kpmg@unet.com.mk

92.  HASAN, Erol, advokat
bul. “Partizanski odredi” 21
Porta Buwakovec
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3133- 191
mob. 389 070 204- 961

93.  Trgovsko dru{tvo za vnatre{en i nadvore{en  
 promet ZEGIN Blagoj DOOEL 

ul. “Naroden front”  br.5-3/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3115- 600
tel. 389 02 3119-823

94.  RADOJ^I], Branko, advokat
ul. “Vasil Glavinov” br.3/4-4 
1000 Skopje
 Republika Makedonija
 tel. 389 02 3226-603

96.  DIMITROV, Georgi, advokat
ul. “29 Noemvri” br.56
1000 Skopje
 Republika Makedonija
 tel. 389 02 3230-789

97. Dru{tvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi 
INTELEKT      
PROTEKT DOOEL eksport-import-Skopje 

ul. “Isaija Ma`ovski” br.32/15
1000 Skopje
Republika Makedonija 
tel. 389 02 3132-524
 mob. 389 70 604- 812



Glasnik, 13/1,  str. 531-536 mart 2006 Skopje

Zastapnici

534

98. ANGELOVSKA, Nada, advokat
ul. “Leningradska” 114-a
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3164-472, 3227-198

100. ADING AD  Skopje   
ul. “Novoselski pat” bb
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 2032- 154, 2031- 162
faks. 389 02 2036- 762
e-mail:ading@mpt.com.mk
web page: ading.com.mk

101. JANI]EVI], Nenad, advokat
bul. “Ko~o Racin”  br.38/1-5
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks 389 02 3166-629
                  389 02 3165-409
mob. 389 070 245-353

102. GOXO, Dragan, advokat
ul. “Makedonski prosvetiteli”  br.8   
6000 Ohrid
Republika Makedonija
tel/faks: 389 046 263-163
e-mail: dgodzo@mt.net.mk

103. VESKOVSKA, Blagica, advokat
ul. “Arhimedova” 4
7500 Prilep
Republika Makedonija
tel. 389 048 30 - 879
         389 048 414 - 027 

104. XIKOV, Stavre, advokat
ul. “Pavle Ili}” 19/1/5
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks. 389 02 263 - 9299    

Reg.
br.

Reg.
br.

105. SENZAL DOOEL Skopje Dr{tvo za   
 zastapuvawe i za{tita na intelektualna   
 sopstvenost

Ul. Mi{ko Mihajlovski br.3a/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks 389 02 2784-427

107. Dru{tvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi 
        ART SILVER Silvana DOOEL uvoz-izvoz   
 Skopje

 ul. Elisie Popovski Marko br.4, zgrada 1  
  vlez 1 lokal 5 1000 Skopje
  Republika Makedonija
  Tel 389 02 3178-099
  Mob. 389 02 075 791-739
  e-mail : silvana@mt.net.mk

108. KNEZOVI}, Dejan, advokat    
ul. “Dame Gruev” br. 16
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3220-680
faks. 389 02 3220-690

109. JANKULOVSKI, Nikodije, advokat
bul. “Krste Misirkov” br.13-2
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks. 389 02 3135-043

110. PAN^EVSKI, Ignat, advokat
 ul. “Stiv Naumov” br.22/1 
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel: . 389 02 3224-678
faks: 389 02 3237-527
e-mail: ignatp@mt.net.mk

111. TR^KOVA, Slavica, advokat
ul. “Mito Haxivasilev Jasmin” br.16/28 
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel: . 389 075 423-877
faks: 389 02 3061-925

112. ANTEVSKI, Zlatko, advokat
ul. “Dimo Haxidimov” br.37 
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel: . 389 02 3217-377
faks: 389 02 3239-168
e-mail: lawyersa@mt.net.mk

113. MIHAJLOVSKA, Fani, advokat
ul. “Lermontova” br.3 
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks: . 389 02 3129-072
mob: 389 070 244-828

114. PETKOVSKI, Branko, advokat
ul. “Naroden front” br.7/4 
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks: . 389 02 3117-871

115. GAVRILOVSKA, Aleksandra, advokat
bul. “Partizanski odredi” br.103/26 
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks: . 389 02 30 60 690
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116. Advokatsko dru{tvo
 DEBARLIEV, DAMESKI I ]ELE[OSKA

Ul. 11-ti Oktomvri br.155 A 2/2-4
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel. 389 02 3136-530
Faks. 389 02 3215-470

117. Dru{tvo za zastapuvawe od oblasta na   
 industriskata sopstvenost @IVKO   
 MIJATOVI]AND PARTNERS   
 DOOEL Skopje

ul. Dame Gruev br.3/2-11
1000 Skopje 
Tel/faks 389 02 3222-175

118. JOVANOVSKA VASILEVA, Valentina,   
 advokat    

ul. “Mar{al Tito” br. 53/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3298-280
faks. 389 02 3225-089

119. BAJALSKI, Dimitar, advokat    
ul. “|uro |akovi]” br. 72/1-1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3130-064
faks. 389 02 3130-064
e-mail: dimbaj@mt.net.mk

120. TRAJ^OVSKA ANTONIJEVI], Aleksandra,  
 advokat    

ul. “Bojmija” br.  4 lok. 1
1000 Skopje
Republika Makedonija
mob. 389 070 365-177
faks. 389 02 2462-077

Reg.
br.



Glasnik, 13/1,  str. 531-536 mart 2006 Skopje

Zastapnici

536

VPI[ANI  VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

114. PETKOVSKI, Branko, advokat
ul. “Naroden front” br.7/4 
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks: . 389 02 3117-871

119. BAJALSKI, Dimitar, advokat
ul. “\uro \akovi}” br.72/1-1
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks: 389 02 3130-064

120. TRAJ^OVSKA ANTONIJEVI], Aleksandra, 
advokat    

ul. “Bojmija” br.  4 lok. 1
1000 Skopje
Republika Makedonija
mob. 389 070 365-177
faks. 389 02 2462-077

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

106. Agencija za uslugi GOLD HOME Zorica i   
 Sne`ana doo

bul. “Goce Del~ev” br.11
1000 Skopje
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I IZVESTUVAWA

OBJAVI NA WIPO

I.

Владата на Република Финска го депонираше инструментот за 
ратификација на Patent Law Treaty,  усвоен во Женева на 1 јуни 2000 
година.
Договорот ќе стапи во сила на територија на Република Финска на 
6 март 2006 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 
сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни 
работи и според член 68(4) од Договорот за соработка во областа 
на патентите PCT усвоен во Вашингтон на 19 Јуни 1970, дополнет 
на 28 Септември 1979 и изменет на 3 февруари 1984 и на 3 октомври 
2001,  врачи сертифицирана копија на англиски и француски на 
измените на Правилникот според Договорот, усвоен од Собранието 
на PCT Унијата, на 5 октомври 2005, на триесет и четвртата 
сесија, одржана во Женева од 26 септември до 5 октомври, 2005 
година, со примена од 1 април 2006 година

Владата на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна 
Ирска на 22 декември 2005 година го депонираше инструментот за 
ратификација на Patent Law Treaty,  усвоен во Женева на 1 јуни 2000 
година.
Договорот ќе стапи во сила на територија на Обединетото кралство 
на Велика Британија и Северна Ирска  на 22 март 2006 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 
сопственост упати комлименти кон министерот за надворешни 
работи и го обавести за приемот на писмената нотификација 
доставена од страна на владата на Соединетите Американски 
Држави со дата 3 јануари 2006 година, која се однесува на промени 
во таксите наплатливи од страна на American Tspe Culture Collection, 
меѓународна депозитна институција според Будимпештанскиот 
договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми 
за потребите на патентната заштита (усвоен на 28 април 1977 
година и дополнет на 26 септември 1980 година). Споменатите 
такси се применуваат од 3 март 2006 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 
сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни 
работи и според член 68(4) од Договорот за соработка во областа 
на патентите PCT   да го извести за депонирањето од страна на 
Владата на Народна Либијска Арапска Џамахирија на 15 јуни 2005 
на инструментот за пристапување на Договорот за соработка во 
областа на патентите PCT усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970, 
дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари 1984.
Споменатиот договор ќе стапи во сила, во однос на Народна 
Либијска Арапска Џамахирија на 15 септември 2005. 
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Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 
сопственост упати комлименти кон министерот за надворешни 
работи и го обавести за приемот на писмената нотификација 
доставена од страна на Европскиот патентен завод со дата 1 
декември 2005 година, која се однесува на проширување на листата 
на видови на микроорганизми прифатени од Deutsche Sammlung 
von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ), меѓународна 
депозитна институција според Будимпештанскиот договор за 
меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за 
потребите на патентната заштита (усвоен на 28 април 1977 година 
и дополнет на 26 септември 1980 година). 

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 
сопственост упати комлименти кон министерот за надворешни 
работи и го обавести за приемот на писмената нотификација 
доставена од страна на Исламската Република Иран со дата 
9 Декември 2005 година, на инструментот за пристапување на 
Лисабонскиот договор за заштита на Ознаките на потекло и 
нивната меѓународна регистрација од 31 октомври 1958, ревидиран 
во Стокхолм на 14 јули 1967 и изменет на 28 септември 1979.
Споменатиот договор ќе стапи во сила, во однос на Исламската 
Република Иран на 9 март 2006.

На 9 февруари 2006 година, Владата на Република Хрватска 
депонираше инструмент за пристапување кон Договорот од Виена 
за воспоставување меѓународна  класификација на фигуративни 
елементи на марките, од 12 јуни 1973 година и дополнет на 1 октомври 
1985 година.
Договорот стапува во сила на територијата на Република Хрватска 
на 9 мај 2006 година.

На 22 декември 2005 година, Владата на Република Македонија 
депонираше инструмент за пристапување кон Женевскиот акт на 
Хашкиот договор  кој се однесува на меѓународната регистрација 
на индустриски дизајн, донесен во Женева на 02.07.1999 (“Женевски 
Акт”). Женевскиот Акт, на територијата на Република Македонија, 
ќе стапи во сила на 22 март 2006 година.

Со оглед на пристапувањето на  Република Македонија кон 
Женевскиот Акт на Хашкиот договор  кој се однесува на меѓународната 
регистрација на индустриски дизајн, кој ќе стапи во сила на 22 
март 2006 година, Меѓународното биро на Светската организација 
за интелектуална сопственост (WIPO), ќе ги направи достапни 
новите форми за поднесување пријава за меѓународна регистрација 
на индустрискиот дизајн (ДМ/1), запишување на ограничувањата 
(ДМ/3), продолжувањето (ДМ/4) и запишувањето на откажувањето 
(ДМ/5).
Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 22 март 2006  
година на  web страницата на WIPO, на следната адреса:
http:/www.wipo.int/hague/en/forms/index.html
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II.
	 Европската патентна организација, на 105-тиот состанок 
одржан од 7 до 10 март 2006 година во Минхен, едногласно донесе 
одлука да ја покани нашата земја да пристапи кон Европската 
патентна конвенција. По тој повод Државниот завод за индустриска 
сопственост на Република Македонија на 17 март одржа прес 
конференција за одбележување на настанот и за запознавање 
на јавноста со значењето на членувањето на нашата држава во  
Европската патентна организација

Интегрален текст на излагањето на
г-ѓа Јана Дуковска Деспотовска, заменик директор

	 Почитувани	претставници	на	медиумите,	драги	гости,

	 Република	Македонија	направи	уште	еден	значаен	чекор	во	процесот	на	
пристапување	во	Европската	унија.	Административниот	совет	на	Европската	
патентна	организација	на	својот	105-ти	состанок	одржан	од	7	до	10	март	
2006	година	во	седиштето	на	организацијата	во	Минхен,	едногласно	донесе	
одлука	 да	 ја	 покани	 нашата	 земја	 да	 пристапи	 кон	 Европската	 патентна	
конвенција.	

	 Со	потпишување	на	конвенцијата,	Република Македонија ќе го добие 
статусот на полноправна членка на Европската патентна организација. 
Колку	 за	 илустрација	 на	 значењето	 на	 ЕПО,	 ќе	 споменам	 дека	 истата	
е	 составена	од	 сите	25	 земји	 членки	на	ЕУ,	 земјите	кои	во	2007	 година	 ќе	
и	 пристапат	на	 унијата,	 како	 и	Хрватска	 и	 Турција,	 кои,	 како	 и	Република	
Македонија,	го	имаат	статусот	на	кандидат.	
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	 Оваа	покана	има	дотолку	поголемо	значење,	доколку	се	има	во	предвид	
дека	 симболизира	 значаен	 прогрес	 во	 област	т.е.	 поглавје	 од	 европските	
акти,	кое	во	мислењето	на	Европската	комисија	беше	ставено	во	групата	
на	оние,	каде	обврската	е	најголема,	а	очекувањата	за	напредок	најскромни.

	 Неколку	 зборови	 за	 практичното	 значење	 на	 пристапувањето	 на	
Република	 Македонија	 во	 полноправно	 членство	 во	 Европската	 патентна	
организација.	
	 Со	 пристапувањето	 во	 Европската	 патентна	 организација,	
Република	Македонија	 влегува	 во	 заедничкиот	Европски	 пазар,	 поточно	 во	
еден	од	неговите	најчувствителни	сегменти	–	заштитата	на	правата	на	
индустриска	сопственост.	Стануваме дел од единствениот систем на 
патентна заштита,	што	подразбира	важење	на	Европските	патенти	на	
територијата	на	Република	Македонија.	Обратно,	како	членка,	Македонија	
ќе	може	да	се	пофали	со	важење	на	заштитата	на	сопствените	патенти	на	
нашите	компании	на	целиот	европски	пазар.

Со	 обезбедувањето	 на	 ваква	 заштита	 за	 странските	 компании	 на	
територијата	 на	 Република	Македонија,	 како	 нешто	што	 недостасуваше	
во	изминатиот	период,	реално	е	да	се	очекува	и	зголемување на нивниот 
интерес за македонскиот пазар, особено за инвестиции.  

	 Пристапувањето	во	едиснтвениот	систем	на	заштита,	подразбира	и	
намалување	на	трошоците	за	регистрирање	на	патент,	бидејќи	истата	се	
врши	во	една	земја	членка,	а	важи	за	сите.	Нешто,	што	секако	не	било	случај	
пред	формирањето	на	ЕПО	во	70-тите	години,	кога	секоја	Европска	држава	
одделно	го	регулирала	прашањето	на	заштита	на	сопствениот	пазар.

	 Понатаму,	 освен	 олеснувањата	 од	 финансиска	 гледна	 точка	 овој	
систем	нуди	и	висикоквалитетна	заштита	што	ја	гарантираат	повеќе	од	
1000	 врвни	 експерти	 кои	 работат	 на	 утврдувањето	 на	 критериумите	 за	
патентибилност	на	пронајдоците.	
На	пронаоѓачите	овој	систем	на	заштита	им	нуди	гаранција	дека	нивните	
пронајдоци	ќе	можат	да	обезбедат	и	доволно	силна	заштита	во	случај	на	спор	
при	повреда	на	нивните	права	што	е	и	крајна	цел	на	патентната	заштита.

	 Ќе	споменам	дека	патот	до	добивањето	на	поканата	за	пристапување	
на	Република	Македонија	кон	конвенцијата	беше	условен	со	исполнувањето	
на	високите	стандарди	во	поглед	на	заштитата	на	правата	од	индустриска	
сопственост.	Овој	процес	особено	е	интензивиран	во	последните	две	години,	
паралелно	со	интензивирањето	на	севкупните	односи	на	нашата	земја	со	
Европската	унија.

	 На	крајот,	во	името	на	Државниот	завод	за	индустриска	сопственост	
би	 сакала	 да	 се	 заблагодарам	 на	 соработката	 	 и	 поддршката	 што	 во	
изминатиот	период	ја	имавме	и	од	страна	на	Секретаријатот	за	европски	
прашања	и	Министерството	за	надворешни	работи	и	да	изразам	надеж	дека	
истата	ќе	продолжи	со	иста	динамика	и	интензитет	и	во	иднина.

	 Ви	благодарам	на	вниманието.


