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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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

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
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

zastapuvawa.........patenti, modeli i mos
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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.

Patenti
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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 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)
(13)

(61)
(62)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)

Registarski broj na dokumentot
Vid na dokumentot:
A-patent, A1-patent so dokaz,
A2-dopolnitelen patent
Broj na prijavata
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
Data na objavuvawe
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)
Naziv na pronajdokot
Apstrakt ili patentno barawe
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(datum na prijavuvaweto, ex- YU, broj na prijavata,
godina, ex- YU, broj na patentot)
Broj na osnovnata prijava
Broj na prvobitnata prijava
Pronajduva~ (i)
Nositel na pravoto na patentot
Zastapnik
Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe, dr`ava, broj na PCT prijavata)
Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto, objaven broj - WO)
Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto, dr`ava, broj na ER prijavata)

(97)

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

(21)
(22)
(23)
(30)
(45)
(51)
(54)
(57)
(60)

* Internationally agreed Numbers for the Identiﬁcation of Data

Patenti

Glasnik,

(51) C 07D 309/30
(21)
(30)
(86)
(87)
(73)

(74)
(72)

(54)

(57)

(11)
901024
(13)
А
2003/10
(22) 16/01/2003
(45) 30/06/2005
2002MA00004 18/05/2001 IN
16/05/2002 PCT/IN02/00121
28/11/2002 WO02/094803
AUROBINDO PHARMA LTD
PLOT NO.2, MAITRI VIHAR COMPLEX,
AMEERPET, HYDERABAD-500 038, ANDHRA
PRADESH, IN
ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
RAMESH DANDALA
SONNY SEBASTIAN
DANDALA SUBRAMANYAM
MEENAKSHI, SUNDERAM, Sivakumaran
ПРОЦЕС
ЗА
ЛАКТОНИЗАЦИЈА
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКО ЧИСТ
СИМВАСТАТИН
Тука е откриен процесот за производство на
високо чист симвастатин од fормулата I

Patenti
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кој се состои од лактонизација на соединението
од Формулата II

каде Z е Н или NH4 во мешавина на ацетонитрил
и глацијален ацид под неводени услови на
температура од 65-70°C и кога нечистотијата
се формира на помалку од 0,1% и потоа со
додавање на вода кон реактивната мешавина,
се добива симвастатин од fормулата I

901024
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Glasnik,

12/2,

(51) C 07D 211/22
C 07C 51/43
(21) 2003/11
(30)
(86)
(87)
(73)

(74)
(72)

(54)

901026
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(11)
901026
(13)
А
(22) 16/01/2003
(45) 30/06/2005
2001MA05110 25/06/2001 IN
19/06/2002 PCT/IN02/00135
03/01/2003 WO03/000658
AUROBINDO PHARMA LTD
PLOT NO.2, MAITRI VIHAR COMPLEX,
AMEERPET, HYDERABAD-500 038, ANDHRA
PRADESH, IN
ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
RAMESH DANDALA
MEENAKSHI, SUNDERAM,
Sivakumaran;
UMASHANKAR, DAS
DIVVELA, VENKATA, NAGA, SRINIVASA,
RAO
ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА ВИСОКО
ЧИСТ ФАРМАЦЕВТСКИ МЕЃУПРОИЗВОД,
4-(ЦИКЛОПРОПИЛКАРБОНИЛ)А,А
ДИМЕТИЛФЕНИЛАЦЕТИНСКА КИСЕЛИНА

(57) Пронајдокот се однесува на новост
во процесот на добивање на високо
чист
4-(циклопропилкарбонил)б,б
диметилфенилацетик киселина од Формулата
1 низ кристализација од мешавина на пара
и мета региоизомери од Формулите 1 и 2 во
циклохексан, каде количеството непожелен
мета изомер З-(циклопропилкарбонил)- б,б
диметилфенилацетик киселина од Формулата
2

се намалува под 0,5%. Соединението од
Формулата 1 е клучен меѓупроизвод за
подготовка на високо чист терфенадин
карбоксилат,
кој
е
познат
како
антихистаминик.

Patenti

Glasnik,

(51) F 16K 1/16
(21) 2001/45

(11)
901036
(13)
А
(22) 10/05/2001
(45) 30/06/2005

ПИШЕВ, Александар
бул. Јане Сандански бр. 107/1-1,
1000 Скопје, MK
(54) СИСТЕМ НА ЗАТЕГАЊЕ ЗА ЗАПТИВАЊЕ
ПОМЕЃУ КАПАЧКА И ТЕЛО НА ОВАЛЕН
ЗАТВОРАЧ
(73)

Patenti
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(57) Системот на затегање за заптивање помеѓу
капачка и тело на овален затворач се состои
од навртка (2) која заедно со гусениот вметок
(3) обезбедуваат заптивање помеѓу капачката
(6) и телото (4) на овалниот затворач.
Овој пронајдок кој се користи во овалниот
затворач се применува во транспортот на
вода и други неагресивни течни материи
до температура од 70°С во областа на
системите за водоводи и за наводнување.

901036

6

Glasnik,
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(51) A 22C 7/00
B 26B 29/00
(21) 2003/52
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(11)
901045
(13)
А
(22) 18/02/2003
(45) 30/06/2005

(73) Узелац Мирко
ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин 26/33,
Скопје, MK
(72) Узелац Мирко
(54) ДВОДЕЛЕН МЕСАРСКИ РАКОШТИТНИК
СО СПОЈНИК
(57) Дводелниот месарски ракоштитник со
споjник овозможува целосна заштита на
прстите и шаката при работа со месарски
сатар преку статички обликувана заштитна
хауба (1) која преку спојникот (11) е споена
со платформата (7) од држачот (4) кој се
прицврстува на подлактицата.

901045

Хоризонталниот дел од спojникот (11) со
својот конусен дел (12) се подвлекува под
граничникот (8) а испакнувањето (13) со
отворот (14) целосно налегнува на кружно
испакнато помало лежиште (9) со отвор (10)
кои се нитуваат со нитна (15) која овозможува
движење на спојникот лево и десно во
рамките на граничникот(8).Вертикалниот
дел (16) од спојникот (11) навлегува помеѓу
спојните елементи (2) и (3) низ кои се
провлекува спојниот клип (17) кој се увртува
во цилиндричниот дел од елементот (3)
со лесно или појако стегање на клипот се
овозможува движење или фиксирање на
хаубата (1) по вертикала.

Patenti

Glasnik,

(51) C 07J 1/00, 31/00, 41/00
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
901009
(13)
Т1
2003/1
(22) 08/01/2003
(45) 30/06/2005
19971023794 06/06/1997 DE
20/05/1998 EP98934761.2
09/10/2002 EP0986573
Jenapharm GmbH & Co. KG
Otto-Schott-Strasse 15, 07745 Jena, DE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
DROESCHER, Peter
MENZENBACH, Bernd
ROMER, Wolfgang
SCHNEIDER, Brigitt
ELGER, Walter
KAUFMANN, Gunter

(54) НЕЕСТРОГЕНСКИ

ДЕРИВАТИ
НА
ЕСТРАДИОЛ СО АНТИОКСИДАНТСКО
ДЕЈСТВО

(51) A 61K 31/557, 31/195
(21) 2003/2
(30)
(96)
(97)
(73)

(11)
9001007
(13)
Т1
(22) 09/01/2003
(45) 30/06/2005

1997MI00939 22/04/1997 IT
21/04/1998 EP98924164.1
13/11/2002 EP0977575
PHARMACIA AB
112 87 Stockholm, SE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

Patenti
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(57) 1. Neestrogenski derivati na estradiol
koi imaat antioksidantsko dejstvo, so op{tata formula I a:

R1 = N, ON
R2, R3 = N, SN3
koi mo`e da sodr`at edna ili pove}e
dvojni vrski, kade {to hidroksilnite
grupi na derivatite na estradiol mo`e
da bidat prisutni kako eteri, esteri ili
sulfamati.
Ima u{te 6 patentni barawa

(72) DRAGO, FILIPPO,
(54) УПОТРЕБА

НА
АЛФА-МЕТИЛ-РТИРОЗИН ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕЛАНИН ВО
МЕЛАНОЦИТИ НА ИРИСОТ

(57) 1. Upotreba na inhibitori na tirozinaza
za dobivawe lek za prevencija na proizvodstvoto na melanin od melanocitite na
irisot, koe e inducirano od farmakolo{ki
tretmani ili metabolitski debalans.
Ima u{te 7 patentni barawa

901007
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Glasnik,
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(51) C 07C 233/60
A 61K 31/16, 31/33
A 61P 5/00,
C 07C 233/18, 233/20
233/36, 233/73, 235/34
271/16, 275/24, 323/42
C 07D 209/16, 307/68
307/79, 307/81, 311/58
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
901010
(13)
Т1
(22) 13/01/2003
(45) 30/06/2005

319/20, 333/58, 519/00
2003/3
19990003717 25/03/1999 FR
24/03/2000 EP00400813.2
04/06/2003 EP1038863
LES LABORATOIRES SERVIЕR
22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
Lesieur, Daniel
YOUS, SAID
Descamps-Francois, Carole
Lefoulon, Francois
GUILLAUMET, Gerald
Viaud, Marie-Claude
Bennejean, Caroline
DELAGRANGE, Philippe
RENARD, Pierre

(54) СУПСТИТУИРАНИ ДИМЕРНИ СОЕДИ–

НЕНИЈА, ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ
И
ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ ОД ИСТИТЕ

(57) 1.

supstituiran
(S3-S8)
cikloalkil,
nesupstituiran ili supstituiran, pravoliniski ili razgranet (S1-S6) alkil
(S3-S8) cikloalkil, pravoliniski ili
razgranet (С1-C6) polihalogenoalkil, aril,
arilalkil (kade {to alkilniot del sodr`i
1 do 6 jaglerodni atomi i mo`e da bide
pravoliniski ili razgranet), arilalkenil
(kade {to alkenilniot del sodr`i 2
do 6 jaglerodni atomi i mo`e da bide
pravoliniski ili razgranet), heteroaril,
heteroarilalkil (kade {to alkilniot del
sodr`i 1 do 6 jaglerodni atomi i mo`e
da bide pravoliniski ili razgranet), ili
heteroarilalkenil (kade {to alkenilniot
del sodr`i 2 do 6 jaglerodni atomi i mo`e
da bide pravoliniski ili razgranet),
ili grupite R2 i R3, zaedno so azotniot atom
za koj{to se povrzani, formiraat grupa
odbrana od piperazinil, piperidinil, ili
pirolidinil,

kade {to Q, R1, R2 i R3 se kako {to be{e
definirano prethodno,
• G1 i G3, identi~ni ili razli~ni,
pretstavuvaat pravoliniski ili razgranet
alkilenski lanec koj sodr`i od 1 do 4
jaglerodi i koj e supstituiran so edna
ili pove}e identi~ni ili razli~ni grupi
odbrani od hidroksi, karboksi, formil,
Ra, ORa, COORa ili CORa (kade {to Ra e
kako {to be{e definirano prethodno),
* Su pretstavuva:
- prstenesta struktura so formulata (II):

Soedinenija so formulata (I):

kade {to:

Q pretstavuva atom na sulfur ili
kislorod,
R1, R2, R3, identi~ni ili razli~ni,
pretstavuvaat atom na vodorod ili grupa Ra kade {to Ra pretstavuva grupa
na nesupstituiran ili supstituiran,
pravoliniski
ili
razgranet
(S1-S6)
alkil, nesupstituiran ili supstituiran, pravoliniski ili razgranet (S2S6) alkenil, nesupstituiran ili supstituiran, pravoliniski ili razgranet
(S2-S6) alkinil, nesupstituiran ili
901010

kade {to:
* X i Y, identi~ni ili razli~ni,
pretstavuvaat atom na sulfur, kislorod
ili jaglerod, ili grupa SN ili SN2,
* R pretstavuva atom na vodorod ili halogen
ili grupa CF3, hidroksi, karboksi, formil,
amino, NHRa, NRaR1a, NHCORa, CONHRa, Ra,
ORa, CORa ili COORa (kade {to Ra e kako
{to be{e definirano prethodno, a R1a
mo`e da gi ima sиte vrednosti na Ra),
* izrazot --------- zna~i deka vrskite se
edine~ni ili dvojni, pri {to se podrazbira
deka e zapazena valencijata na atomite,
kade {to G2 pretstavuva benzenski prsten,
a G1 (G3oddelno) go supstituira prstenot
Patenti

Glasnik,

koj gi sodr`i X i Y;
ili prstenesta struktura so formulata
(III):

kade {to:
* Z pretstavuva atom na sulfur ili
kislorod, ili grupa SN, SN2, NH, NSO2Ph
ili NRa (kade {to Ra e kako {to be{e
definirano prethodno),
* D pretstavuva benzenski ili piridinski
prsten,
* R4 e kako {to be{e definirano
prethodno,
* izrazot --------- zna~i deka vrskata e
edine~na ili dvojna, pri {to se podrazbira
deka e zapazena valencijata na atomite,
kade {to G2 go supstituira prstenot D, a G1
(G3 zasebno) go supstituira prstenot koj go
соdr`i Z,
pri {to se podrazbira deka dvata prsteni
(Su) na soedinenijata so formulata (I) ja
pretstavuvaat istata prstenesta bazna
struktura (indol/indol, naftalen/naftalen, benzofuran/benzofuran i t.n.), no
supstituentot R4 mo`e da bide razli~en,
• G2 pretstavuva sinxir so formulata (IV):

kade {to:
- W1, W2 i W3, identi~ni ili razli~ni,
pretstavuvaat vrska, atom na kislorod ili
sulfur, ili grupa SN2, CHRa, NH ili NRa
(kade {to Ra e kako {to be{e definirano
prethodno),
- n pretstavuva cel broj, i toa 0≤n≤6,
- m pretstavuva cel broj, i toa 0≤m≤6,
pri {to se podrazbira deka ne e
dopu{teno da postojat dva posledovatelni
heteroatomi i deka lanecot so formulata
(IV), kako {to e definiran, mo`e da sodr`i
edna ili pove}e nezasitenosti,
pri {to se podrazbira deka:
- soedinenieto so formulata (I) ne mo`e
da pretstavuva dietil 2-(acetilamino)2-{[5-({3-[2-(acetilamino)-3-etoksi2-(etoksikarbonil)-3-oksopropil]1N-indol-5-il)metil)-1N-indol-3il]metil}malonat, dietil2-(acetilamino)2-{[5-{[3-[2-(acetilamino)-3-etoksi2-(etoksikarbonil)-3-oksopropil-2(etoksikarbonil)-1N-indol-5-il]metil}Patenti
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2-(etoksikarbonil)-1H-indol-3il]metil}malonat, nitu pak N-{2-[5-({3-[2(acetilamino)etil]-1H-indol-5-il}metil)1H-indol-3-il]etil} acetamid,
terminot “aril” zna~i naftilna, fenilna
i bifenilna grupa,
- terminot “heteroaril” zna~i site mono
ili bicikli~ni, zasiteni ili nezasiteni
grupi koi sodr`at 5 do 10 atomi i 1 do 3
heteroatomi odbrani od azot, sulfur i
kislorod,
- pri {to “arilnite” i “heteroarilnite”
grupi mo`e da bidat supstituirani so
eden ili pove}e identi~ni ili razli~ni
radikali odbrani od hidroksi, karboksi,
pravoliniski
ili
razgranet
(S1-S6)
alkoksi, pravoliniski ili razgranet (S1S6) alkil, pravoliniski ili razgranet (S1S6) polihalogenoalkil, formil, cijano,
nitro, amino, pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) alkilamino, pravoli-niski ili
razgranet (S1-S6) dialkilamino, ili atomi
na halogen,
- terminot “supstituiran”, koga se
primenuva
vrz
izrazite
“alkil”,
“alkenil” i “alkinil”, zna~i deka tie
grupi se supstituirani so eden ili
pove}e identi~ni ili razli~ni radikali
odbrani od hidroksi, pravoliniski ili
razgranet (S1-S6) alkoksi, pravoliniski
ili razgranet (C1-C6) polihalogenoalkil,
amino, pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkilamino, pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) dialkilamino, ili atomi na
halogen,
- terminot “supstituiran”, koga se primenuva
vrz izrazite “cikloalkil” i “cikloalkilalkil”, zna~i deka prstenestiot
del na tie grupi e supstituiran so eden ili
pove}e identi~ni ili razli~ni radikali
odbrani od hidroksi, pravoliniski ili
razgranet (S1-S6) alkoksi, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) poli-halogenoalkil,
amino, pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkilamino, pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) dialkilamino, ili atomi na halogen,
nivnite enantiomeri i diastereoizomeri,
kako i nivnite farmacevtski prifatlivi
kiselinski ili bazni aditivni soli.
Ima u{te 25 patentni barawa

901010
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(51) C 07D 491/048
A 61K 31/4355
A 61P 35/00
C 07D 221/00, 307/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
901014
(13)
Т1
(22) 13/01/2003
(45) 30/06/2005

491/048
2003/4
19990008448 01/07/1999 FR
30/06/2000 EP00401864.4
02/05/2003 EP1065209
LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
de Nanteuil, Guillaume
Benoist, Alain
Bonnet, Jacqueline
Sabatini, Massimo
Atassi, Ghanem
PIERRE, Alain

(54) ИНХИБИТОРИ

НА
МЕТАЛО–
ПРОТЕИНАЗА, ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ
И
ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57) 1. Soedinenija so formulata (I):

каде што:
R1 претставува атом на водород, халоген,
група на праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкил, или праволиниски или разгранет (С1С6) алкокси, R2 претставува група хидрокси,
праволиниски или разгранет (С1-С6) алкокси,
или -NHOH,
Ar1
pretstavuva
fenilenska
ili
bifenilenska grupa, X pretstavuva atom
na kislorod ili sulfur, R pretstavuva
atom na vodorod ili grupa na pravoliniski

901014

ili razgranet (C1-C6) alkil,
n pretstavuva cel broj od 0 do 6, Ar2
pretstavuva:
- fenilna grupa koja e supstituirana so
heteroarilna grupa,
- bifenilna grupa koja e supstituirana so
heteroarilna grupa,
- piridinilna grupa koja e supstituirana so
heteroarilna grupa, ili
- heterocikli~na grupa,
nivnite
izomeri,
kako
i
nivnite
farmacevtski prifatlivi kiselinski ili
bazni aditivni soli,
pri {to se podrazbira deka:
terminot
“heteroarilna”
zna~i
monocikli~na
aromatska
grupa,
ili
bicikli~na grupa vo koja najmalku eden
prsten e aromatski, koja sodr`i eden,
dva ili tri identi~ni ili razli~ni
heteroatomi odbrani od azot, kislorod ili
sulfur, koja mo`e da bide supstituirana
so edna ili pove}e identi~ni ili razli~ni
grupi odbrani od halogen, pravoliniski ili
razgranet (S1-S6) alkil, pravoliniski ili
razgranet (S1-S6) alkoksi, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) trihalogeno-alkil,
pravoliniski
ili
razgranet
(C1-C6)
trihalogenoalkoksi, ili hidroksi,
- terminot “heterocikli~na” zna~i zasitena
ili delumno zasitena, nearomatska mono
ili bicikli~na grupa koja sodr`i eden,
dva ili tri identi~ni ili razli~ni
heteroatomi odbrani od azot, kislorod ili
sulfur, koja mo`e da bide supstituirana
so edna ili pove}e identi~ni ili razli~ni
grupi odbrani od halogen, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkil, pravoliniski
ili razgranet (C1-S6) trihalogenoalkil,
pravoliniski
ili
razgranet
(S1-S6)
alkoksi, pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
trihalogenoalkoksi, ili hidroksi.
Ima u{te 14 patentni barawa

Patenti
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(51) C 22B 23/00
B 03B 7/00
B 03D 3/06
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
901038
(13)
Т1
(22) 24/01/2001

C 22B 1/00
(45) 30/06/2005
2001/4
19970010075 06/08/1997 FR
17/07/1998 EP98401810.1
16/05/2001 EP0905265
Societe Le Nickel-SLN
Pointe Doniambo, 98800 Noumea, NC
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
CARDINI, Jean-Louis
REGNOULT, Jean-Roger Paul

(54) МЕТОДА

ЗА
НАМАЛУВАЊЕ
НА
КОЛИЧЕСТВОТО
ВОДА
ВО
НЕРАСТВОРЛИВИ
ТАЛОЗИ
НА
РУДА ОД ФЕРОНИКЕЛ ОКСИДИ
СО
ИНЈЕКТИРАЊЕ
АКРИЛЕН
FLOCCULANT
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- pulpata se razreduva vo voda vo
koncentracija do 150 gr. cvrsta materija na
litar;
- vo razredenata pulpa se injektira voden
rastvor razreden vo odnos od 1 gr. na litar
organski ﬂoculant1 vo baza na kopolimer
izveden od slabo anjonska akrilna kiselina
i so molekulska masa so sredna te`ina od
2,106 do 3,106, vo doza od 50 do 1000 gr. na
ton suva pulpa, injektiraniot rastvor se
ostava vo dopir so razredenata pulpa vo
vremetraewe koe e dovolno za da se dobie
goren sloj koj }e sodr`i pomalku od 100 mg.
cvrsta materija na litar i dolen sloj koj }e
sodr`i pome|u 450 i 300 gr. cvrsta materija
na litar; i
- oddeluvawe na gorniot i dolniot sloj.
Ima u{te 12 parentni barawa

(57) 1. Postapka za namaluvawe na koli~estvoto
voda {to se sodr`i vo pulpata na mineralen
nikelfero oksid, nazna~ena so toa, {to gi
opfa}a slednite posledovni etapi:

Patenti
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(51) C 07D 285/24
A 61K 31/549
(21)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

901012
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(11)
(13)

901012
Т1

A 61P 25/18
(22) 13/01/2003
2003/5
(45) 30/06/2005
28/11/2000 EP00981466.6
14/05/2003 EP1233953
LES LABORATOIRES SERVIER
1, rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex,
FR
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
PIROTTE, Bernard
DE TULLIO, PASCAL
BOVERIE, Stephane
KEMPEN, Isabelle
LESTAGE, PIERRE

(54) НОВИ

ДЕРИВАТИ
НА
БЕНЗО–
ТИАДИАЗИН, МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ
И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57) 1.

Soedinenija so formulata (I):

kade {to:
X pretstavuva atom na fluor, brom ili jod,
ili metilna grupa,
R1 i R2, identi~ni ili razli~ni, sekoj od
niv pretstavuva atom na vodorod ili
grupa na pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkil,
kako i nivnite farmacevtski prifatlivi
kiselinski aditivni soli.
Ima u{te 7 parentni barawa

Patenti
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(51) C 07D 281/02

(11)

901015

(13)
Т1
(22) 13/01/2003
(45) 30/06/2005
20000004111 31/03/2000 FR
30/03/2001 EP01400814.8
04/06/2003 EP1138677
LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
BLANCHARD, Jacky
TURBE, Hugues
BRIGOT, Daniel

A 61K 31/554
(21) 2003/7
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 11-

АМИНО-3-ХЛОРО-6,11-ДИХИДРО-5,5ДИОКСО-6-МЕТИЛ-ДИБЕНЗО[C,F] [1,2]ТИАЗЕПИН И ПРИМЕНА ЗА СИНТЕЗА
НА ТИАНЕПТИН
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so natrium borohidrid, vo dvofazna
sredina koja se sostoi od hloriran rastvoruva~ kako {to e, na primer, hloroform,
dihlorometan ili dihloroetan i voden
rastvor na natrium hidroksid, vo prisustvo
na
N-dodecil-N-metil-dietanolamonium
bromid, a potoa se vnesuva vo alkohol so
formulata (IV):

~ija{to suspenzija se tretira vo hloriran
rastvoruva~ kako {to e, na primer, hloroform ili dihlorometan, so ~adliva
hlorovodorodna kiselina, a potoa se vnesuva vo hlorid so formulata (V):

(57) 1. Postapka za industriska sinteza na 11amino-3-hloro-6,11-dihidro-5,5-diokso6-metil-dibenzo[c,f][1,2]tiazepin
so
formulata (I):

i negovite aditivni soli,
nazna~ena so toa {to se vr{i reakcija na
ketonot so formulata (III):

Patenti

potoa se tretira, bez da se izolira, so
~adliv amowak na temperatura pome|u 25
i 35°S, a potoa se vnesuva vo soedinenie
so formulata (I), potoa se transformira,
po `elba, vo aditivna sol kako {to e
hlorhidrat.
Ima u{te 6 patentni barawa
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(51) A 61K 31/445
A 61P 1/10
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
(13)

901008
Т1

C 07D 405/12, 405/14
(22) 13/01/2003
2003/8
(45) 30/06/2005
19970202180 11/07/1997 EP
19980200624 27/02/1998 EP
07/07/1998 EP98940158.3
30/10/2002 EP0991410
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
BOSMANS, Jean-Paul RENE Marie Andre, DE
CLEYN, Michel, ANNA, Jozef
SURKYN, Michel

(54) ГАСТРОКИНЕТИЧКИ

БИЦИКЛИЧНИ
БЕНЗАМИДИ
НА
3ИЛИ
4СУПСТИТУИРАНИ 4-(АМИНОМЕТИЛ)ПИПЕРИДИНСКИ ДЕРИВАТИ

(57) 1. Soedinenie so formulata (I):

negova stereohemiska izomerna forma, Noksidna forma ili farmacevtski prifatliva kiselinska ili bazna aditivna
sol, nazna~eno so toa, {to R1 i R2 zaedno
formiraat dvovalenten radikal so
formulata:

pri {to vo spomenatite dvovalentni
radikali eden ili dva vodorodni atomi
mo`e da bidat supstituirani so S1-6alkil,
R3 e vodorod ili halo;
R4 e vodorod ili C1-6alkil;
R5 e vodorod ili S1-6alkil;
L e S3-6cikloalkil, S5-6cikloapkanon, ili
C2-6alkenil, ili L e radikal so formu–
lata:

901008

kade {to sekoj Alk e S1-12alkandiil; i
R6 e vodorod, hidroksi, cijano, S1-6alkil–
sulfonilamino, S3-6cikloalkil, S5-6ciklo–
alkanon, ili Het1;
R7 e vodorod, C1-6alkil, hidroksiS1-6alkil,
S3-6cikloalkil, ili Het2;
X e O, Y, Y02 ili NR8; pri {to spomenatiot
R8 e vodorod ili S1-6alkil;
R9 e vodorod, S1-6alkil, S3-6cikloapkil,
S1-6aloksi ili hidroksi;
Y e NR10 ili direktna vrska; pri {to
spomenatiot R10 e vodorod ili C1-6alkil; R11
i R12 (sekoj od niv) nezavisno se vodorod,
S1-6alkil, S3-6cikloalkil, ili R11 i R12, vo
kombinacija so azotniot atom koj{to gi nosi
R11 i R12,
mo`e da formiraat prsten na pirolidinil
ili piperidinil, pri {to i dvata mo`e da
bidat supstituirani so C1-6alkil, amino
ili mono ili di(S1-6alkil)amino, ili
spomenatite R11 i R12, vo kombinacija so
azotniot atom koj{to gi nosi R11 i R12, mo`e
da formiraat radikal na pipe-razinil ili
4-morfolinil, pri {to i dvata mo`e da
bidat supstituirani so S1-6alkil; i Het1 i
Het2 (sekoj od niv) nezavisno se odbrani od
furan; furan supstituiran so S1-6alkil ili
halo; tetrahidrofuran; tetrahidrofuran
supstituiran so S1-6alkil; dioksolan;
dioksolan supstituiran so C1-6alkil;
dioksan; dioksan supstituiran so C1-6al–
kil; tetrahidropiran; tetrahidropiran
supstituiran so C1-6alkil; pirolidinil;
pirolidinil supstituiran so eden ili
dva supstituenti, pri {to sekoj od niv
e nezavisno odbran od halo, hidroksi,
cijano, ili C1-6alkil; piridinil; piridinil
supstituiran so eden ili dva supstituenti,
pri {to sekoj od niv e nezavisno odbran
od halo, hidroksi, cijano, C1-6alkil;
pirimidinil; pirimidinil supstituiran so
eden ili dva supstituenti, pri {to sekoj od
niv e nezavisno odbran od halo, hidroksi,
cijano, S1-6alkil, C1-6alkiloksi, amino i
mono i di (C1-6alkil)amino; piridazinil;
piridazinil supstituiran so eden ili
dva supstituenti, pri {to sekoj od niv
e nezavisno odbran od hidroksi, C1-6al–
kiloksi, S1-6alkil ili halo; pirazinil;
pirazinil supstituiran so eden ili
dva supstituenti, pri {to sekoj od niv
e nezavisno odbran od halo, hidroksi,
cijano, C1-6 alkil, S1-6 alkiloksi, amino,
mono i di (C1-6alkil)amino i S1-6 alkiloksikarbonil;
Patenti
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Het1 mo`e, isto taka, da bide radikal so
formulata:

Het1 i Het2 (sekoj od niv) nezavisno mo`e,
isto taka, da bide odbran od radikali so
formulata:

Patenti

R13 i R14 (sekoj od niv) nezavisno se vodorod
ili S1-4alkil.
Ima u{te 11 patentni barawa.
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(51) E 02D 19/18
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
901019
(13)
Т1
2003/17
(22) 21/01/2003
(45) 30/09/2004
19990000291 10/02/1999 HU
04/02/2000 EP00905218.4
23/04/2003 EP1181418
BARKASZ, Sandor
Bekees Dren KFT, Szantho Albert u. 20,
5630 Bekes, HU
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
BARKASZ, Sandor

(54) ПОСТАПКА ЗА ГРАДБА НА ВОДО–

НЕПРОПУСНА ЗАTKA СО ПОКАЧЕНА
ГРАНИЦА НА ПРОПУШТАЊЕ ПО
ЛИНИЈАТА НА ПОЛЗЕЊЕ

(57) 1. Postapkata za gradba na postojana,
zatka za voda, so poka~ena granica na
propu{tawe po linijata na polzewe, vo
koja{to se smesteni stru{ki na prethodno
odredeno me|urastojanie kako i odreden
tenok sloj na metalni plo~ki koi se

901019

formiraat vo vid na nanos dol` granicata
na propu{tawe, a pod za{tita na procepot
za mazivo se karakterizira so toa {to
rabot na granicata na propu{tawe (8)
str~i nad rabovite na slojot na metalnite
plo~ki (41....4n) , a {to }e bide osigurano
preku dnoto na slojot na metalnite plo~ki
(41....4p) so toa {to konektira~kite
~lenovi (5a, 5b), koi{to se dobro poznati
vo sostojbata na tehnikata samite po sebe,
kako i metalnite plo~ki (41....4n) }e bidat
vtisnati nadolu kon nanosot (1) do sakanata
dlabo~ina so pomo{ na drveni istureni
{tap~iwa (12) goneti od prilepenite
strugotinki (21, ..., 2nm) smesteni vrz dvata
kraja (8a, 8b) na rabot na granicata (8) na
tenkiot sloj na plo~kite (41....4n) dodeka
posle vtisnuvaweto na slojot metalni
plo~ki nadolu (42), rabovite na slojot na
metalnite plo~ki (41....4n) }e se povrze so
prostorot na me|uprenosnite strugotinki
(21) so pomo{ na kompenzira~ki spoen
trn (61) i so natamo{no povtoruvawe na
ovie operacii dol` polnata dol`ina na
granicata na propu{tawe.

Patenti

Glasnik,

(51) C 07D 491/052,
A 61K 31/436
A 61P 35/00

(11)
901016
(13)
Т1
(22) 22/02/2002

C 07D 221/00, 311/00
(45) 30/06/2005
2002/19
19990007611 16/06/1999 FR
15/06/2000 EP00401685.3
17/04/2002 EP1061081
LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72) RENARD, Pierre
PIERRE, Alain
Koch, Michel
Tillequin, Francois
Michel, Sylvie
ATASSI, Ghanem
Pﬁeffer, Bruno
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(54) 7-ОКСО-2,3,7,14-ТЕТРАХИДРО-1HБЕНЗО[b]ПИРАНО
[3,2-h]
АКРИДИН

КАРБОКСИЛАТНИ ДЕРИВАТИ, ПОСТАПКА
ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ
(57) 1. Soedinenija so formulata (I):

kade {to:
X, Y, identi~ni ili razli~ni, nezavisno
eden od drug, pretstavuvaat grupa odbrana
od atom na vodorod, atom na halogen,
grupa hidroksi, merkapto, cijano, nitro,
pravoliniski
ili
razgranet
(S1-S6)
alkil, pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkoksi, pravoliniski ili razgranet (S1S6) trihalogenoalkil, amino koj mo`e da
bide supstituiran so edna ili dve grupi,
identi~ni ili razli~ni, na pravoliniski
ili razgranet (C1-C6) alkil i koi mo`e
da bidat supstituirani so edna grupa
na pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkoksi ili so grupa so formulata -NR7R8
kade {to R7 i R8, identi~ni ili razli~ni,
nezavisno eden od drug, pretstavuvaat atom
na vodorod, grupa na pravoliniski ili
razgranet (S1-S6) alkil, pravoliniski ili
razgranet (C1-C6) aril ili arilalkil, ili
Patenti
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pak zaedno formiraat metilendioksi ili
etilendioksi grupa, pri {to supstituentite
X i Y mo`e da bidat prisutni vrz edniot
ili drugiot od dvata sosedni benzenski
prsteni,
R1 pretstavuva atom na vodorod ili grupa
na pravoliniski ili razgranet (C1-C6)
alkil,
R2 pretstavuva:
- atom na vodorod,
- hidroksi grupa,
- grupa na pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) alkil,
- grupa na pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkoksi, koja mo`e da bide supstituirana
so grupa odbrana od:
* grupa so formulata NR9R10 kade {to
R9 i R10,
identi~ni
ili
razli~ni,
nezavisno eden od drug, pretstavuvaat
atom na vodorod, grupa na pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkil, ili grupa
na pravoliniski ili razgranet (C1-C6)
hidroksialkil,
* i zasiten ili nezasiten heterociklik,
potoa monociklik ili biciklik, so 5 do 7
molekulski lanci koi sodr`at eden ili
dva heteroatomi odbrani od kislorod, azot
i sulfur,
- grupa na pravoliniski ili razgranet
(C1-C6) alkilkarboniloksi,
- amino grupa koja mo`e da bide
supstituirana:
* so edna ili dve grupi, identi~ni ili
razli~ni, na pravoliniski ili razgranet
(C1-C6) alkil, aril, ili pravoliniski ili
razgranet (C1-C6) arilalkil,
* so grupa na pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) alkilkarbonil, koja mo`e da
bide supstituirana so grupa -NR7R8, pri
{to R7 i R8 se kako {to be{e prethodno
definirano,
* so grupa so formulata -R11-NR9R10, kade
{to R11 pretstavuva grupa na pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkilen, a R9 i R10,
identi~ni ili razli~ni, nezavisno eden od
drug, pretstavuvaat atom na vodorod, grupa
na pravoliniski ili razgranet (S1-S6) alkil,
ili grupa na pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
hidroksialkil,
* so grupa na pravoliniski ili razgranet
(C1-C6) alkilen, supstituirana so eden
zasiten ili nezasiten heterociklik,
potoa monociklik ili biciklik, so 5 do 7
molekulski lanci koi sodr`at eden ili
901016
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dva heteroatomi odbrani od kislorod, azot
i sulfur,
* ili so grupa so formulata -R11-CO-R12,
kade {to R11 e kako {to be{e prethodno
definirano, a R12 pretstavuva grupa
na pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
hidroksi ili alkoksi,
R3, R4, identi~ni ili razli~ni, nezavisno
eden od drug, pretstavuvaat atom na vodorod
ili grupa na pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) alkil,
R5 i/ili R6 pretstavuva(at) grupa so
formulata -O-CO-U-V, kade {to:
- U pretstavuva pravoliniski ili razgranet
(S1-S8) alkilenski lanec, koj mo`e da
bide supstituiran so edna ili pove}e
grupi, identi~ni ili razli~ni, odbrani od
pravoliniski ili razgranet (S1-S6) arilen,
hidroksi i alkoksi lanec;
- V pretstavuva grupa odbrana od:
* karboksi,
* -CO2R13 kade {to R13 pretstavuva grupa na
pravoliniski ili razgranet (S1-S6) alkil
koja mo`e da bide supstituirana so edna ili
pove}e hidroksi ili grupi na pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) aril ili arilalkil,
* hidroksi,
* pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkoksi,
* -NR7R8 kade {to R7 i R8, identi~ni ili
razli~ni, se kako {to be{e prethodno
definirano,
* -NR7-CO2R13 kade {to R7 i R13 se kako {to
be{e prethodno definirano,

901016

* -NR7-COR13 kade {to R7 i R13 se kako {to
be{e prethodno definirano,
* -COR13 kade {to R13 e kako {to be{e
prethodno definirano,
* i -CO-NR7R8 kade {to R7 i R8, identi~ni
ili razli~ni, se kako {to be{e prethodno
definirano,
a vo slu~ajot koga samo edna od dvete grupi
R5 i R6 pretstavuvaat grupa so formulata -OCO-U-V, toga{ drugata od spomenatite grupi
R5 ili R6 pretstavuva grupa Z odbrana od:
* hidroksi,
* pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkoksi,
* pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkilkarboniloksi,
* arilkarboniloksi,
* pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
arilalkilkarboniloksi,
* i amino, koja mo`e da bide supstituirana so
edna ili dve identi~ni ili razli~ni grupi
na pravoliniski ili razgranet (S1-S6) alkil,
nivnite opti~ki izomeri, N-oksidi, kako
i nivnite kiselinski aditivni soli ili
farmacevtski prifatliva baza,
pri {to terminot “aril” zna~i fenilna ili
naftilna grupa, koja mo`e da sodr`i edna
ili pove}e supstitucii, identi~ni ili
razli~ni, odbrani od hidroksi, halogeno,
karboksi,
nitro,
amino,
pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkilamino ili
dialkilamino, pravoliniski ili razgranet
(C1-C6) alkoksi, pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) acil i pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) alkilkarboniloksi.
Ima u{te 11 patentni barawa
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Glasnik,

(51) C 07D 311/58

(74)

901021

(13)
Т1
(22) 27/01/2003
(45) 30/06/2005
19970002066 30/05/1997 SE
15/05/1998 EP98925993.2
20/11/2002 EP0984952
AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

A 61K 31/35
(21) 2003/19
(30)
(96)
(97)
(73)
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(72) NYQVIST, Hakan
SOHN, Daniel
(54) НОВА СОЛ
(57) 1. Solта(R)-3-N,N-diciklobutilamino-8fluoro-3,4-dihidro-2N-1-benzopiran-5karboksamid vodorod (2R,ZR)-tartarat.

Ima u{te 15 patentni barawa

Patenti
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(51) C 07F 9/645, 9/40
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
901022
(13)
Т1
2003/20
(22) 27/01/2003
(45) 30/06/2005
19970905091 01/08/1997 US
31/07/1998 EP98937292.5
19/02/2003 EP1000072
WYETH
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
ASSELIN, Andre, Alfred
KINNEY, William, Alvin
SCHMID, Jean

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ [2-((8,9) -

ДИОКСО - 2,6-ДИАЗОБИЦИКЛО [5,2,0]НОН-1 (7)-ЕН-ИЛ)ЕТИЛ]ФОСФОНСКА
КИСЕЛИНА

(57) 1. Postapka za dobivawe na [2-((8,9)-diokso2,6-diazabiciklo[5.2.0]non-1(7)-en-2-il)
etil] fosfonska kiselina koja gi opfa}a
slednite etapi:

(51) B 65D 85/10
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
9001023
(13)
Т1
2003/22
(22) 29/01/2003
(45) 30/06/2005
19980305845 22/07/1998 EP
02/07/1999 EP99929551.2
20/11/2002 EP1098825
John Player & Sons Limited
P.O.Box 286, South Circular Road 276-280,
Dublin 8, IE
ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
LUTON, Colin Denis
TAYLOR Rodney George

(54) ПАКUVAWE ЗА ПУШАЧКИ АРТИКЛИ
(57) 1. Pakuvawe (10) za izdol`eni predmeti za
pu{ewe so kapak (14), koj e zglobno povrzan
so osnovno telo (13), pri {to kapakot (14)
kako i osnovnoto telo (13) imaat po eden
preden yid (16;22), zaden yid (19;25) i po

901022

a) reakcija na vinilfosfonat di-S1S6alkil ester so 1,1-dimetiletil ester
na 3-aminopropil karbaminska kiselina,
so {to se dobiva di-S1-S6alkil ester na
N-[3-(t-butiloksi-karbonilamino)propil]-2aminoetilfosfonska kiselina;
b) reakcija na 3,4-di-S1-S4alkoksiciklobut3-en-1,2-dion so di-S1-S6alkil ester na
N-[3-(t-butiloksikarbonilamino)propil]2-aminoetilfosfonska kiselina od etapa
(a), so {to se dobiva terc-butil ester na
3-[[2-(di-S1-S6alkoksifos-foril)etil]-(2S 1-S 6alkoksi-3,4-diokso-1-ciklobuten-1il)amino]propil-kar-baminska kiselina;
v) osloboduvawe na amino grupata na
proizvodot od etapa (b);
g) ciklizirawe na proizvodot od etapa (v) za
da se formira bicikli~niot intermedier
di-S1-S6alkil ester na [2-((8,9)-diokso2,6-diazabiciklo[5.2.0]non-1(7)-en-2il)etil]fosfonska kiselina; i
d) pretvoruvawe na di-S1-S6alkil esterot
od etapa (v) vo proizvodot od fos-fonskata
kiselina.
Ima u{te 13 pantentni barawa
eden par strani~ni yidovi (17,18; 23,24),
kapakot (14) na krajot ima pokrien yid (20)
oddale~en od osnovnoto telo (13), koe {to
od svoja strana ima poden yid (26) oddale~en
od kapakot (14), zglobot e utvrden so
preklop (15) pome|u zadniot yid na kapakot
(19) i zadniot yid na osnovnoto telo (25)
i vo osnova e paralelen sprema gornite i
dolnite rabovi na pakuvaweto, prednata
strana na pakuvaweto ima par~e (42), koe e
ise~eno, za da obrazuva nosa~ (27) vo samoto
pakuvawe (10), i zglobot (15) se protega
paralelno vo edna imaginarna linija
pome|u najdolnite mesta na strani~nite
rabovi na prednata strana (16) na kapakot
(14), ozna~eno so toa {to najmalku nekolku
od cvrstite rabovi na ise~enoto par~e (42)
imaat ise~oci koi se {to preklopeni kon
vnatre{niot prostor na pakuvaweto, na toj
na~in {to nosa~ot (27) zad prednata strana
na pakuvaweto (10) se protega kon vnatre.
Ima u{te 14 patentni barawa.

Patenti

Glasnik,

(51) C 07D 495/04
C 07C 309/66, 309/73
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)
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Т1

(57) 1. Esterot na (R) - sulfoniloksiacetik e
izveden od formulata

C 07D 221/00, 333/00
(22) 01/03/2002
2002/23
(45) 30/06/2005
19970012441 06/10/1997 FR
29/09/1998 EP98946523.2
02/01/2002 EP1021449
SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
BOUSQUET, Andre
MUSOLINO, Andree

kade {to R1 pretstavuva benzil grupa,
C1-C4 alkil grupa supstituirana po izbor
od eden ili pove}e atomi na halogen, ili
fenil grupa supstituirana po izbor od
eden ili pove}e atomi na halogen ili od
edna ili pove}e linearni ili razgraneti
S1-S4 alkil grupi ili od nitro grupa.
Ima u{te 30 patenti barawa

(11)
(13)

(54) ДЕРИВАТИ

НА ХИДРОКСИАЦЕТИК
ЕСТЕРИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА КАКО
СИНТЕТИЧКИ ИНТЕРМЕДИЈАТИ

Patenti

901025

22

Glasnik,

12/2,

str.2-65, juni 2005 Skopje

(51) C 07C 311/08
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
901027
(13)
Т1
2003/24
(22) 29/01/2003
(45) 30/06/2005
19970022662 27/10/1997 GB
09/10/1998 EP98965638.4
05/02/2003 EP1027329
PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT
COMPANY N.V./S.A.
La Touche House, International Financial
Services Centre, Dublin 1, IE
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
APPLEBY, IAN COLIN
NEWBURY, TREVOR JACK
NICHOLS, GARY

(54) ПОЛИМОРФИ НА ДОФЕТИЛИД
(57) 1. Su{tinski ~ist, kristalen, polimorf
R162 na dofetilid, nazna~en so toa, {to
gi poseduva slednive parametri:
a) kalorimetrija na diferencijalno
skenirawe vo koja toj poka`uva endotermi~ki termalen nastan na okolu 162°S;

901027

b) model na prekr{uvawe na H-zracite
vrz pra{ok, koj{to e dobien so iradijacija so H-zraci na bakar K-alfa1 (branova
dol`ina = 1.5406 Angstremi) koj poka`uva
glavni vrvni vrednosti so me|uramninski
rastojanija kaj dA 27.303, 70.597, 7.053,
5.288, 5.088, 4.856, 4.793, 4.569, 4.504, 4.430,
4.256, 4.230, 4.733, 3.956, 3.977, 3.866, 3.674,
3.606, 3.524, 3.424, 3.384, 3.309, 3.255, 3.777,
3.083, 3.038, 3.027, 2.893, 2.842, 2.776, 2.679,
2.598, 2.557, 2.503, 2.482, 2.436, 2.479, 2.399,
2.345 i 2.323; i
v) spektar na infracrveni zraci kako mull
in nujol koj poka`uva pojasi na apsorpcija
kaj 3246, 3013, 2807, 2776, 1907, 1611, 1593,
1510, 1398, 1366, 1357, 1321, 1300, 1277,
1251, 1220, 1171, 1146, 1106, 1091, 1051,
1031, 1023, 994, 966, 934, 925, 903, 851, 825,
808, 774, 723, 657, 603, 586, 559, 538, 528,
509, 499, 461 i 431 cm-1.
Ima u{te 19 patentni barawa

Patenti

Glasnik,

(51) C 07D 413/10

(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

901035

(13)
Т1
(22) 03/02/2003
(45) 30/06/2005
19970067830P 05/12/1997 US
19980089498P 16/06/1998 US
19980100185P 14/09/1998 US
23/11/1998 EP98962811.0
29/01/2003 EP1036074
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan
49001, US
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
POEL, TONI-JO
MARTIN, JOSEPH, P., JR.
BARBACHYN, MICHAEL, R.

A 61K 31/38, 31/42
(21) 2003/26
(30)

(11)
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(54) S-ОКСИД,

ТЕТРАХИДРОТИОПИРАН
ФЕНИЛОКСАЗОЛИДИНОНИ

(57) 1. Soedinenie so formulata I:

ili negovi farmacevtski prifatlivi soli,
nazna~eno so toa, {to: R1 e:
a) metil,
b) etil,
v) ciklopropil, ili
g) dihlorometil, R2 i R3 se identi~ni ili
razli~ni i se:
a) vodorod ili
b) fluoro.
Ima u{te 8 patentni barawa

900035
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(51) B 65D 83/14,

(11)

901028

B 67D 1/04
(21) 2003/28

(13)
Т1
(22) 04/02/2003
(45) 30/06/2005

(30) 19991012921 27/08/1999 NL
19982022430U 16/12/1998 DE
(96) 14/12/1999 EP99960037.2
(97) 27/11/2002 EP1140658
(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
2e Weteringplantsoen 21,
1017 ZD Amsterdam, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72) VLOOSWIJK, Johannes, Jacobus, Thomas
VAN
DER
KLAAUW,
Guido,
Petrus,
Johhanes(54)
КОНТЕЈНЕР
ЗА

ИЗДАВАЊЕ ТЕЧНОСТИ, КОЈ СОДРЖИ
УРЕД ЗА КОНТРОЛА НА ПРИТИСОК
СО ФАЗА НА АКТИВИРАЊЕ

(57) 1. Kontejner so ured za kontrola na
pritisokot zaradi odr`uvawe na su{tinski
konstanten, prethodno definiran pritisok
vo kontejnerot, pri {to kontejnerot e
predviden za izdavawe na te~nost, a
uredot za kontrola na pritisokot sodr`i
prva komora za skladirawe te~nosta pod
pritisok, osobeno gas pod pritisok, vtora

901028

komora vo koja preovladuva kontrolata na
pritisokot barem za vreme na upotrebata, i
treta komora koja{to e formirana od, ili
e vo komunikacija so, vo sekoj slu~aj e barem
delumno vnesena vo vnatre{niot prostor na
kontejnerot, dodeka pome|u prvata i tretata
komora e predviden propusen otvor vo koj e
smesten zatvora~ namenet za zatvorawe na
propusniot otvor za vreme na normalnata
upotreba, koga pritisokot vo tretata
komora e povisok od kontrolniot pritisok,
a kontrolnoto sredstvo se dvi`i so pomo{
na pomestuva~ki ili deformira~ki del
na yidot na vtorata komora i e postaven
zaradi barem delumno pomestuvawe na
zatvora~ot, koga pritisokot vo tretata
komora e ponizok od kontrolniot pritisok,
taka {to te~nosta koja e pod pritisok
mo`e da protekuva pod pritisok od prvata
vo tretata komora, nazna~en so toa {to
pred upotrebata, kontrolnoto sredstvo se
doveduva vo polo`ba vo koja toa e barem
funkcionalno nespoeno so zatvora~ot,
a uredot za kontrola na pritisokot e
predviden za spojuvawe na kontrolnoto
sredstvo so zatvora~ot, preku fazata na
aktivirawe pred upotreba.
Ima u{te 9 patentni barawa

Patenti

Glasnik,

(51) C 07D 295/135
A 61K 31/445, 31/495
C 07C 237/24
C 07D 211/26, 211/34,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
901029
(13)
Т1
(22) 05/02/2003
(45) 30/06/2005

295/155
2003/29
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(57) 1. Soedinenie so formulata I
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kade {to R2 e H ili S1-S6 alkil; R1 e H, S1S6 alkil ili S3-S6 cikloalkil; R3 e S1-S6
alkil, S3-S6 cikloalkil ili (SN2)n-aril,
kade {to arilot e fenilen ili
heteroaromatski prsten koj sodr`i eden
ili dva heteroatomi odbrani od N, O i Y i
koj mo`e da bide mono- ili di-supstituiran
so R4 i/ili R5;
kade {to R4 e H, S1-S6 alkil, halogen, CN,
CF3, OH, S1-S6 alkoksi, NR6R7, OCF3, SO3SN3,
SO3CF3, SO2NR6R7, fenoksi, po `elba
supstituiran heterocikli~en prsten koj
sodr`i eden ili dva heteroatomi odbrani
od N, O, kade {to supstituentot(ite) se
odbrani od S1-S6 alkil, S3-S6 cikloalkil i
fenil-S1-S6 alkil, ili COR8; kade {to:
R6 e H, S1-S6 alkil; R7 e H, S1-S6 alkil; i
R8 e C1-S6 alkil, CF3, NR6R7 ili
heterocikli~en prsten koj sodr`i eden ili
dva heteroatomi odbrani od N, O, S, SO i
SO2;
kade {to R5 e H, OH, CF3, OCF3, halogen, S1S6 alkil ili C1-C6 alkoksi; n e 0-4;
R9
C1-C6 alkil, OCF3, OCHF2, OCH2F,
halogen, CN, CF3, OH, S1-S6 alkoksi, S1S6 alkoksi-C1-C6 alkil, NR6R7, SO3CH3,
SO3CF3, SO2NR6R7, ili COR8; kade {to R6,
R7 i R8 se kako {to e definirano pogore,
kako (R)-enantiomeri, (S)-enantiomeri ili
racemat vo forma na slobodna baza ili
negova farmacevtski prifatliva sol ili
solvat.
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kade {to:
X e N ili SN;
Y e NR2CH2, CH2-NR2, NR2-CO, CO-NR2 ili
NR2SO2
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(57) 1. Metoda za tretirawe na halogen, organski
otpaden materijal zaradi razlo`uvawe
na spomenatiot halogen, organski otpaden
materijal, nazna~ena so toa {to gi opfa}a
slednite etapi:
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i) hidrolitsko zagrevawe na suspenzija od
1 te`inski del na otpadniot materijap vo
pulverizirana sostojba vo 1-10 te`inski
delovi na vodena sredina, vo prisustvo
na baza do temperatura od 250-280°S, pod
pritisok koj{to e dovolen za da se odr`i
vodata vo te~na sostojba, za vreme koe e
dovolno za da se pretvori su{tinski siot
organski svrzan halogen koj{to e prisuten
vo neorganskite halidi;
ii) oddeluvawe na hidrolizatot koj be{e
dobien vo etapa (i) na cvrsta i te~na faza;
iii) post-zagrevawe na cvrstata faza na
hidrolizatot koj be{e dobien vo etapa (ii)
za da se oslobodat organskite soedinenija
~ija to~ka na topewe e pod sobna
temperatura, a ~ija to~ka na vriewe e nad
sobna temperatura od spomenatata cvrsta
faza.
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(54) КОРИСТЕЊЕ

АНТИТЕЛА ЗА ВАК–
ЦИНА ПРОТИВ РАК

(57) 1. Upotrebata na antitelo {to e naso~eno
protiv antigenot na kleto~nata membrana
Er-SAM za podgotovka na farmacevtsko
soedinenie za profilakti~ka i/ili
terapevtska aktivna imunizacija protiv
rak.
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(54) УПОТРЕБА НА АЛКАЛНИ ХИДРОГЕН

ФУМЕРАТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ПСОРИ–
АЗА,
ПСОРИАЗЕН
АРТРИТИС,
НЕУРОДЕРМАТИТИС И РЕГИОНАЛНИ
ЕНТЕРИТИ
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(72) PETERSEN, Hans
BOEGESOE, Klaus Peter
HOLM, Per
(54) КРИСТАЛИН БАЗА НА ЦИТАЛОПРАМ
(57) 1. Procesot za proizvodstvo sol na
citalopram se karakterizira so toa {to
bazata na citalopram e oslobodena i
natalo`ena vo forma na kristalna forma,
po izbor rekristalizirana edna{ ili
pove}e pati, a potoa od toa transformirana
vo sol.
Ima u{te 15 patentni barawa

vo koja R e S1-5-alkil, vo daden slu~aj
vo me{avina so dialkilfumarat na
formulata

i vo daden slu~aj voobi~aeni farmaceutski
pomo{ni i nose~ki materii za proizvodtsvo
na farmaceutska podgotovka vo forma
na mikrotableti ili mikrogranuli za
tretirawe na psoriasis, psoriati~en
artritis, neurodermitis i enteritis
regionalis.
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(57) 1. Koristewe na eden ili pove}e
alkilhidrogenfumarati
na
op{tata
formula
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(54) ПАКУВАЊЕ

ПУШЕЊЕ

ЗА

ПРОИЗВОДИ

ЗА

(57) 1. Пакување за производи за пушење кое
содржи круто коцкасто пакување кое има
горна површина (204, 204’, 204”), долна
површина (203), двострани површини (208) и
главна предна (201) и задна (202) површина,
полнење со производи за пушење (100) кое
се содржи во споменатото круто пакување и
слој од преграден материјал (226) којшто го
обвиткува споменатото пакување и формира
901042

(54) AZETIDINECARBOXAMIDE

ВОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
ПОРЕМЕТУВАЊА

(57)

ПРОИЗ–
НА CNS

1. Soedinenieto na formula 1

kade {to :
R1 e aryl zamenet so zamenlivi grupi selektirani
so halo i haloalkyl ; i
R2 e hidrogen ili alkl
Ima u{te 22 patentni barawa.

запечатена обвивка околу споменатото
пакување, при што преградниот слој (226)
содржи линија за ослободување (238) која
дефинира залисток и пристапен отвор, при
што споменатата обвивка содржи етикета
(228) која е нанесена врз споменатиот
залисток, при што споменатата етикета
(228) содржи трајно леплив дел којшто, кога
споменатата етикета (228) е во затворена
положба на отворот, го опколува споменатиот
пристапен отвор и овозможува повторно
запечатување на споменатиот отвор (221),
откога споменатата етикета (228) ќе биде
донесена во нејзината затворена положба,
а споменатото круто пакување содржи
или можен пристапен отвор, во вид на
залисток (218) дефиниран со линијата за
ослободување (220) во материјалот на
пакувањето, или стварен пристапен отвор
(221), во вид на дел кој недостасува од
материјалот на споменатото пакување,
при што споменатиот можен или стварен
отвор се протега од горната површина (204,
204’, 204”) во една од споменатите главни
површини на споменатото круто пакување и
главно е во склад со споменатиот залисток
на споменатиот преграден слој (226).
Ima u{te 6 patentni barawa
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1. Sostavot na formula I:
ili farmacevtsko o~ekuvanata nivna sol,
kade
R1 е СН3 или СН2ОН;
R2 e ponizok alkil; 10
R3 e ponizok alkil;
R4 e N ili halogen;
R5 e H, halogen ili ponizok alkil; i
X e NH ili O, terminot “ponizok alkil”
ozna~uva prava ili granki na alkil grupa
imajki gram od 1 do 6, po`elno 1 do 4,
jaglerodni atomi.
Ima u{te 31 patentni barawa
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901010

(57)

1. Pred proizveden element za plo~a za
pokriv (4) vklu~itelno i broj longitudinalni,
nagorno otvoreni, vo forma na kutija re{etki
(5) od ~eli~na plo~a, koi se od gornata strana
zatvoreni so plo~a za pritisok so ista {iro~ina
kako na mre`ata, i koi se pozicionirani na
sekoja od stranite i vo sredina na elementot,
predmetnite plo~i za pritisok na mre`ata (5)
formiraat vrska pome|u niv i elementot na
plo~ata za pokriv (4) se karakterizira so toa
{to predmetnata plo~a za pritisok se sostoi
od ~eli~na plo~a (6), koja gledana vo presek e
branovidna.
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1. Составот на формулата (I):

БЕНЗИАЗОЛ

И

означена со тоа каде X е О или Ѕ; n е 0 или 1; Y е
О, Ѕ или NR7; R1 е водород, халоген, С1-6 алкил, С1-6
халоалкил, С1-6 алкокси,

С1-6 халоалкокси,

С1-6 алкилтио,

С1-6

халоалкилтио, С3-6 циклоалкил, С1-6 алкокси (С1-6) алкил или
SF5; R2 е водород, халоген,
С1-6 алкил,
С1-6 алкокси, С1-6
халоалкокси, С1-6 алкилсулфинил, C1-6 халоалкилсулфинил,
С1-6 халоалкил, циано, нитро, СНО, CH=NOR5, C1-6

алкилкарбонил, С1-6 алкоксикарбонил или SF5; или
заедно R1 i R2 формираат петочлен или шесточлен
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заситен или незаситен јаглероден прстен, во кој
се заменети една или две С1-6 алкил групи; R3 e
водород, С1-6алкил, СН2(С1-4) халоалкил, С1-6 цианоалкил,
С3-6 алкенил, С3-6 алкинил, С1-6 алкокси (С1-6) алкил,
C1-6 алкилтио (С1-6) алкил, С1-6 алкокси (С1-6) алкокси
(С1-6 алкил, С1-6 алкилкарбонил, С1-6 алкилкарбонил,
формул, С1-6
алкилкарбон (C1-6 алкил,
С1-6
алкоксикарбонил (С1-6) алкил, С1-6 алкиламинокарбонил,
ди (С1-6) алкиламинокарбонил, условно заменет
феноксикарбонил, условно заменет фенил (С1-4) алкил
или Ѕ(О)Љ R6; R4 e водород, халоген, цијано, С1-8
алкил, С1-6 халоалкил, С1-6 цианоалкил, С2-6 алкенил,
С2-6 алкинил, С3-7 циклоалкил, С3-7 халоциклоалкил, С3-7
цианоаиклоалкил, С1-3 алкил (С3-7) циклоалкил, С1-3 алкил
(С3-7) халоциклоалкил, С3-6 циклоалкил (С1-6) алкил,
С5-6 циклоалкенил, С5-6 циклоалкенил (С1-6) алкил, С2-6
халоалкенил, C1-6 цианоалкенил, С1-6 алкокси (С1-6) алкил,
формул, С1-6 карбокслилалкил, С1-6 алкилкарбонил
(С1-6) алкил, С1-6 алкоксикарбонил (С1-6) алкил, С1-6
алкилтио (С1-6) алкил, С1-6 алкилсулфонил (С1-6) алкил,
С1-б алкилсулфонил (С1-6) алкил, аминокарбонил
(С1-6) алкил, С1-6 алкиламинокарбонил (С1-6) алкил,
ди (С1-6) алкиламинокарбонил (С1-б) алкил, С1-6
алкоксикарбонил, С1-6 алкилкарбонил, аминокарбонил,
С1-6 алкилкарбонил, ди (С1-6) алкиламинокарбонил,
условно заменет фенил, условно заменет фенил (С1-4)
алкил, условно заменет фенил (С2-4) алкенил, условно
заменет хетероарил, условно заменет хетероарил
(С1-4) алкил, условно заменет хетероциклил, условно
заменет хетероциклил (С1-4) алкил, ОР8 група, ЅН група,
Ѕ(О)Р R9 група, NR10R11 група или C(R12)=NOR13 група;
R5 е водород, C1-6 алкил, условно заменет фенил, или
условно заменет фенил (С1-4) алкил; R6 е С1-6 алкил, C1-6
халоалкил или условно заменет фенил, R7 e водород, циано,
С1-8алкил, С1-6 халоалкил, С1-6 цианоалкил, С2-6 алкенил,
С2-6 алкинил, С3-7 циклоалкил, С2-6 халоалкенил, С3-6 циклоалкил
(С1-6) алкил, С1-6 алкокси С1-6 алкил, C1-6 алкоксикарбонил,
С1-6 алкилкарбонил, С1-6 алкиламинокарбонил, ди
(С1-6)
алкиламинокарбонил, условно заменет
фенил или условно заменет хетероарил; R8 е водород,
С1-6 алкил, С1-6 халоалкил, С3-6 алкенил С1-6 цианоалкил, С1-б
алкоксикарбонил (С1-6) алкил, условно заменет фенил,
условно заменет фенил (С1-4) алкил, условно заменет
хетероарил, N=C(CH3)2; R9 e C1-6 алкил, С1-6 халоалкил, С3-6
алкенил, циано, С1-4 цианоалкил, С1-6 алкиксикарбонил (С1-6) алкил
или условно заменет фенил; условно заменет фенил
(С1-4) алкил, или условно заменет хетероарил; R10 и
R11, се, независно, водород, С1-8 алкил, С3-7 циклоалкил,
С3-6 алкенил, С3-6 алкинил, С2-6 халоалкил, С1-6 алкокси
(C1-6) алкил, С1-6 алкоксикарбонил, условно заменет
феноксикарбонил, формул, С1-6 алкилкарбонил, С1-6
алкил ЅО2, условно заменет фенил SO2, или условно
заменет фенил (С1-4) алкил; R12 e С1-3 алкил, R13 e С1-6
алкил, условно заменет фенил (C1-2) алкил, и р и q се,
независно, 0, 1 или 2.
Ima u{te 16 patentni barawa..
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(51) C 07K 7/06
A 61K 38/05, 38/08
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

(11)
(13)

900998
Т1

A 61P 31/04
(22) 30/09/2002
2002/154
(45) 30/06/2005
19990009708 27/07/1999 FR
26/07/2000 EP00958620.7
21/05/2003 EP1204675
AVENTIS PHARMA S.A.
20, Avenue Raymond Aron, 92160 Anthony, FR
ЈОВАН ЈОАНИДИС,
АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИJА
ул. ’’Орце Николов’’ бр.155, 1000, Скопје
BACQUE, Eric
BARRIERE, Jean-Claude
DOERFLINGER, Gilles
DUTRUC-ROSSET, Gilles
PANTEL, Guy

(54) STREPTOGRAMIN ДЕРИВАТИ, НИВНО

ПРОИЗВОДСТВО И СОСТАВНИ ЕЛЕ–
МЕНТИ СО ИСТА СОДРЖИНА

(57) 1. Derivat na streptograminn od grupata V
so op{tata formula:

vo koja:
R pretstavuva radikal — NR1 R2 ili —SR3
za koj:
R1 i R2 isti ili razln~ni pretstavuvaat
vodoroden atom, radikal alcoyle (1 do 8
alki) eventualno zameneti so hydroxy,
alcenyle (3 do 8 jagleroda), cycloalcoyle (3
do 8 jagleroda), alcoyloxy (1 do 8 jagleroda),
dialcoylamino,
phenylalcoyle
eventualno
zamenet [so eden nln pove}e atomi na halogen
ili radikali na alcoyle, hydroxyalcoyle,
alcoyloxy ili dialcoylamino], zasiten ili
nezasiten (3 do 8 alki)heterocyclylalcoyle
koj sodr`i eden ili pove}e heteroatomi
me|u azotot, sulfurot ili kislorodot, ili
dialcoyteminoalcoyle, ili pak
R1 i R2 so~inuvaat zaedno so azotniot atom
na koj se povrzann, mono ili policikli~en
heterocycle, zasiten, delumno zasiten
ili nezasiten, od eden do 12 alki, koj
900998

sodr`i eventualno drug heteroatom
izbran me|u kislorodot, sulfurot nli
azotot i eventualno zamenet [so eden ili
pove}e radikali hydroxy, alcoyle, phenyle
eventualno zamenet so atom na halogen,
phenylalcoyle, phenylalcenyl (alcenyle koj
sodr`i 2 do 4 jagleroda), hydroxyalcoyle,
acyle, alcoyloxycarbonyle, ili heterocyclyle ili
heterocyclyl-carbonyle ~ij del na heterocyclyle
e zasiten nli nezasiten (4 do 6 alki) i
sodr`i 1 ili pove}e heteroatomi izbrani
me|u kislorodot, sulfurot ili azotot],
Rs e radikal na alcoyle (koj sodr`i 1 do 8
jaglerodvn atomi) ili na cycloalcoyle (koj
sodr`i 3 do 8 jaglerodni atomi) zameneti
so radikal na -NR1R2 za koj R1 i R2 isti
ili razli~ni pretstavuvaat vodoroden
atom ili radikal na alcoyle ili so~inuvaat
zaedno so azotniot atom na koj se povrzani,
eden heterocycle takov kako {to e pogore
definiran, ili pak
R3 pretstavuva radikal na mono iln
policikli~en heterocycle ili zasiten ili
nezasiten heterocyclylmethyle koj sodr`i
3 do 7 alki i eventualno drug heteroatom
izbran me|u kislorodot, sulfurot ili
azotot i eventualno zamenet so radikal na
alcoyle.

Ra e radikal na metil ili etil, i
Rb, Rc i Rd gi imaat slednive definicii:
1) Rb i Rc se vodorodni atomi i Rd e
vodoroden atom ili radikal na methylamino
ili dimethylamino,
2) Rb e vodoroden atom, Rc e vodoroden
atom, od hlor ili od brom, ili pretstavuva
radikal na alcenyle (3 do 5S), i Rd e radnkal
na -NMe-R“ za koj R” pretstavuva radikal
na alcoyle, hydroxyalcoyle (2 do 4S), ili
na alcenyle (2 do 8S) eventualno zamenet
so phenyle, cycloalcoyl (3 do 6S) metil,
benzil, benzil zamenet [od eden ili pove}e
atomi na halogen ili radikali na hydroxy,
alcoyle, alcoyloxy, alcoylthio, alcoylsulﬁnyle,
alcoylsulfonyle, amino, alcoylamino ili
dialcoylamino],
heterocyclylmethyle
ili
heterocyclylethyle ~ij del na heterocyclyle e
zasiten ili nezasiten i sodr`i 5 do 6 alki
1 do 2 heteroatomi izbrani me|u sulfurot,
kislorodot i azotot eventualno zamenet
so od radikal na alcoyle, alcenyle (2 do 8
jagleroda), cycloalcoyle (3 do 6 jagleroda),
Patenti
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zasiten ili nezasiten heterocyclyle (4 do
6 alki), phenyle, phenyle zamenet kako
{to e definiran pogore vo definicijata
na R1 ili benzil] ili pak R“ pretstavuva
radikal cyanomethyle ili carboxymethyle,
ili pretstsavuva -CORe ili -CH2CORe za
koi, ili Re e -OR’e, R’e bidej}i e alcoyle (3
do 6 jagleroda), alcenyle (2 do 6 jagleroda),
benzil, phenyle, tolyle ili heterocyclylmethyle
~ij del na heterocycle sodr`i 5 do 6 alki i
1 do 2 heteroatomi izbrani me|u sulfurot,
kislorodot ili azotot ili pak Re e
radikal na alcoylamino, alcoyl methyl amino,
heterocyclylamino ili heterocyclyl methyl
amino,heterocyclylamino ili heterocyclyl
methyl amino ~ij del na heterocyclyle e zasiten
i sodr`i 5 do 6 alki i 1 ili 2 heteroatomi
izbrani me|u sulfurot, kislorodot ili
azotot eventualno zamenet so radikal
alcoyle, benzilili alcoyloxycarbonyle,
3) Rb e vodoroden atom, Rd e radikal
-NHCH3 ili -N(CH3)2 i Rc e atom na hlor
ili brom, ili pretstavuva radikal alcenyle
(3 do 5 S), [ako Rd e -N(CH3)2],
4) Rb i Rd se vodorodni atomi i Rc e atom na
halogen, ili radikal alcoylamino или dialcoylamino,
alcoyloxy, triﬂuoromethoxy, thioalcoyle, alcoyle
(1 до 6C) или trihalogenomethyle,
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5) Rb i Rc se vodorodni atomi i Rd e atom
od halogen, ili radikal od ethylamino,
diethylamino ili metil etil amino, alcoyloxy
ili triﬂuoromethoxy, alcoylthio, alcoylthio,
alcoylsulﬁnyle, alcoylsulfonyle, alcoyle (1 do
6S), phenyle ili trihalogenomethyle,
6) Rb e vodoroden atom i Rc e atom od
halogen iln radikal alcoylamino ili
dialcoylamino, alcoyloxy ili triﬂuoromethoxy,
thioalcoyle, alcoyle (1 do ZS), i Rd e
atom od halogen ili radikal amino,
alcoylamino ili dialcoylamino, alcoyloxy ili
triﬂuoromethoxy, thioalcoyle, alcoyle (1 do 6C)
ili trihalogenomethyle,
7) Re e vodoroden atom i Rb i Rd
pretstavuvaat radikal metil,
Ce podrazbira, so isklu~ok na posebna
zabele{ka, deka radikalnite alcoyle ili
alcenyle pravi ili razgraneti sodr`at 1
do 4 jaglerodni atomi i deka radikalite
alcenyle se isto taka vo prava ili razgraneta
alka i sodr`at 2 do 4 jaglerodni atomi,
kako i nivnite soli koga postojat.
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22/11/2000 EP00403255.3
12/03/2003 EP1103554
LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
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(54) ДЕРИВАТИ

НА ДИХИДРОФУРО-(3,4Б)-КИНОЛЕИН-1-ОНИ,
ПОСТАПКА
ЗА ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57) 1. Soedinenie so formulata (I):

kade {to:
► -------- pretstavuva dvojna vrska,
► R0 pretstavuva atom na vodorod ili
hidroksi grupa ili pravoliniski ili razgranet (S1-S6) alkoksi,
► R1 i R2, identi~ni ili razli~ni, sekoj od
niv pretstavuvaat:
- atom na vodorod,
- atom na halogen,
- pravoliniska ili razgraneta (S1-S6)
alkilna grupa,
- pravoliniska ili razgraneta (C1-C6)
alkoksi grupa,
- hidroksi grupa,
- pravoliniska ili razgraneta (S1-S6)
polihalogenoalkilna grupa,
- nitro grupa,
900999

- amino grupa koja mo`e da bide supstituirana
so edna ili dve grupi na pravoliniski ili
razgranet (S1-S6) alkil,
- grupa so formulata

kade {to m pretstavuva cel broj, i toa 1 ≤ m ≤4,
ili zaedno so jaglerodnite atomi na koi se
prika~eni, pretstavuvaat aromatska ili
nearomatska mono- ili bicikli~na grupa
so 5 do 12 molekulski lanci, koja mo`e da
sodr`i 1 ili 2 heteroatomi odbrani od O,
S i N,
► R3 pretstavuva atom na vodorod ili grupa
so formulata R4, kade {to R4 pretstavuva:
• arilna grupa,
• heteroarilna grupa,
• (S3-S8) cikloalkilna grupa,
• pravoliniska ili razgraneta (C1C6) alkil–
na grupa koja mo`e da bide supstituirana
so arilna grupa, heteroarilna
grupa,
hidroksi
grupa,
pravoliniska
ili
razgraneta (C1-C6) alkoksi grupa, ili
grupa so formulata NR5R6 kade {to R5 i
R6, identi~ni ili razli~ni, (sekoj od niv)
pretstavuvaat pravoliniska ili razgraneta
(S1-S6) alkilna grupa, pravoliniska
ili razgraneta (S1-S6) hidroksialkilna
grupa, ili zaedno so azotniot atom za
koj{to se prika~eni, formiraat azoten
heterociklik,
• ili grupa so formulata COR7 kade {to R7
pretstavuva:
- arilna grupa,
- pravoliniska ili razgraneta (S1S6) alkil–
na grupa (koja mo`e da bide supstituirana
so grupa so formulata NR8R9 kade {to R8 i
R9, identi~ni ili razli~ni, (sekoj od niv)
pretstavuvaat pravoliniska ili razgraneta
(S1-S6) alkilna grupa, pravoliniska
ili razgraneta (S1-S6) hidroksialkilna
grupa, ili zaedno so azotniot atom za
koj{to se prika~eni, formiraat azoten
heterociklik,
- amino grupa koja mo`e da bide
supstituirana so edna ili pove}e arilni
grupi, heteroarilni grupi, pravoliniski
ili razgraneti (S1-S6) alkilni grupi koi
mo`e da bidat supstituirani so grupa so
formulata NR8R9 kade {to R8 i R9, identi~ni
Patenti
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ili razli~ni (sekoj od niv) pretstavuvaat
pravoliniska ili razgraneta (C1-C6)
alkilna grupa, pravoliniska ili razgraneta
(S1-S6) hidroksialkilna grupa, ili zaedno
so azotniot atom za koj{to se prika~eni,
formiraat azoten heterociklik,
- ili OR10 kade {to R10 pretstavuva atom
na vodorod ili arilna grupa, pravoliniska
ili razgraneta (S1-S6) alkilna grupa koja
mo`e da bide supstituirana so grupa so
formulata NR8R9 kade {to R8 i R9, identi~ni
ili razli~ni, (sekoj od niv) pretstavuvaat
pravoliniska ili razgraneta (C1-C6)
alkilna grupa, pravoliniska ili razgraneta
(S1-S6) hidroksialkilna grupa, ili zaedno
so azotniot atom za koj{to se prika~eni,
formi-raat azoten heterociklik,
► X pretstavuva atom na kislorod, sulfur
ili grupa -CH2- ili -SN2-SN2-,
► Ar pretstavuva pravoliniska ili
razgraneta (S1-S6) arilna, heteroarilna
ili arilalkilna grupa, nivnite opti~ki
izomeri, hidrati, solvati, kako i
farmacevtski prifatlivi kiselinski
aditivni soli, so isklu~ok na 7-hloro-9fenil-4,9-dihidrotieno[3,4-6]hinolein1(ZH)-on,
7-hloro-4-metil-9-fenil-4,9dihidrotieno[3,4-b]hinolein-1(3H)-on,
7-hloro-4-[2-(dietilamino)-etil]-9fenil-4,9-dihidrotieno[3,4-b]hinolein1(3H)-on,
9-fenil-3,4,9,10-tetrahidro1(2H)-akridinon,
9-(2-tienil)-3,4,9,10tetrahidro-1
(2H)-akridinon
i
9-(4metilfenil)-3,4,9,10-tetrahidro-1(2Hakridinon, pri {to se podrazbira
deka terminot “arilna” grupa zna~i
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fenilna, bifenilna, naftilna, ili
tetrahidronaftilna grupa, pri {to sekoja
od tie grupi mo`e da bide supstituirana so
eden ili pove}e identi~ni ili razli~ni
atomi ili grupi, odbrani od atomi na halogen
i grupite: pravoliniski ili razgranet (S1S6) alkil, hidroksi, pravoliniski ili
razgranet (S1-S6) alkoksi, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) polihalogenoalkil,
amino (koja mo`e da bide supstituirana
so edna ili pove}e pravoliniska ili
razgraneta (S1-S6) alkilna grupa), nitro,
pravoliniski ili razgranet (S1-S6) acil
ili (C1-C2) alkilendioksi, terminot
“heteroarilna” grupa zna~i aromati~na
mono- ili bicikli~na grupa so 5 do 12
molekulski lanci koja sodr`i eden, dva ili
tri heteroatomi odbrani od kislorod, azot
ili sulfur, pri {to heteroarilot mo`e
da bide supstituiran so eden ili pove}e
identi~ni ili razli~ni atomi ili grupi
odbrani od atomi na halogen i grupite na
pravoliniski ili razgranet (S1-S6) alkil,
hidroksi, pravoliniski ili razgranet (S1S6) alkoksi, pravoliniski ili razgranet (S1S6) polihalogenoalkil, ili amino (koj mo`e
da bide supstituiran so edna ili pove}e
grupi na pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkil), a terminot “azoten heterociklik”
zna~i zasitena monocikli~na grupa so 5
do 7 molekulski lanci koja sodr`i eden,
dva ili tri heteroatomi, pri {to edniot
od ovie heteroatomi e atom na azot, a
dopolnitelniot(ite) heteroatomi koi mo`e
da bidat prisutni se odbrani od atomi na
kislorod, azot ili sulfur.
Ima u{te 22 patentni barawa
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19970054012P 29/07/1997 US
27/07/1998 EP98936888.1
02/10/2002 EP0989851
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
301 Henrietta Street, Kalamazoo,
Michigan 49001, US
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
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GAO, Ping
MOROZOWICH, Walter

47/18, 9/107, 9/48
(21) 2002/169
(30)
(96)
(97)
(73)
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(54) САМОЕМУЛЗИФИЦИРАЧКА

ФОР–
МУЛАЦИЈА
ЗА
КИСЕЛИНСКИ
ЛИПОФИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1. Farmacevtski sostav koj sodr`i:
a) piranonsko soedinenie so formulata (II)
kako farmacevtski aktivno sredstvo,

b) bazen amin vo koli~estvo od okolu 0,1 do
okolu 10 te`inski % od vkupniot sos-tav,
v) eden ili pove}e farmacevtski
prifatlivi rastvoruva~i i
g) edno ili pove}e farmacevtski
prifatlivi povr{inski aktivni sredstva;
kade {to R1 e H-;
R2 e S3-S5 alkil, fenil-(SN2)2-, het-SO2NH-

901017

(CH2)2-, ciklopropil-(SN2)2-, F-fenil-(SN2)2,
het-SO2NH4-fenil-, ili F3C-(CH2)2; ili
R1 i R2 zaedno formiraat dvojna vrska;
R3 e R4-(CH2)n -CH(R5)-, H3C-[O(CH2)2]2-CH2-,
S3-S5 alkil, fenil-(SN2)2-, het-SO2NH( C N 2 ) 2 - ,( H OC H 2 ) 3 C - N H - C ( O) - N H - ( C H 2 ) 3 ,(HO 2 C)(H 2 N)CH-(CH 2 ) 2 -C(O)-NH-(CH 2 ) 3 ,
piperazin-1-il-S(O)-MN-(SN2)3, HO3S(CH2)2N ( C H 3) - C ( O ) - ( C N 2) 6C ( O ) - N H - ( C H 2) 3- ,
ciklopropil-(SN2)2-, F-fenil-(SN2)2-, hetSO2NH-fenil, ili F3C-(CH2)2;
n e 0, 1 ili 2;
R4 e fenil, het, ciklopropil, H3C-[O(CH2)2]2, het-SO2NH-, Br-, N3-, ili NO3Y(SN2)2N(CH3)-C(O)-(CH2)6-C(O)-NH-;
R5 e -SN2-SNz, ili -SN2-ciklopropil;
R6 e ciklopropil, SN3-SN2-, ili t-butil;
R7 e -NR8SO2-het, -NR8SO2-fenil, koj mo`e
da bide supstituiran so R9, -CH2-SO2-fenil,
koj mo`e da bide supstituiran so R9, ili CH2-SO2-het;
R8 e -H, ili -SN3;
R9 e -CN, -F, -OH, ili -NO2;
kade {to het e 5-, 6- ili 7-~len zasiten
ili nezasiten prsten koj sodr`i od eden
do tri heteroatomi odbrani od grupata
koja se sostoi od azot, kislorod i sulfur;
i koj sodr`i bilo kakva bicikli~na
grupa vo koja bilo koj od gorenavedenite
hete-rocikli~ni prsteni e povrzan so
benzenskiot prsten ili drug heterociklik,
even-tualno supstituiran so -CN3, -CN, -OH,
-C(O)OC2H5, -CF3, -NH2, ili -C(O)-NN2; ili
negova farmacevtski prifatliva sol.
Ima u{te 31 patentno barawe
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Holding N.V.
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(72) GRONE, Hermann-Joseph
NELSON, Peter,
PROUDFOOT, Amanda
(54) ХЕМОКИН РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТ

И ЦИКЛОСПОРИН ВО КОМБИНИРАНА
ТЕРАПИЈА

(57) 1. Upotreba na hemokin receptor antagonist
vo kombinacija so ciklosporin za dobivawe
farmacevtska kompozicija za tretirawe
ili prevencija na otfrlaweto na
transplantirani organi, tkiva ili kletki.
Ima u{te 15 patentni barawa
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Т1
2002/186
(22) 28/10/2002
(45) 30/06/2005
19980005803 07/05/1998 FR
03/05/1999 EP99401075.9
04/09/2002 EP0955385
BRONZE ACIOR S.A.
Zone Industrielle, Chemin de Boussey, 27750
La Couture-Boussey, FR
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
LEPRAT, Remi

(54) ЛЕГУРА НА БАЗА НА БАКАР ПОГОДНА

ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИЛУШКИ ЗА
МЕНУВАЧ НА БРЗИНИ

(57) 1. Легурата на база на бакар за производство
на механички делови со подобрен отпор на
триење, карактеризирана со тоа што таа го
има следниот состав, во проценти според
тежината:

равнотежата
составена
од
бакар
и
неизбежните нечистотии, при што содржината
на нечистотиите е под 0.5
Ima u{te 2 patentni barawa
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Т1
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(45) 30/06/2005
20000001943 28/12/2000 DK
07/03/2001 EP01913727.2
28/08/2002 EP1181272
H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
CASTELIN, Andrea
VOLPE, Giulio
SBROGIO, Federico
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(57) 1. Postapka za pripremawe na citalopram
po formulata I

vo koe soedinenie od formula II

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

ЧИСТ ЦИТАЛОПРАМ

kade Z e jod, brom, hlor ili CF3-(CF2)nSO2-O-n vo su{tina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ili 8, e
tretirano so postapka za razmena na cijanid
vo koja grupata Z e zameneta so cijanid pri
reakcija so cijaniden izvod; rezultatot
od surov citalopram produkt e po izbor
podlo`en na nekoe inicijalno ~istewe
i bazata od surov citalopram potoa e
tretirana so postapka na film destilacija;
citalopram produktot koj rezultira potoa
po izbor ponatamu e pro~isten i izraboten
i izoliran kako baza ili farmacevtski
prifatliva sol od toa.
Ima u{te 10 patentni batawa

Patenti
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(51) C 04B 28/14

(54) МЕТОДA ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ТЕХ–

(21)

(57) 1. Metoda za podobruvawe na tehni~kite
svojstva na po~vata koja se sostoi od
razdrobuvawe na zemjata i od zbogatuvawe
so hemiski agens:
- pome|u 5 i 60% so masa na cementen prav;
- pome|u 20 i 80% so masa na kalcium sulfat;
i
- pome|u 15 i 50% so masa na oksid na kalcium,
so me{awe na zemjata i na hemiskiot agens,
i potoa so polnewe na zemjata.
Ima u{te 12 patentni barawa

(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
901041
(13)
Т1
2002/193
(22) 30/10/2002
(45) 30/06/2005
19980003162 15/04/1998 ZA
19980011687 21/12/1998 ZA
15/04/1999 EP99924550.9
02/10/2002 EP1089950
Road Building International
(Barbados) Limited
Financial Services Centre, P.O. Box 111,
Bishopscourt Hill, Saint Michel, BB
ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
COHEN, Josy

(51) B 01J 19/28,

(11)

901040

(13)
Т1
(22) 30/10/2002
(45) 30/06/2005
20000127589 15/12/2000 EP
15/12/2000 EP00127589.0
04/09/2002 EP1214970
Cleanaway Deutschland AG & Co.KG
Am Sandtorkai 75, 20457 Hamburg, DE
ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
EBEL, Achim
GUTIERREZ, Carlos Dario

C 08J 11/16
(21) 2002/194
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

НИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА ПОЧВАТА

(57) 1. Ured za ~istewe i/ili dekontaminirawe
na poliester, so sme{a (64) od poliester
i alkalen materijal vo barem delumno
zagreana rotaciona pe~ka (1) za dobivawe
na reakcija na saponifikacija vo sme{ata
(64), kade {to vo vnatre{nosta (5) na
rotacionata pe~kata (1) e postaven branik
(22) koj barem delumno se zatvora. Branikot
(22) e vo forma na yvezda i od sredinata
na branikot (22) ima izlezni otvori, koi
delumno mo`at da se imaat otklopnici
(30), za da varira stepenot na ispolnetost
na rotacionata pe~ka pri varijacija na
sopira~koto dejstvo na branikot (22).
Ima u{te 34 patentni barawa

(54) УРЕД ЗА ЧИСТЕЊЕ И/ИЛИ ДЕКОНТА–

МИНИРАЊЕ НА ПОЛИЕСТЕР

901041

Patenti

Glasnik,

(51) H 04N 7/16
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(11)
901033
(13)
Т1
2002/196
(22) 04/11/2002
(45) 30/06/2005
1998IB00681 07/05/1998 WO
06/05/1999 EP99917016.0
14/08/2002 EP1078524
Nagracard S.A.
22, Route de Geneve, 1033 Cheseaux - sur Lausanne, CH
ИНТЕЛЕКТ ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје
ул.”Исаија Мажовски” бр.32/ 15,
1000, Скопје
KUDELSKI, Andre
SASSELLI, Marco

Patenti
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(54) МЕХАНИЗАМ

ЗА СОВПАЃАЊЕ НА
ПРИЕМНИКОТ СО СИГУРНОСНИОТ
МОДУЛ

(57) 1. Priemniot sistem za platena televizija
se sostoi od priemnik (A) povrzan so
sigurnosnite uredi (C, D, F). Priemnikot (A)
prima neispraveni informacii od sigurnosnite
uredi (C, D, F), nazna~en so toa {to barem

nekoi od informaciite (4, 6) isprateni od
sigurnosnite uredi (C, D, F) do priemnikot
(A) se enkriptirani so unikaten klu~ za
enkriptirawe
Ima u{te 19 patentni barawa

901033
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Glasnik,
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(51) C 07C 233/65
A 61K 31/16, 31/40, 31/44,
31/445,
C 07D 209/42, 213/82,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
900100
(13)
Т1
(22) 12/11/2002
(45) 30/06/2005

221/22
2002/205
19970004544 05/12/1997 SE
01/12/1998 EP98962751.8
18/09/2002 EP1036059
AstraZeneca UK Limited
15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, GB
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
BAXTER, Andrew
MCINALLY, Thomas
MORTIMORE, Michael
CLADINGBOEL, David

(54) ДЕРИВАТИ НА АДАМАНТАН
(57) 1. Soedinenie so op{tata formula:

kade {to h pretstavuva 1 ili 2; A
pretstavuva grupa SN2 ili atom na
kislorod; V pretstavuva atom na vodorod
ili halogen;
R pretstavuva fenilna, piridilna,
indolilna, indazolilna, pirimidinilna
ili tienilna grupa, pri {to sekoja od niv
mo`e da bide po `elba supstituirana so
eden ili pove}e supstituenti nezavisno
odbrani od atom na halogen ili amino, cijano,
karboksilna, hidroksilna, nitro, S1-S6alkilna, halo-S1-S6-alkilna, -N(R1)-C(=O)R2, -C(O)NR3R4, -NR5R6, C3-C8-cikloalkilna,
3do
8-~len
heterociklil,
S3-S8cikloalkiloksi, S1-S6-alkilkarbonilna,
S1-S6-alkoksikarbonilna, S1-S6-alkilsul–
finilna ili S1-S6-alkilsulfonilna grupa,
ili
S1-S6-alkoksi,
S1-S6-alkilamino,

900100

fenoksi, benzilna, S1-S6-alkiltio ili
feniltio grupa koja po `elba mo`e da
bide supstituirana so eden ili pove}e
supstituenti odbrani od atom na halogen ili
amino, cijano, karboksilna, hidroksilna,
nitro, 1-pirolidinilna, 1-piperidinilna,
C1-C6-alkilna, C1-C6-alkoksi, (di)C1-C6alkilamino, halo-S1-S6-alkilna,
C1-C6alkoksikarbonilna ili edna od slednite
grupi:

R1 pretstavuva atom na vodorod ili S1-S6alkilna ili S3-S8-cikloalkilna grupa;
R2 pretstavuva S1-S6-alkilna ili S3-S8cikloalkilna grupa;
R3 i R4 (sekoj od niv) nezavisno pretstavuvaat
atom na vodorod ili S1-S6-alkilna ili S3S8-cikloalkilna grupa;
R5 pretstavuva atom na vodorod ili C1-C6alkilna ili S3-S8-cikloalkilna grupa;
R6 pretstavuva S3-S8-cikloalkilna grupa i,
dodatno, S1-S6-alkilna grupa koga R5 ne e
atom na vodorod;
R7 pretstavuva atom na vodorod ili S1-S6alkilna ili S3-S8-cikloalkilna grupa;
R8 pretstavuva S1-S6-alkilna ili S3-S8cikloalkilna grupa;
R9 pretstavuva atom na vodorod ili
hidroksilna grupa; i
R10 pretstavuva atom na vodorod ili
fenilna ili imidazolilna grupa; pod
uslov R da ne pretstavuva nesupstituirana
piridilna grupa koga A pretstavuva grupa
SN2, a V pretstavuva atom na vodorod i pod
uslov koga R pretstavuva supstituirana
fenilna, indolilna ili indazolilna
grupa, supstituentot ili supstituentite da
ne sodr`at amido, karboksilna, (di)C1-C6alkilamido ili C1-S6-alkoksikarbonilna
grupa vo orto polo`ba; ili negova farm–
acevtski prifatliva sol ili solvat.
Ima u{te 13 patentni barawa

Patenti

Glasnik,

(51) A 61K 31/00, 31/194

(11)

901002

(13)
Т1
(22) 15/11/2002
(45) 30/06/2005
19971021099 20/05/1997 DE
01/04/1998 EP98919202.6
05/02/2003 EP0980242
FUMAPHARM AG
Haldenstrasse 24a, 6006 Luzern, CH
ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
JOSHI, Rajendra, K.
STREBEL HANS-Peter

A 61P 37/06
(21) 2002/208
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54) УПОТРЕБА

ДЕРИВАТИ

НА ФУМАРАТНИ АЦИД

(57) 1. Koristewe na edno ili pove}e soedinenija
od grupata na natriumovite, kalciumovite,
magneziumovite, cinkovite i `eleznite
soli na fumartnoaciden monoalkilester
so op{tata formula

vo daden slu~aj vo me{avina
dialkilfumarat na formulata

Patenti
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pri {to A ozna~uva dvovalenten katjon
od redot na Sa, Mg, Zn ili Fe odnosno
ednovalenten katjon od redot na kalium
ili natrium, a n go ozna~uva brojot 1 ili 2
vo zavisnost od vidot na katjonot.
ili
edno ili pove}e soedinenija od redot na
alkilhidrogenfumaratite na op{tata
formula

vo daden slu~aj vo me{avina
dialkilfumarat na formulata

so

i
vo
daden
slu~aj
voobi~aeni
farmacevtski pomo{ni i nose~ki materii
za proizvodtsvo na lekovi za tretirawe
na avtoimuni zaboluvawa, izbrani od
grupata koja se sostoi od poliartritis,
multiplen
skleroza,
Graft-versusHost-reakcii, na juvenilen dijabetis, na
Hashimoto-Thyreoiditis, na Grave’e disease
(Graves ili Basedow zaboluvawe), na
sistemi~niot Lupus erythematodes (SLE),
na Sjögren sindromot (Sjogren’s Syndrome),
na pernicioznata anemija i na hroni~no
aktivniot (lupoiden) hepatitis.
Ima u{te 17 patentni barawa

901002
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Glasnik,
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(51) C 07D 309/30, 235/30
319/06
(21) 2002/210
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
900994
(13)
Т1
(22) 20/11/2002
(45) 30/06/2005
19980201762 27/05/1998 EP
19981008502 05/03/1998 NL
05/03/1999 EP99909407.1
06/11/2002 EP1064275
Synthon B.V.
Microweg 22, NL-6545 CM NIJMEGEN, NL
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
VAN DALEN, Frans
LEMMENS, Jacobus, Maria
VAN HELVOIRT, Gertruda, Antonetta, Philomina
PETERS, Theodorus, Hendricus, Antonius
PICHA, Frantisek

(54) ПОСТАПКА

ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ
НА СИМВАСТАТИН И/ИЛИ НЕГОВИ
ДЕРИВАТИ

(57) 1. Постапка за добивање на соединение со
формулата VI:

која ги содржи следните етапи:
а) реакција на соединение со општата
формула I:

со средство за отворање на прстени, за да
се добие соединение со општата формула
II:

каде што:
- R1 претставува водород или метилна
група,
- R2 претставува праволиниски или разгранет
алкилен ланец od1 до 8 јаглеродни атоми,
900994

циклоалкилна група со 3 до 7 атоми или
аралкилна група со 1 до 6 јаглеродни атоми во
алкилниот ланец и првенствено претставува
метил, етил, пропил или бутил,
б) заштита на хидрокси групите на така
добиеното соединение II, по пат на реакција на соединението со формулата (II) со
заштитно средство, со цел суштински да се
забави неговата реактивност и да се добие
соединение со општата формула III:

каде што заштитното средство ја забавува
реактивноста на соединението II по пат
на заменување на водородниот атом на
неговите хидрокси групи со заштитна група
со јаглероден завршеток - R3, R4, каде што R3
и R4 (секој од нив) независно претставуваат
алкилна група, етерна група, тиоетерна
група, арилна група, аралкилна група,
алкенилна група, прстенеста етерна група
или прстенеста тиоетерна група и
в) реакција на соединението (III) co средство
за алкилација со формулата R7X, co што се
добива соединение со формулата (IV):

каде што:
- R7 претставува метилна или етилна група, a
X претставува слободна група, првенствено
халид, а пред сé хлор, бром или јод,
г) хидролиза на заштитните групи со
јаглероден завршеток - R3 и R4, на соединението (IV), со што се добива соединение со
формулата (V)

д) хидролиза на амидната средина на
соединението (V) и релактонизација, со што
се добива соединението (VI).
Ima u{te 22 patentni barawa

Patenti

Glasnik,

(51) B 67D 1/04
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
900996
(13)
Т1
2002/211
(22) 22/11/2002
(45) 30/06/2005
19982022430U 16/12/1998 DE
19991012802 10/08/1999 NL
14/12/1999 EP99960036.4
27/11/2002 EP1140692
HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
2e Weteringplantsoen 21 1017 ZD Amsterdam,
NL
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
VLOOSWIJK,Johannes, Jacobus, Thomas
VAN DER KLAAUW,Guido, Petrus, Johannes

(54) КОНТЕЈНЕР

ЗА СКЛАДИРАЊЕ И
ИЗДАВАЊЕ НА ПИЈАЛОЦИ, ОСОБЕНО
ПИВО

Patenti
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(57) 1. Kontejner (1) za skladirawe i izdavawe
te~nost, sodr`i ~elna povr{ina (4), na
koja e postaven ventil (7) za izdavawe na
spomenatata te~nost, koj{to ventil (7)
e predviden kako ventil na limenkata
zaradi raspr{uvawe, nazna~en so toa {to
kontejnerot (1) sodr`i pivo, pri {to vo
vnatre{niot prostor (17) na kontejnerot
(1) e postaveno sredstvo za pritisok (23)
zaradi iznesuvawe na spomenatoto pivo od
spomenatiot kontejner (1) preku ventilot
(7), pri {to spomenatoto sredstvo za
pritisok (23) e postaveno zaradi kontrolirano
osloboduvawe na pritiso~niot gas od
dr`a~ot (24), koe{to se kontrolira vo
zavisnost od pritisokot vo spomenatiot
vnatre{en prostor (17).
Ima u{te 11 patentni barawa

900996
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Glasnik,

12/2,

str.2-65, juni 2005 Skopje

(51) C 07D 491/22,

(11)

901005

(13)
Т1
(22) 26/11/2002
(45) 30/06/2005
19970002746 18/07/1997 SE
19980000977 24/03/1998 SE
10/07/1998 EP98934078.1
09/10/2002 EP0996622
AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
PHILLIPS, Eiﬁon
MACK, Robert
MACOR, John
SEMUS, Simon

A 61K 31/435, 31/44
(21) 2002/212
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54) НОВИ СПИРОАЗАБИЦИКЛИЧНИ ХЕ–

ТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1. Soedinenie so formulata I:

kade {to:
n e 0 ili 1;
m e 0 ili 1;
pe 0 ili 1;
X e kislorod ili sulfur;
Y e CH, N ili NO;
W e kislorod, N2 ili F2;
A e N ili C(R2);
G e N ili C(R3);

901005

D e N ili C(R4);
pod uslov najmnogu eden od A, G i D da bide
azot, no najmalku eden od Y, A, G i D da bide
azot ili NO;
R1 e vodorod ili S1-S4 alkil;
R2, R3 i R4 se nezavisno vodorod, halogen,
S1-S4 alkil, S2-S4 alkenil, S2-S4 alkinil,
aril, heteroaril, OH, OS1-S4 alkil, CO2R1,
-CN, -NO2, -NR5R6, -CF3, -OSO2CF3, ili R2
i R3, ili R3 i R4, zasebno, mo`e zaedno da
formiraat drug {est~len aromatski ili
heteroaromatski prsten koj }e gi sodr`i
A i G, ili G i D, zasebno, koj }e sodr`i
od nula do dva azotni atomi i koj }e bide
supstituiran so eden ili dva od slednite
supstituenti: nezavisno vodorod, halogen,
C1-C4 alkil, S2-S4 alkenil, S2-S4 alkinil,
aril, heteroaril, ON, OS1-S4 alkil, CO2R1,
-CN, -NO2, -NR5R6, -CF3, -OSO2CF3; R5 i R6
se nezavisno vodorod, S1-S4 alkil, C(O)R7,
C(O)NHR8, C(O)OR9, SO2R10 ili mo`e zaedno
da bidat (CH2)jQ(CH2)k kade {to Q e O, Y,
NR11, ili vrska;
j e 2 do 7;
k e 0 do 2;
R7, R8, R9, R10 i R11 se nezavisno C1-C4 alkil,
aril, ili heteroaril,
ili negov enantiomer, kako i negovite
farmacevtski prifatlivi soli.
Ima u{te 25 patentni barawa

Patenti

Glasnik,

(51) C 07D 207/22
A 61K 31/40
A 61P 9/00, 9/12

(11)
901003
(13)
Т1
(22) 27/11/2002

C 07D 207/14, 209/40
(45) 30/06/2005
2002/214
19990014434 17/11/1999 FR
09/11/2000 EP00403106.8
19/03/2003 EP1101756
LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72) RENARD, Pierre
Bousquet, Pascal
Ehrhardt, Jean-Daniel
Bruban, Veronique
Feldman, Josiane
Schann, Stephan
Scalbert, Elizabeth
Pfeiffer, Bruno
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(54) ДЕРИВАТИ НА АМИНОПИРОЛИДИН,

ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57) 1. Soedinenija so formulata (I):

kade {to:
• n e ednakvo na 1 ili 2;
• X pretstavuva alkilenska, alkenilenska,
alkinilenska ili arilenska grupa koja mo`e
da bide supstituirana, ili heteroarilna
grupa koja mo`e da bide supstituirana;
• R10 pretstavuva atom na vodorod, ili
pravoliniska ili razgraneta (S1-S6) alkilna grupa, a R11 i R12 zaedno formiraat
vrska, ili R12 pretstavuva atom na vodorod
ili pravoliniska ili razgraneta (S1-S6)
alkilna grupa, a R10 i R11 zaedno formiraat
vrska;
• R2, R3 i R4 (sekoj od niv) nezavisno
pretstavuva atom na vodorod, grupa na
pravoliniski ili razgranet (S1-S6) alkil,
pravoliniski ili razgranet (S1-S6) hid-

Patenti
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roksialkil, pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) alkoksi, pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) alkoksikarbonil, arilna grupa
koja mo`e da bide supstituirana, grupa
na pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
arilalkil koja mo`e da bide supstituirana,
ili grupa na pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) ariloksialkil koja mo`e da bide
supstituirana, ili pak dve so dve, zaedno
so jaglerodnite atomi za koi se prika~eni,
formiraat (S5-S7) cikloalkilna grupa;
pri {to se podrazbira deka:
- terminot
“alkilenska”
ozna~uva
pravoliniska ili razgraneta dvovalentna
grupa koja sodr`i od 1 do 6 jaglerodni
atomi,
- terminot
“alkenilenska”
ozna~uva
pravoliniska ili razgraneta dvovalentna
grupa koja sodr`i od 2 do 6 jaglerodni
atomi i od 1 do 3 dvojni vrski,
- terminot
“alkinilenska”
ozna~uva
pravoliniska ili razgraneta dvovalentna
grupa koja sodr`i od 2 do 6 jaglerodni
atomi i od 1 do 3 trojni vrski,
- terminot “arilna” pretstavuva fenilna
ili naftilna grupa, a terminot “arilenska” pretstavuva dvovalentna grupa od
istiot tip,
terminot
“heteroarilna”
ozna~uva
nezasitena ili delumno zasitena, mono ili
bicikli~na grupa koja sodr`i od 4 do 11
molekulski lanci i od 1 do 5 heteroatomi
odbrani od azot, kislorod i sulfur, a
terminot
“heteroarilna”
pretstavuva
dvovalentna grupa od istiot tip,
- terminot “supstituiran” koga se primenuva
vrz izrazite aril, arilen, arilalkil,
ariloksialkil, heteroaril, heteroarilen,
zna~i
deka
odnosnite
grupi
se
supstituirani vrz aromatskiot del so eden
ili pove}e atomi na halogen, ili grupite identi~ni ili razli~ni - na pravoliniski
ili razgranet (C1-C6) alkil, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkoksi, hidroksi,
cijano, nitro, ili amino (koja mo`e da bide
supstituirana so edna ili dve pravoliniski
ili razgraneti (S1-S6) alkilni grupi),
nivnite enantiomeri, diastereoizomeri,
kako i nivnite farmacevtski prifatlivi
kiselinski ili bazni aditivni soli.
Ima u{te 13 patentni barawa
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901006
Т1

A 61P 35/00
(22) 27/11/2002
2002/215
(45) 30/06/2005
19990014433 17/11/1999 FR
09/11/2000 EP00403107.6
16/04/2003 EP1101770
LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
RENARD, Pierre
Atassi, Ghanem
Pfeiffer, Bruno
Prudhomme, Michelle
Moreau, Pascale
Anizon, Fabrice
Marminon, Christelle
Pierre, Alain

(54) Деривати на 12,13- (пиранозил) - ин–
доло (2,3-А) пироло (3,4-С) карбазол и
12,13 - (пиранозил)- фуро (3,4С) индоло
(2,3-А) карбазол, постапка за нивно

добивање и фармацевтски состави
кои ги сoдржат истите

(57) 1. Soedinenija so formulata (I):

kade {to:
• R1, R2, identi~ni ili razli~ni, nezavisno
eden od drug pretstavuvaat grupa so
formulata U-V kade {to:
*U
pretstavuva
edine~na
vrska
ili pravoliniski ili razgranet (S1S6) alkilenski lanec, koj mo`e da bide
supstituiran so edna ili pove}e identi~ni
ili razli~ni grupi odbrani od halogen i
hidroksi i/ili koj mo`e da sodr`i edna
ili pove}e nezasiteni jaglevodorodi,
* V pretstavuva grupa odbrana od atom
na vodorod, halogen, grupa cijano, nitro,
azido, pravoliniski ili razgranet (C1-C6)
alkil, aril, pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) arilalkil, hidroksi, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkoksi, ariloksi,
pravoliniski
ili
razgranet
(S1901006

S 6)
arilalkoksi,
formil,
karboksi,
aminokarbonil, NRaRb, -S(O)-T1, -C(O)-NRaT1, -NRa-C(O)-T1, -O-C(O)-T1, -C(O)-O-T1, -OT2-NRaRb, -O-T2-ORa, -O-T2-CO2Ra, -NRa-T2NRaRb, -NRa-T2-ORa, -NRa-T2-CO2Ra i -S(O)nRa, kade {to:
→ Ra i Rb, identi~ni ili razli~ni, (sekoj
od niv) pretstavuvaat grupa odbrana od
atom na vodorod, grupa na pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkil, arilna i grupa
na pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
arilalkil, ili
Ra+Rb, zaedno so azotniot atom za koj{to
se prika~eni, formiraat monocikli~en
heterociklik so 5 do 7 molekulski lanci,
koj vo vnatre{nosta na prstenestiot
sistem mo`e da sodr`i i vtor heteroatom
odbran od kislorod i azot i koj mo`e da
bide supstituiran so grupa odbrana od
pravoliniski ili razgranet (C1-C6) alkil,
hidroksi, pravoliniski ili razgranet
(C1-C6) alkoksi, amino, pravoliniski ili
razgranet (C1-C6) alkilamino i pravoliniski
ili razgranet (C1-C6) dialkilamino,
→ T1 pretstavuva grupa odbrana od
pravoliniski ili
razgranet (S1-S6)
alkil, aril, pravoliniski ili razgranet
(C1-C6) arilalkil, kako i pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkilenski lanec
supstituiran so grupa odbrana od -ORa, NRaRb, -CO2Ra, -C(O)Ra i -C(O)NRaRb kade
{to Ra i Rb se kako {to be{e prethodno
definirano,
→ T2 pretstavuva pravoliniski ili
razgranet (C1-C6) alkilenski lanec,
→
n pretstavuva cel broj od 0 do 2
vklu~itelno,
• G pretstavuva atom na kislorod ili
grupa NR3 kade {to R3 pretstavuva grupa odbrana od atom na vodorod, grupa na
pravoliniski ili razgranet (C1-C6) alkil,
aril, pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
arilalkil, cikloalkil, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) cikloalkilalkil,
-ORa, -NRaRb, -O-T2-NRaRb, -NRa-T2-NRaRb,
pravoliniski
ili
razgranet
(C1-C6)
hidroksialkilamino, pravoliniski ili
razgranet (C1-C6) di(hidroksialkil)amino,
-C(O)-Ra, -NH-C(O)-Ra, kako i pravoliniski
ili razgranet (C1-C6) alkilenski lanec
supstituiran so edna ili pove}e identi~ni
ili razli~ni grupi, odbrani od atomi na
halogen, grupi cijano, nitro, -ORa, -NRaRb, CO2Ra, -C(O)Ra, pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) hidroksialkilamino, pravoliniski
ili
razgranet
(S1-S6)
di(hidroksialkil)amino i -C(O)-NHRa, pri {to grupite
Patenti

Glasnik,

Ra, Rb i T2 go imaat istoto zna~ewe kako i
prethodno,
• X pretstavuva grupa odbrana od atom na
halogen, grupa hidroksi, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkoksi, merkapto
i pravoliniski ili razgranet (C1-C6)
alkiltio,
• Y pretstavuva atom na vodorod, ili
X i Y,
zaedno so jaglerodniot atom za
koj{to se prika~eni, formiraat karbonilna
grupa,
• X1 pretstavuva grupa odbrana od atom na
vodorod, grupa hidroksi, pravoli-niski
ili razgranet (S1-S6) alkoksi, merkapto
i pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkiltio,
• Y1 pretstavuva atom na vodorod,
ili
X1 i Y1, zaedno so jaglerodniot atom za
koj{to se prika~eni, formiraat karbonilna
grupa,
• R4, R5, identi~ni
ili
razli~ni,
nezavisno eden od drug, (sekoj od niv)
pretstavuvaat grupa odbrana od atom na
vodorod, atom na halogen, grupa hidroksi,
pravoliniski ili razgranet (C1-C6) alkoksi,
ariloksi, pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
arilalkoksi, pravoliniski ili razgranet
(C1-C6) alkil, pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) arilalkil, aril, amino (koj i samiot
mo`e da bide supstituiran so edna ili dve
identi~ni ili razli~ni grupi odbrani od
pravoliniski ili razgranet (S1-S6) alkil,
aril i pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
arilalkil), azido, -N=NRa (kade {to Ra e
kako {to be{e prethodno definirano) i O-C(O)-RC kade {to Rc pretstavuva grupa na
pravoliniski ili razgranet (S1-S6) alkil
(koj mo`e da bide supstituiran so edna ili
pove}e grupi odbrani od halogen, hidroksi,
amino, pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkilamino i pravoliniski ili razgranet
(S1-S6) dialkilamino), aril, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) arilalkil, cikloalkil
ili heterocikloalkil,
• R6 pretstavuva grupa so formulata -U1-R4
kade {to U1 pretstavuva edine~na vrska
ili metilenska grupa, a R4 e kako {to be{e
prethodno definirano, ili
• R4, R5, R6, dva po dva vo sosednite ili
nesosednite polo`bi, zaedno so jaglerodnite atomi za koi se prika~eni,
formiraat prstenest sistem so 3 do 6 molekulski sinxiri, koj sodr`i eden ili dva
atomi na kislorod, pri {to slobodnata
Patenti
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grupa R4, R5 ili R6 ne pripa|a na spomenatiot
prstenest sistem i pritoa go ima bilo koe
zna~ewe na R4, R5 ili R6 kako {to be{e
prethodno definirano, nivnite izomeri,
kako i nivnite farmacevtski prifatlivi
kiselinski ili bazni aditivni soli,
pri {to se podrazbira deka soedinenijata
so formulata (I) se razli~ni od slednite
soedinenija:
- 1,11- dihloro -12,13-[1,2-(4-O-metil-β-Dmanopiranozil)]-6,7,12,13 tetrahidro (5H)indolo[2,3-a]pirolo[3,4-s]karbazol-5,7dion,
12,13-[1,2-(4-O-metil-β-D-manopiranozil)6,7,12,13-tetrahidro(5H)-indolo[2,3a]pirolo[3,4-s]karbazol-5,7-dion,
12,13-[1,2-(4-O-metil-β-D-manopiranozil)6,7,12,13-tetrahidro(5N)-indolo[2,3a]pirolo[3,4-s]karbazol-5-on i 12,13-[1,2(4-O-metil-β-D-manopiranozil) -5,6,12,13tetrahidro(7H)-indolo[2,3a]pirolo[3,4-s]karbazol-7-on,
pri {to, isto taka, se podrazbira deka:
- terminot “cikloalkil” zna~i monocikli~na
ili bicikli~na, zasitena ili nezasitena
grupa bez aromatski karakter, koja sodr`i
od 3 do 10 jaglerodni atomi, koja mo`e da
bide supstituirana so edna ili pove}e
identi~ni ili razli~ni grupi odbrani od
halogen, pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkil, pravoliniski ili razgranet (C1-C6)
trihalogenoalkil, hidroksi, pravoliniski
ili razgranet (C1-C6) alkoksi i amino koj
mo`e da bide supstituiran so edna ili
dve grupi na pravoliniski ili razgranet
(C1- C6) alkil,
- terminot “heterocikloalkil” zna~i
cikloalkilna grupa kako {to be{e prethodno definirano i koja vo vnatre{nosta
na prstenestiot sistem sodr`i eden ili
dva identi~ni ili razli~ni heteroatomi
odbrani od kislorod, azot i sulfur,
- terminot “aril” zna~i fenilna, naftilna,
dihidronaftilna,
tetrahidronaftilna,
indenilna ili indanilna grupa, pri
{to sekoja od tie grupi mo`e da bide
supstituirana so edna ili pove}e
identi~ni ili razli~ni grupi odbrani od
halogen, pravoliniski ili razgranet (S1-S6)
alkil, pravoliniski ili razgra-net (S1-S6)
trihalogenoalkil, hidroksi, pravoliniski
ili razgranet (S1-S6) alkoksi i amino koj
mo`e da bide supstituiran so edna ili dve
grupi na pravoli - niski ili razgranet
(S1-S6) alkil.
Ima u{te 11 patentni barawa
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C 07D 209/00, 237/00
(22) 06/12/2002
2002/223
(45) 30/06/2005
19970009692 30/07/1997 FR
28/07/1998 EP98941468.5
23/10/2002 EP1000063
SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
EVANNO, Yannick
DUBOIS, Laurent
SEVRIN, Mireille
MARGUET, Frank
FROISSANT, Jacques
BARTSCH, Regine
GILLE, Catherine

(54) ДЕРИВАТИ

НА4-OXO-3,5 DIHYDRO4H-PYRIDAZINO[4,5-b]INDOLE-1ACETAMIDE, НИВНА ПОДГОТОВКА И
НАНЕСУВАЊЕ ПРИ ЛЕKUVAWETO

901020

(57) 1. Soedinenieto koe{to
osnovnata formula (I)

odgovara

na

kade {to
X pretstavuva atom na vodorod ili halogen
ili metil, metoksi ili fenilmetloksi
grupa.
Y pretstavuva atom na vodorod, eden ili
dva atoma na halogen ili metil, hidroksil,
metoksi ili nitro grupa.

R1 pretstavuva atom na vodorod ili (S1S4)
alkil grupa.

R2 i R3 sekoj od niv, nezavisno eden od drug,
pretstavuva atom na vodorod, (S1-S4)alkil
grupa ili fenil-metil grupa.
ili poinaku R2 i R3 formiraat, zaedno
so atomot na azot koj gi nosi, azetidinil,
pirolidinil, 3-etoksipirolidinil, pipe–
ridinil, morfolinil, 4-metilpiperazinil
ili 1,3-tiazolidinil grupa.
Ima u{te 3 patentni barawa
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(51) C 07D 285/135
(11)
901039
A 61K 31/41
(13)
Т1
C 07D 417/12
(22) 11/12/2002
(21) 2002/224
(45) 30/06/2005
(30) 19980078528P 19/03/1998 US
(96) 16/03/1999 EP99912221.1
(97) 18/12/2002 EP1064273
(73) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
301 Henrietta Street, Kalamazoo,
Michigan 49001, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(72) THAISRIVONGS, Suvit
TURNER, Steven, R,
(54) 1,3,4-ТИАДИАЗОЛИ

КОРИСНИ
ТРЕТИРАЊЕ CMV ИНФЕКЦИИ

ЗА

(57) 1. Soedinenie za upotreba vo terapija
kako antivirusno sredstvo, nazna~eno so
toa, {to soedinenieto e pretstaveno so
formulata I

ili negovi farmacevtski prifatlivi soli,
kade {to: Y e:
a) -NHR1, ili
b)
X e:
а) -0-,
b) -Y(=0)n-,
v) -SN2-, ili
g) -NR2-;R1 e:
a) S1-18 alkil,
b) -(SN2)i-S3-7 cikloalkil,
v) -(SN2)i-bicikloalkil,
g) -(SN2)j-M,
d) -(CH2)j-W,
|) -(CH2)k aril, kade {to arilot mo`e da
bide supstituiran so eden do tri R3,
e) -(CH2)k-het, kade {to het mo`e da bide
supstituiran so eden do tri R3,
`) -(CH2)k-Q, kade {to Q mo`e da bide
supstituiran so eden do tri R3, ili
z) H;
R2 e:
a) H,
Patenti
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b) C1-4 alkil,
v) -C(=O)C1-4 alkil,
g) -S(=O)C1-4 alkil,
d) -CO2C1-4 alkil, ili
|) -SO2SN2 fenil;
R3 e:
а) хало,
b) S1-4 alkil,
v) C1-4 alkoksi,
g) benzil,
d) -CN,
|) -SO2F,
e) -SO2NH2,
`) -SF3,
z) -NO2,
y) -OCH2O-,
i) -SO2(S1-4 alkil),
j) -S(=O)S1-4 alkil,
k) -C(=O)NH2,
l) -NHCO2(C1-4 alkil), ili
q) -S(=O)-O-S(=0)-;
M e:
a) -CN,
б) хало,
v) -SO2S1-4 alkil,
g) -CH(fenil)2,
d)
ili

|)
W е:
a) -OR4,
б) -SR4,
в) -NHR5 или
г) -NR6R7;
R4 e:
а) С1-4 алкил,
б) С3-7 циклоалкил, или
в) арил;
R5 е:
a) C1-4 алкил,
б) С3-7 циклоалкил,
в) арил, или

901039
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г) -C(=O)C1-4 алкил;
R6 и R7 se независно:
а) С1-4 алкил, или
b) R6 i R7 zaedno so azotniot atom formiraat
4- do 6-~lena zasitena heterocikli~na
sredina koja ima eden do dva atomi odbrani
od grupata koja se sostoi od kislorod, azot
i sulfur;
Rh e:
a) C1-8 alkil,
b) S2-18 alkenil,
v) S2-18 alkinil,
g) S2-6 alkil supstituiran so eden do tri
halo, S1-3 alkoksi, -ON, -YN, ili -SO2N,
d) S2-6 alkenil supstituiran so aril, kade
{to arilot mo`e, od svoja strana, da bide
supstituiran so eden do tri R2,
|) -(SN2)i aril, kade {to arilot mo`e da
bide supstituiran so eden do tri R3,
e) -(CH2)i-Q, kade {to het mo`e da bide
supstituiran so eden do tri R3, ili

901039

`) -(CH2)i-U, kade {to Q mo`e da bide
supstituiran so eden do tri R3;
aril e fenil ili naftil; het e 5- do 10~lena nezasitena heterocikli~na sredina
koja ima eden do tri atomi odbrani od
grupata koja se sostoi od kislorod, azot i
sulfur;
U e 5-do 9-~lena nezasitena heterocikli~na
sredina koja ima eden do tri atomi odbrani
od grupata koja se sostoi od kislorod, azot
i sulfur;
Q e 5- ili 6-~lena zasitena heterocikli~na
sredina koja ima eden do dva atomi odbrani
od grupata koja se sostoi od kislorod, azot
i sulfur, kade {to azotniot atom mo`e, od
svoja strana, da bide supstituiran so S1-4
alkil, fenil, benzil, -C(=O)C1-4 alkil, ili
-CO2C1-4 alkil;
h e 0, 1 ili 2;
i e 0, 1, 2, 3 ili 4;
j e 2, 3 ili 4; i
k e 0, 1, 2, 3, 4, 5 ili 6.

Patenti
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(51) A 61K 38/29, 31/59, 33/06

(11)

901030

(13)
Т1
(22) 18/12/2002
(45) 30/06/2005
(30) 19980097151P 19/08/1998 US
19980099746P 10/09/1998 US
(96) 19/08/1999 EP99942350.2
(97) 15/01/2003 EP1059933
(73) Eli Lilly & Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US
(74) ЈОВАН ЈОАНИДИС,
АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИјА
ул. ’’Орце Николов’’ бр.155, 1000,
1000, Скопје
(72) HOCK, Janet, M.
GAICH, Gregory A.
DERE, Willard H.
A 61P 19/08
(21) 2002/230
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(57) 1. Upotrebata na paratirodniot hormon
koj sodr`i amino kiselinska sekvenca
1-34 od ~ove~ki paratiroiden hormon za
proizvodstvo na medikament za istovremeno
namaluvawe na opasnosta od frakturi na
vertebralni ne-vertebralni koski kaj `eni
vo post-menopauza koi se izlo`eni na rizik
od osteoporoza ili pak ve}e stradaat od
osteoporoza, bidej}i medikamentot treba
da go upotrebuvaat spomenatite `eni so
istovremeno zemawe na antiresorpcionoto
sredstvo osven vitamin D ili kalcium, vo
dnevna doza od 20 μg do 40 μg za period od
minimum 12 meseci pa se do 3 godini.
Ina u{te 3 patentni barawa

(54) УПОТРЕБА

НА
ПАРАТИРОИДЕН
ХОРМОН, КОЈ СЕ СОСТОИ ОД
АМИНОАЦИД ВО КОЛИЧИНА ОД 1-34
ЧОВЕЧКИ ПАРАТИРОИДНИ ХОРМОНИ
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД
ВЕРТЕБРАЛНИ И НЕВЕРТЕБРАЛНИ
ФРАКТУРИ НА КОСКИТЕ

Patenti
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(51) A 61L 27/34, 27/54,

(11)

901004

(13)
Т1
(22) 24/12/2002
(45) 30/06/2005
(30) 19981043251 11/09/1998 DE
(96) 10/09/1999 EP99946158.5
(97) 20/11/2002 EP1112095
(73)
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72) SCHMIDMAIER, Gerhard, Dr.
RASCHKE Michael, Dr.
STEMBERGER, Axel, Dr.
31/08, 31/16
(21) 2002/238

(54) БИОЛОШКИ

МАТЕРИЈАЛИ

901004

АКТИВНИ

ВГРАДЕНИ

(57) 1. Vgraden materijal za tretirawe na
patolo{ki promeni na potporen i/ili
lokomotoren aparat, nazna~en so toa {to
ima premaz vo boja so debelina od 100 μm
ili pomalku, napraven od biorazlo`uva~ki
polimer, pri {to premazot vo boja se
dobiva so primena na metoda koja gi opfa}a
slednite etapi:
proizvodstvo
na
disperzija
od
biorazlo`uva~kiot polimer vo organski
rastvoruva~,
- nanesuvawe
na
disperzijata
vrz
povr{inata {to treba da se oblo`i,
- evaporacija na rastvoruva~ot vo gasna
atmosfera koja e su{tinski zasitena so
rastvoruva~kata parea.
Ima u{te 25 patenti barawa
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900997
Т1

31/10, 9/10
(22) 30/12/2002
2002/241
(45) 30/06/2005
1999MI01453 01/07/1999 IT
29/06/2000 ЕP00945849,8
14/05/2003 ЕP1189595
FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.p.A.
Via E. Fermi, 50, 20019 Settimo Milanese, IT
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
SANSO, Marco
SEBBEN, Renato

Patenti
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(54) ОФТАЛМОЛОШКИ

СОСТАВИ
ФОРМА НА ВОДЕНИ ГЕЛОВИ

ВО

(57) 1. Oftalmolo{ki sostavi vo forma na
voden gel so viskoznost vo oblasta od 400
do 800 Ra.y (sry), nazna~eni so toa {to
sodr`at: edna aktivna sostojka; sredstvo
za `elirawe i najmalku dve sredstva za
ko-rastvoruvawe/ko-`elirawe, od
koi
ednoto e polietoksiliran derivat na
hidrogenirano ricinusovo maslo.
Ima u{te 6 patentni barawa

900997

56

Glasnik,

12/2,

(51) C 07D 473/00

(74)
(72)

900608

(11)

900608

(13)
А1
(22) 21/07/1997
(45) 30/06/2005
19950001178 20/01/1995 GB
19/01/1996 PCT/GB96/00117
20/01/1995 WO 96/22291
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB
МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
PARTIN, Jane, Muse
VARLASHKIN, Peter, Gregory
CARTER, Barry, Howard

A 61K 31/52
(21) 1997/64
(30)
(86)
(87)
(73)

str.2-65, juni 2005 Skopje

WINNIKE, Richard, Augustus
LAKE, Philip, George
SKINNER, David, Michael
WHATRUP, David, James
CONWAY, Gregory, Alen
GRUBB William, Bayne
(54) ДЕРИВАТИ НА ГВАНИН
(57) 1. Валацикловир хидрохлорид во безводен
кристален облик кој ја содржи, во суштина,
следната слика на D-растојанија (во А):
10,20+0,008; 8,10+0,006; 6,08+0,05; 5,83±0,03;
5,37+0,02; 5,23+0,02; 4,89±0,02; 4,42±0,02;
4,06±0,02; 3,71+0,02; 3,39+0,02; 3,32±0,02;
2,91±0,02; 2,77+0,02.
Ima u{te 11 patentni barawa

Patenti

Glasnik,

(51) C 07K 7/22
A 61K 38/12
(21)
(30)
(86)
(87)
(73)

(74)
(72)

(11)
(13)

900626
А1

C 07K 7/56, 7/64, 9/00
(22) 18/09/1997
1997/84
(45) 30/06/2005
FI 95A000044 13/03/1995 IT
11/03/1996 PCT/EP96/01028
19/09/1996 WO 96/28467
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L
(Italian Limited Liability company)
Via Sette Santi, 3 - 50131 FLORENCE, IT
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
ARCAMONE Federico
MAGGI Carlo Alberto
QUARTARA Laura
GIANNOTTI Danilo

(54) БИЦИКЛИЧНИ

TACHYKININS АНТА–
ГОНИСТИ,
НИВНА
ПОДГОТОВКА
И НИВНА УПОТРЕБА ВО ФАРМА–
ЦЕВТСКИ КОМПОЗИТИ

Patenti

12/2, str. 2-65, juni 2005 Skopje 57

(57) 1. Бициклични
формула

соединенија

со

општа

каде X1, Х2, Х3, X4, Х5 и Х6, кои се исти
или различни еден од друг, претставуваат
-NR’CO- или -CONR’- група, каде R’ е Н или
C1-3 алкил ;
Y претставува група која е одбрана од NRCO-, -CONR- или -ЅЅкаде R е Н или C1-3 алкил ;
најмалку една од R1, R2, R3 и R4 групите,
кои се исти или различни една од друга,
е хидрофилна, а останатите групи се
хидрофобни ;
m и n, кои се исти или различни еден од друг,
секој од нив претставува цел број од 1 до 4.
Ima u{te 13 patentni barawa

900626

58

Glasnik,

12/2,

str.2-65, juni 2005 Skopje

(51) C 02F 3/04, 3/12
(21) 1997/85

(11)
900575
(13)
А1
(22) 18/09/1997
(45) 30/06/2005

(30)
(86)
(87)
(73)

221/95 20/04/1995 GM
17/04/1996 PCT/AT96/00074
24/10/1996 WO 96/33136
SCHLATTE ANTON
Unterrainz 17 9470 St.Paul, AT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(54) ПОСТРОЈКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА

ОТПАДНИ ВОДИ

(57) 1. Постројки за пречистување на отпадни
води, посебно за мали населби каде што
нема централен систем за одведување на
отпадните води, коишто имаат направа за
претпрочистување односно задржување

(51) A 61K 33/24
(21) 1997/94
(30)
(86)
(87)
(73)

(11)
900644
(13)
А1
(22) 08/10/1997
(45) 30/06/2005

9506126.3 25/03/1995 GB
19/03/1996 PCT/GB96/00575
03/10/1996 WO 96/30029
AnorMED Inc.
No.200, 20353 65th Avenue, Langley, British
Columbia, Canada V2Y 1N5, CA
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72) Barry Anthony MURRER
Nigel Anthony POWELL

900575

на цврстите материи (1) на којашто има
биолошки степен за пречистување (13)
и на него јама за каптажа (17), каде што
биолошкиот степен на пречистување (13) во
неговиот горен дел има доводна цевка (6)
што излегува од направата за пречистување
односно задржување на цврстите материи
(1) под којашто се распоредени повеќе еден
под друг поставени на прицврстувачи што
пропуштаат вода филтри (25,26,27,28) при
што најгорниот филтер (25) во делот што
се наоѓа под влезот во доводната цевка (6)
е покриен со одбојна плоча (35), назначено
со тоа што филтрите (25,26,27,28) се
направени од минерална или стаклена
волна или сунѓер и повремено налегнуваат
еден дел на прицврстувачите (33) и се врши
проветрување на меѓупросторите (39) помеѓу
филтрите (25,26,27,28).
Ima u{te 6 patentni barawa

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ

СОСТАВИ
КОИ
СОДРЖАТ
ОДБРАНИ
ЛАНТАН–
КАРБОНАТНИ ХИДРАТИ

(57) 1. Farmacevtski sostav za tretirawe na
hiperfosfatemija, nazna~en so toa, {to
sodr`i lantanski karbonat so formulata
La2(CO3)3·xH2O
kade h ima vrednost od 3 do 6, vo sme{a ili
asocijacija so farmacevtski prifatliv
razreduva~ ili nosa~.
Ima u{te 8 patentni barawa

Patenti

Glasnik,

(51) E 04B 2/86
(21) 1997/108
(30)
(86)
(87)
(73)

(11)
900582
(13)
А1
(22) 31/10/1997
(45) 30/06/2005

952149 04/05/1995 FI
29/04/1996 PCT/FI96/00229
07/11/1996 WO96/35024
MA-RAKENNUS J. MANTYLA KY
Hiirijarvenkoultie 129, FIN-29200 Harjavalta, FI
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(72) MANTYLA, Juhani,

Patenti
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(54) ЅИДНА КОНСТРУКЦИЈА И МЕТОДА

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЅИДНА КОН–
СТРУКЦИЈА

(57) 1. Ѕидна конструкција којашто содржи
потпорни столбови (1) и материјал за
исполна излиен помеѓу нив, назначена со
тоа што ѕидната конструкција содржи дрвени
потпорни столбови (1) и тесно плетена
метална мрежа (2) прицврстена најмалку на
едната страна од дрвените потпорни столбови
(1), при што металната мрежа (2) образува
дел од ѕидната конструкција и, заедно со
материјалот за исполна - арматура.

900582

60

Glasnik,

12/2,

str.2-65, juni 2005 Skopje

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
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)

(51) osnoven

(11,13)

(51)

(51) osnoven

(11,13)

A22C7/00

A22C7/00

9001045 A

A61K31/4355

C07D491/048

9001014 T1

B26B29/00

A22C7/00

9001045 A

A61K31/436

C07D491/052

9001016 T1

C07C51/43

C07D211/22

9001026 A

A61K31/44

C07D471/04

9001018 T1

C07D211/22

C07D211/22

9001026 A

A61K31/44

A61K31/44

9001017 T1

C07D309/30

C07D309/30

9001024 A

A61K31/44

C07C233/65

9001000 T1

F16K1/16

F16K1/16

9001036 A

A61K31/44

C07D491/22

9001005 T1

A61K38/12

C07K7/22

900626 A1

A61K31/445

C07C233/65

9001000 T1

C07K7/22

C07K7/22

900626 A1

A61K31/445

A61K31/445

9001008 T1

C07K7/56

C07K7/22

900626 A1

A61K31/445

C07D295/135

9001029 T1

C07K7/64

C07K7/22

900626 A1

A61K31/47

C07D491/04

900999 T1

C07K9/00

C07K7/22

900626 A1

A61K31/495

C07D295/135

9001029 T1

E04B2/86

E04B2/86

900582 A1

A61K31/50

C07D487/04

9001020 T1

C07F9/40

C07F9/645

9001022 T1

A61K31/549

C07D285/24

9001012 T1

C07F9/645

C07F9/645

9001022 T1

A61K31/554

C07D281/02

9001015 T1

A01N43/80

C07D417/12

9001013 T1

A61K31/557

A61K31/557

9001007 T1

A61K31/00

A61K31/00

9001002 T1

A61K31/59

A61K38/29

9001030 T1

A61K31/16

C07C233/65

9001000 T1

A61K31/70

C07H19/23

9001006 T1

A61K31/16

C07C233/60

9001010 T1

A61K33/06

A61K38/29

9001030 T1

A61K31/19

A61K31/19

9001031 T1

A61K38/05

C07K7/06

900998 T1

A61K31/194

A61K31/00

9001002 T1

A61K38/08

C07K7/06

900998 T1

A61K31/195

A61K31/557

9001007 T1

A61K38/13

A61K38/19

900995 T1

A61K31/33

C07C233/60

9001010 T1

A61K38/19

A61K38/19

900995 T1

A61K31/35

C07D311/58

9001021 T1

A1K38/29

A61K38/29

9001030 T1

A61K31/365

A61K31/44

9001017 T1

A61K39/39

A61K39/395

9001037 T1

A61K31/38

C07D413/10

9001035 T1

A61K39/395

A61K39/395

9001037 T1

A61K31/395

C07D205/04

9001042 T1

A61K47/18

A61K31/44

9001017 T1

A61K31/40

C07C233/65

9001000 T1

A61K9/06

A61K9/06

900997 T1

A61K31/40

C07D207/22

9001003 T1

A61K9/107

A61K31/44

9001017 T1

A61K31/41

C07D285/135

9001039 T1

A61K9/48

A61K31/44

9001017 T1

A61K31/42

C07D413/10

9001035 T1

A61K9/50

A61K31/19

9001031 T1

A61K31/435

C07D491/22

9001005 T1

A61L27/34

A61L27/34

9001004 T1
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(51) osnoven
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(51)

(51) osnoven

(11,13)

A61L27/54

A61L27/34

9001004 T1

C07C237/24

C07D295/135

9001029 T1

A61L31/08

A61L27/34

9001004 T1

C07C271/16

C07C233/60

9001010 T1

A61L31/16

A61L27/34

9001004 T1

C07C275/24

C07C233/60

9001010 T1

A61P1/10

A61K31/445

9001008 T1

C07C309/66

C07D495/04

9001025 T1

A61P19/08

A61K38/29

9001030 T1

C07C309/73

C07D495/04

9001025 T1

A61P25/18

C07D285/24

9001012 T1

C07C311/08

C07C311/08

9001027 T1

A61P29/00

A61K9/06

900997 T1

C07C323/42

C07C233/60

9001010 T1

A61P31/04

C07K7/06

900998 T1

C07D205/04

C07D205/04

9001042 T1

A61P31/04

A61K9/06

900997 T1

C07D207/14

C07D207/22

9001003 T1

A61P31/10

A61K9/06

900997 T1

C07D207/22

C07D207/22

9001003 T1

A61P35/00

C07D491/052

9001016 T1

C07D209/00

C07D487/04

9001020 T1

A61P35/00

A61K39/395

9001037 T1

C07D209/16

C07C233/60

9001010 T1

A61P35/00

C07D491/04

900999 T1

C07D209/40

C07D207/22

9001003 T1

A61P35/00

C07H19/23

9001006 T1

C07D209/42

C07C233/65

9001000 T1

A61P35/00

C07D491/048

9001014 T1

C07D211/26

C07D295/135

9001029 T1

A61P37/06

A61K38/19

900995 T1

C07D211/34

C07D295/135

9001029 T1

A61P37/06

A61K31/00

9001002 T1

C07D213/82

C07C233/65

9001000 T1

A61P5/00

C07C233/60

9001010 T1

C07D221/00

C07D491/052

9001016 T1

A61P9/00

C07D207/22

9001003 T1

C07D221/00

C07D495/04

9001025 T1

A61P9/10

A61K9/06

900997 T1

C07D221/00

C07D491/04

900999 T1

A61P9/12

C07D207/22

9001003 T1

C07D221/00

C07D491/048

9001014 T1

A62D3/00

A62D3/00

9001032 T1

C07D221/16

C07D491/04

900999 T1

B01J19/28

B01J19/28

9001040 T1

C07D221/18

C07D491/04

900999 T1

B03B7/00

C22B23/00

9001038 T1

C07D221/22

C07C233/65

9001000 T1

B03D3/06

C22B23/00

9001038 T1

C07D235/30

C07D309/30

900994 T1

B65D75/58

B65D85/10

9001044 T1

C07D237/00

C07D487/04

9001020 T1

B65D83/14

B65D83/14

9001028 T1

C07D281/02

C07D281/02

9001015 T1

D85/10

B65D85/10

9001044 T1

C07D285/135

C07D285/135

9001039 T1

B65D85/10

B65D85/10

9001023 T1

C07D285/24

C07D285/24

9001012 T1

B67D1/04
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900996 T1

C07D295/135

C07D295/135

9001029 T1

B67D1/04

B65D83/14

9001028 T1

C07D295/155

C07D295/135

9001029 T1

C04B28/14

C04B28/14

9001041 T1

C07D307/00

C07D491/04

900999 T1

C07C233/18

C07C233/60

9001010 T1

C07D307/00

C07D491/048

9001014 T1

C07C233/20

C07C233/60

9001010 T1

C07D307/68

C07C233/60

9001010 T1

C07C233/36

C07C233/60

9001010 T1

C07D307/79

C07C233/60

9001010 T1

C07C233/60

C07C233/60

9001010 T1

C07D307/81

C07C233/60

9001010 T1

C07C233/65

C07C233/65

9001000 T1
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C07C235/34

C07C233/60
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C07D309/30

C07D309/30

900994 T1
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C07D491/052
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C07D471/04
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C07D491/04

900999 T1

C07D487/04

C07D487/04
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C07D311/58

C07C233/60
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C07D491/04

C07D491/04
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901021 T1

C07D491/048
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900994 T1

C07D491/048
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C07C233/60

901010 T1

C07D491/22

C07D491/22
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

(73)
(51)

AUROBINDO PHARMA LTD
C 07D 309/30
(11,13) 901024 A
AUROBINDO PHARMA LTD
C 07D 211/22

901026 A

ПИШЕВ, Александар
F 16K 1/16

901036 A

Узелац Мирко
A 22C 7/00

901045 A

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L
(Italian Limited Liability company)
C 07K 7/22
900626 A1
MA-RAKENNUS J. MANTYLA KY
E 04B 2/86
900582 A1
Applied Research Systems ARS Holding N.V.
A 61K 38/19, 38/13
900995 T1
AstraZeneca AB
C 07D 471/04
C 07D 491/22
C 07D 311/58
C 07D 295/135

901018 T1
901005 T1
901021 T1
901029 T1

AstraZeneca UK Limited
C 07C 233/65

901000 T1

AVENTIS PHARMA S.A.
C 07K 7/06

900998 T1

BARKASZ, Sandor
E 02D 19/18

901019 T1

(73)
(51)

FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.p.A.
A 61K 9/06
(11,13) 900997 T1
FUMAPHARM AG
A 61K 31/19, 9/50

901031 T1

A 61K 31/00, 31/194

901002 T1

H. Lundbeck A/S
C 07D 307/87

901043 T1

C 07D 307/87

901001 T1

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
B 67D 1/04
900996 T1
B 65D 83/14

901028 T1

Igeneon Krebs-Immuntherapie Forschungsund Entwicklungs-AG
A 61K 39/395, 39/39
901037 T1
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
A 61K 31/445
901008 T1
Jenapharm GmbH & Co. KG
C 07J 1/00 31/00, 41/00

901009 T1

John Player & Sons Limited
B 65D 85/10

901023 T1

LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 491/052
901016 T1
C 07D 491/04

900999 T1

C 07D 207/22

901003 T1

British American Tobacco (Investments)
Limited
B 65D 85/10, 75/58
901044 T1

C 07H 19/23

901006 T1

C 07D 491/048

901014 T1

BRONZE ACIOR S.A.
C 22C 9/01

C 07D 285/24

9001012 T1

C 07D 281/02

901015 T1

C 07C 233/60

901010 T1

Nagracard S.A.
H 04N 7/16

901033 T1

901034 T1

Cleanaway Deutschland AG & Co.KG
B 01J 19/28
901040 T1
Eli Lilly & Company
A 61K 38/29
Patenti

901030 T1

Pregledi

64

(73)
(51)

Glasnik,

12/2,

str.2-65, juni 2005 Skopje

PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT
COMPANY N.V./S.A.
C 07C 311/08
(11,13) 901027 T1
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
A 61K 31/44, 31/365,
901017 T1
47/18, 9/107, 9/48
C 07D 285/135

901039 T1

C 07D 413/10

901035 T1

PHARMACIA AB
A 61K 31/557, 31/195

901007 T1

PROCIDA, Jan
A 62D 3/00

901032 T1

Road Building International (Barbados)
Limited
C 04B 28/14
901041 T1
SANOFI - AVENTIS
C 07D 495/04
C 07D 487/04

Pregledi

(73)
(51)

Schmidmaier, Gerhard, Dr.; Raschke,
Michael, Dr. and Stemberger, Axel, Dr.
A 61L 27/34, 27/54,
(11,13) 901004 T1
31/08, 31/16
Societe Le Nickel-SLN
C 22B 23/00
(11,13) 901038 T1
SVENSSON, Peehr Mathias Ornfeld
E 04D 1/28
901011 T1
SYNGENTA LIMITED
C 07D 417/12

901013 T1

Synthon B.V.
C 07D 309/30

900994 T1

VERNALIS RESEARCH LIMITED
C 07D 205/04
901042 T1
WYETH
C 07F 9/645, 9/40

901022 T1

901025 T1
901020 T1

Patenti

Glasnik,
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proMena
(11)
(45)
(73)

900478
30.06.1998
Aventis Pharma S.A.
20, Avenue Raymond Aron 92160 Antony, FR

(11)
(45)
(73)

900675
30.09.2001
AVENTIS PHARMA S.A
20 AVENUE RAYMOND ARON,
92160 ANTONY, FR

(11)
(45)
(73)

900869
30.06.2004
SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11)
(45)
(73)

900876
30.06.2004
SANOFI-AVENTIS
174, Aventis de France, 75013 Paris, FR

(11)
(45)
(54)

900884
30.06.2004
УСОВРШЕНИ ПОЛИМЕРСКИ КОЊУГАТИ НА
ИНТЕРФЕРОН

(11)
(45)
(73)

900886
30.06.2004
SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11)
(45)
(73)

900924
31.12.2004
SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11)
(45)
(73)

900927
31.12.2004
SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(21)
(73)

2003/404
SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

prestanok na va@ewe na patent
(11)
(45)

9000351
31.12.1996
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
31.12.1996

(11)
(45)

9000562
31.12.1999
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
31.12.1999

(11)
(45)

9000532
31.03.1999
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
31.03.1999

(11)
(45)

9000770
31.03.2003
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
31.03.2003

Patenti

Promeni, prestanok na va`ewe
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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.

80):

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST
(21)
(22)
(23)
(45)
(28)
(30)
(51)
(54)
(55)
(57)
(72)
(73)
(74)

Broj na prijavata
Datum na podnesuvawe
Datum na izlo`ba, saem
Datum na objavuvawe
Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot
(dvodimenzionalen/trodimenzionalen)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
Naziv na dizajnot
Prikazi na industriskiot dizajn
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa
Podatoci za podnositelot na prijavata
Podatoci za zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentiﬁcation of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20040030

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

CVETKOSKI, Goce, MK

(73)

ILINA DOO

(45)

30.06.2005

(22)

12.07.2004
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s. Velmej - Bel~i{ta, MK
(51)

09-01

(54)

[I[E

Industriski dizajn

20040030

68

Glasnik,

(21)

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

20040039

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

JON^EVSKI, Ratko, MK

(73)

JON^EVSKI, Ratko

(45)

30.06.2005

(22)

24.09.2004

ul.”Jane Sandanski” br.12-4/7, Skopje, MK
(51)

08-07

(54)

CENTRALEN
BRAVA

20040039

PRENOSNIK

ZA

CILINDER

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20040040
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(45) 30.06.2005
(22) 18.10.2004

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

MORINA, Sali, MK

(73)

BAS TUTI FRUTI BEHXET DOOEL-Skopje
ul.”Skupi 20” bb, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

(21)

20040047

(45) 30.06.2005
(22) 31.12.2004

(28)
(72)
(73)

1(eden) dizajn
ne saka da bide naveden
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

Industriski dizajn

20040047

70

Glasnik,

(21)

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

20050001

(45)

30.06.2005

(22)

25.01.2005

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

SAMARXIOSKI, Kiril, MK

(73)

PRILEPSKA PIVARNICA AD

(74)

BERIN d.o.o. Skopje, Dru{tvo za intelektualna
sopstvenost

ul.”Cane Kuzmanovski” br.1, Prilep, MK

ul.”Jani Lukrovski” br.5/1-32, Skopje, MK
(51)

09-01

(54)

[I[E

20050001

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20050004

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

STOJANOVSKI, Vojo, MK

(73)

STOJANOVSKI, Vojo

(45)

30.06.2005

(22)

07.02.2005
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ul. Partizanski odredi br.155/2-15,
1000 Skopje, MK
(74)

Valentin d-r Pepequgoski, advokat

(51)

20-03

(54)

REKLAMNO AVTOMOBILSKO PANO SO
VNATRE[NO OSVETLUVAWE

(21)

20050005

ul.”Veqko Vlahovi}” br.4/1-1, 1000 Skopje, MK

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

STOJANOVSKI, Vojo, MK

(73)

STOJANOVSKI, Vojo

(45)

30.06.2005

(22)

07.02.2005

ul. Partizanski odredi br.155/2-15,
1000 Skopje, MK
(74)

Valentin d-r Pepequgoski, advokat
ul.”Veqko Vlahovi}” br.4/1-1, 1000 Skopje, MK

(51)
(54)

20-03
REKLAMNO AVTOMOBILSKO PANO SO
VNATRE[NO OSVETLUVAWE

Industriski dizajn

20050005

72

Glasnik,

(21)

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

20050006

(45)

30.06.2005

(22)

18.02.2005

(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^

2005006

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20050007

(45)

30.06.2005

(22)

18.02.2005

(30)

17.09.2004 JP D2004-28360

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

SHIMIZU, Minoru, JP

(73)

Sony Computer Entertainment Inc.
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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^

Industriski dizajn

20050007

74

Glasnik,

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

(21)20050008

(45)

30.06.2005

(22)

18.02.2005

(30)

21.09.2004 JP D2004-28465

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

SUGENO, Kazuya, JP

(73)

Sony Computer Entertainment Inc.

ISHIHARA, Hajime, JP
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

20050008

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20050009

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

KALANOSKI,Sa{o, MK

(73)

SAFIRI DOOEL

(45)

30.06.2005

(22)

02.03.2005
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ul.”Mir~e Acev” br.31/4, Ohrid, MK
(51)

24-02

(54)

LA@I^KA SO DOZER

Industriski dizajn

20050009

76

Glasnik,

(21)

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

20050012

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

DOKSIMOVSKI, Vase, MK

(73)

EL DOM Skopje

(45)

30.06.2005

(22)

16.03.2005

ul.Kozle bb, Skopje, MK
(51)

15-05

(54)

PRAVOSMUKALKA

20050012

Industriski dizajn

Glasnik,
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PREGLEDI
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
(51)

08-07

(21)

20040039

(51)

14-03

(21)

20050006

09-01

20040030

15-05

20050012

09-01

20040040

20-03

20050004

09-01

20040047

20-03

20050005

09-01

20050001

24-02

20050009

13-02

20050008

13-03

20050007

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN
(73) nositel na pravoto na id
(21) broj na prijavata
(73)

BAS TUTI FRUTI BEHXET DOOEL-Skopje, MK

(73)

SAFIRI DOOEL, MK

(21)

20040040

(21)

20050009

EL DOM Skopje, MK

Sony Computer Entertainment Inc., JP

20050012

20050006
20050007

ILINA DOO, MK

20050008

20040030
STOJANOVSKI, Vojo, MK
JON^EVSKI, Ratko, MK

20050004

20040039

20050005

LOZAR-PELISTERKA AD Skopje, DRU[TVO
ZA
PROIZVODSTVO I TRGOVIJA, MK
20040047

PRILEPSKA PIVARNICA AD, MK
20050001

Industriski dizajn

Pregledi
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Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 114 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
za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):
(11)
(18)
(21)
(22)
(23)
(28)
(30)
(45)
(51)
(54)
(55)
(57)
(60)
(72)
(73)
(74)

Registarski broj na dokumentот
Датум на ва`ење на индустрискиот дизајн

Broj na prijavata
Data na podnesuvawe
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni
Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
Data na objavuvawe
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot
Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili
crte`ot
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na
prvenstvo, isprava/re{enie)
Avtor
Nositel na pravoto
Zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentiﬁcation of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)
(21)
(28)
(30)
(72)
(73)

00406

(45)

30.09.2004

20030046

(22)

13.11.2003
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1 (eden) dizajn
13.05.2003 EU/000036462-0001
ZEPTER, Philip, MC
ZEPTER, Philip,
Sun Tower 7 Avenue Princesse Alice, 98000 Monaco,
Monte Carlo, MC

(74)

BINPRO DOOEL
ul.”Dimitar Pandilov” br.17, 1000 Skopje, MK

(51)

15-99

(54)

URED ZA VAKUUMSKO PAKUVAWE

Industriski dizajn

20030046

80

Glasnik,

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

(11)

00407

(45)

30.06.2005

(21)

20030055

(22)

09.12.2003

(30)

09.06.2003 US 29/183,262
08.08.2003 US 29/187,789
20.10.2003 US 20/192,006
10.09.2003 US 29/189,679
31.10.2003 US 29/192,839
03.12.2003 US 29/194,914

(28)

6 ({est) dizajni

(72)

Christopher James Mero, US
Alex E. Gnann, US

(73)

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(74)

BINPRO DOOEL
ul.”Dimitar Pandilov” br.17, 1000 Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[IWA

00407

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn
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00407

82

00407

Glasnik,

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn
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00407

84

00407

Glasnik,

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00408

(45)

30.06.2005

(21)

20030031

(22)

23.07.2003

(30)

28.01.2003 AT MU270-273/2003

(28)

4 (~etiri) dizajni

(72)

RITTER, Klaus, dipl. ing

(73)

AVI Alpenlandische Varedelungs-Industri
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Gesellschaft m.b.H.
Gustinus-Ambrosi-strasse 1-3 A-8074 Raaba, AT
(74)

BINSO d.o.o. Skopje Uslu`no pretprijatie
ul.”Naroden front” br.7/4, 1000 Skopje, MK

(51)

25-01

(54)

@I^ENA MRE@NA ARMATURA

Industriski dizajn

00408

86

Glasnik,

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

(11)

00409

(45)

30.06.2005

(21)

20030053

(22)

26.11.2003

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

PETRU[EVSKI, Dim~e, MK

(73)

PETRU[EVSKI, Dim~e
ul.”Ta{ko Karaxa” br.12-2-4, Skopje, MK

(51)

07-01

(54)

SAD ZA OVO[JE

00409

Industriski dizajn

Glasnik,
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PREGLEDI
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot

(51)

07-01
09-01

(11)

00409

(51)

00407

15-99
25-01

(11)

00406
00408

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI
(73) nositel na pravoto na id
(11) registarski broj na dokumentot
(21) broj na prijavata
(73)

AVI Alpenlandische Varedelungs-Industrie
Gesellschaft m.b.H., AT

(11)

00408

(21)

20030031

Industriski dizajn

PETRU[EVSKI, Dim~e, MK

(11)

00409

(21)

20030053

ZEPTER, Philip, MC

Pepsi Co, Inc., US
00407

(73)

20030055

00406

20030046

Pregledi

88

Glasnik,

12/2,

str.66-88, juni 2005 Skopje

PRomeni
(11)

00205

(11)

00373

(45)

31.03.2000

(45)

31.12.2003

(73)

DONA D.O.O.

(73)

Praska 2, 10000 Zagreb, HR
(11)

00343

(45)

31.03.2003

(73)

Dru{tvo za proizvodstvo i trgovija
„Lozar Pelisterka” AD Skopje
bul. „Bosna i Hercegovina” bb, 1000 Skopje

Dru{tvo za proizvodstvo i trgovija
„Lozar Pelisterka” AD Skopje
bul. „Bosna i Hercegovina” bb, 1000 Skopje

PRenos
(11)

00116

(11)

00205

(45)

31.12.1997

(45)

31.03.2000

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Andrija Klaric

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR

Promeni i prenos

Industriski dizajn

Glasnik,
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PRIJAVi
na trgovski
marki
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

Trgovski marki

90

12/2,

str.89-219, juni 2005 Skopje

(210) TM 2000/1297

(220) 01/11/2000

Glasnik,

кл. 5 - фармацевтски препарати, препарати за
нега на здравјето, особено паста за заби, гелови
за чистење на забите и течност за освежување на
устата, материјали за пломбирање заби и забарски
смоли; фластери, материјал за бандажирање,
дезинфекциони средства - (со право на првенство
од 10/05/2000 AT AM3499/2000)

(442) 30/06/2005
(731) Трговско друштво за трговија на големо и мало
и услуги СКАЛА ДОО населба Г. Оризари
ул. Крсте Нале 138, 7000 Битола, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ

кл. 10 - забарски стапчиња, конец за заби - (со
право на првенство од 10/05/2000 AT AM3499/
2000)

ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

кл. 21 - четки за заби - (со право на првенство од
10/05/2000 AT AM3499/2000)
кл. 30 - гума за џвакање - (со право на првенство
од 07/11/2000, како ден на прием на пријавата)
(210) TM 2000/1355

(591) бела, црвена и црна

(220) 16/11/2000
(442) 30/06/2005

(551) индивидуална

(300) 2243301 23/08/2000 GB

 
кл. 29 - живина (месо од живина), јајца,
колбаси (месни), месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), паштета (паштета од џигер),
пушено месо, салами, свинско месо, сланина,
сувомесни производи, јогурт, млеко, млечни
напивки во кои преовладува млеко, млечни
производи, павлака (млечни производи), сирење,
путер

(731) B.T.I. IMPERIAL LIMITED
H R House, 447A High Road, North Finchley
LONDON N12 0AF, GB
 ЈОАНИДИС ЈОВАН АДВОКАТ
ул”Орце Николов” б  Скопје
(540)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со прехранбени производи: живина (месо од
живина), јајца, колбаси (месни), месо, месо
(замрзнато), месо (конзервирано месо), месо
(месен сок), месо (месни екстракти), паштета
(паштета од џигер), пушено месо, салами, свинско
месо, сланина, сувомесни производи, јогурт,
млеко, млечни напивки во кој преовладува млеко,
млечни производи, павлака (млечни производи),
сирење, путер
(210) TM 2000/1303

(220) 07/11/2000
(442) 30/06/2005

(551) индивидуална

(300) AM 3499/2000 10/05/2000 AT

 

(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

(210) TM 2000/1356

кл. 34 - тутун; артикли (производи) за пушачи;
кибрити

(442) 30/06/2005

 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

BLEND-A-MED MEDICLEAN
(551) индивидуална

(731) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

 
кл. 3 - сапуни, производи за нега на телото и
убавината, препарати за нега на забите, особено
паста за заби, гелови за чистење на забите и
течност за освежување на устата (вклучително и
оние за медицинска намена и/или со медицински
субстанци) - (со право на првенство од 10/05/2000
AT AM3499/2000)

TM 2000/1297

(220) 16/11/2000

FENTANYL JANSSEN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати

Trgovski marki
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(210) TM 2000/1396

(220) 28/11/2000
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(210) TM 2000/1434

(220) 06/12/2000

(442) 30/06/2005
(731) Акционерско
друштво
за
менувачница,
трговија и услуги ЕТЕРНА - АГРО - ЕКСПОРТ
АД увоз-извоз
ул. Анести Пановски бр. 49, 7000 Битола, MK

(442) 30/06/2005
(731) Николиќ Александар Т.П. Кинг Бургер
ул. Максим Горки бр.13, MK
(540)

 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

ETERNA
(551) индивидуална
 
кл. 31 - градинарско зеленило (свежо), добиток
(храна за добиток), животни (живи), жито, зелена
салата, зрна (жита), компири, корени за употреба
во исхраната, леќа (зеленчук) свежа, лук (зеленчук)
свеж, луковици (грутки), пиперка (растение),
пченица, пченка, растенија, свеж зеленчук, свежо
овошје, семе, сено
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: градинарско зеленило (свежо), добиток
(храна за добиток), животни (живи), жито, зелена
салата, зрна (жита), компири, корени за употреба
во исхраната, леќа (свежа), лук (зеленчук) свеж,
луковици (грутки), пиперка (растение), пченица,
пченка, растенија, свеж зеленчук, свежо овошје,
семе, сено
кл. 36 - вложување средства, внесување долгови
(агенции за внесување
долгови), животно
осигурување (потпишување 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 осигурувањето),
осигурување (консултации за осигурувањето),
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

Trgovski marki

(591) бела, црвена, сина, златна
(551) индивидуална
 
кл. 42 - подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2000/1437

(220) 07/12/2000
(442) 30/06/2005

(731) SANKYO COMPANY LIMITED
5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

OLMETEC
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни болести, вклучително висок
крвен притисок, конгестивен срцев удар, диабетска
нефропатија, артериосклерози и удари, што се
издаваат само на лекарски рецепт и се наменети
за орална употреба само во таблетна форма

TM 2000/1437
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(210) TM 2000/1441

(220) 28/11/2000

Glasnik,

(210) TM 2000/1478

(442) 30/06/2005

(220) 19/12/2000
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ТЕСИМА ДООЕЛ Скопје увоз-извоз
ул. Гиго Михајловски бр.9, 1000 Скопје, MK

(731) ПОПОВИЌ, Новица
ул. III Ударна Македонска Бригада 48А,
1000 Скопје, MK

 БЕРИН ДОО СКОПЕ

 БЕРИН ДОО СКОПЕ

ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(591) сина, жолта, бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 
кл. 9 - регулатори на напон за возила, редуктори

 
кл. 35 - огласување, (рекламирање), пропагандни
дејности, проучување на пазарот (маркетинг),
рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламна документација,
рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни
огласи, ширење рекламен материјал (трактати,
проспркти, печатени примероци)
кл. 37 - апарати (поставување, одржување и
поправка на апарати), работилница (изнајмување
апарати за работилници), сервисни станици
кл. 42 - трговија
(210) TM 2000/1474

(220) 18/12/2000

(442) 30/06/2005
(731) „СОНЕТ” ДОО
бул. Партизански одреди 72а Скопје, MK
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
 
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

TM 2000/1441

кл. 16 - амбалажа (хартија за амбалажа), бележници,
блокови
(хартиени
производи),
бришење
(гумички за бришење), држачи за лепливи ленти
(канцелариски прибор), канцелариски ножеви
за бришење (редирање), канцелариски прибор
со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки,
квасилки за марки (канцелариски), квасилки
(канцелариски прибор), кутии за хартиени
производи (канцелариски артикли), листови
(хартиени производи), мастилници, мастило,
моливи, налив-перо, ножеви за растегнување
или превивање хартија (канцелариски прибор),
ножеви за хартија (канцелариски прибор),
обвивки (канцелариски уреди за затворање на
обвивките), папки (канцелариски прибор), папки
(хартиени производи), перничиња за печати,
папки за документи, прибор за пишување, прибор
за цртање, регистри (книги), течности за корекција
(канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/
(апарати за зацврстување со спојничиња)/
канцелариски прибор/, уреди за сечење хартија
(канцелариски прибор), хартија, хартија за
копирање/карбон хартија/
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: амбалажа (хартија за амбалажа), бележници,
блокови
(хартиени
производи),
бришење
(гумички за бришење), држачи за лепливи ленти
(канцелариски прибор), канцелариски ножеви
за бришење (редирање), канцелариски прибор
со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки,
квасилки за марки (канцелариски), квасилки
(канцелариски прибор), кутии за хартиени
производи (канцелариски артикли), листови
(хартиени производи), мастилници, мастило,
моливи, налив-перо, ножеви за растегнување
или превивање хартија (канцелариски прибор),
обвивки (канцелариски уреди за затворање на
обвивките), папки (канцелариски прибор), папки
(хартиени производи), перничиња за печати,
папки за документи, прибор за пишување, прибор
за цртање, регистри (книги), течности за корекција
(канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/

Trgovski marki

Glasnik,

(апарати за зацврстување со спојничиња)/
канцелариски прибор/, уреди за режење хартија
(канцелариски прибор), хартија, хартија за
копирање/карбон хартија/, хартиени кеси за
подароци, персонално досие, жилети (ножиња за
бричење), пени за бричење, батерии, производи
од стакло, производи од порцелан, производи од
текстил
(210) TM 2000/1479

папки за документи, прибор за пишување, прибор
за цртање, регистри (книги), течности за корекција
(канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/
(апарати за зацврстување со спојничиња)/
канцелариски прибор/, уреди за режење хартија
(канцелариски прибор), хартија, хартија за
копирање/карбон хартија/, хартиени кеси за
подароци, персонално досие, жилети (ножиња за
бричење), пени за бричење, батерии, производи
од стакло, производи од порцелан, производи од
текстил

(220) 19/12/2000
(442) 30/06/2005

(731) ПОПОВИЌ, Новица
ул. III Ударна Македонска Бригада 48А,
1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

UNIVEL
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(210) TM 2001/31

(220) 18/01/2001
(442) 30/06/2005

(731) BP p.l.c.
1 ST JAMES’S SQUARE,
LONDON SW1Y 4PD, GB
 ШПЕНД ДЕВАЈА адвокат
ДТЦ Мавровка ламЦ кат  канц   Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - регулатори на напон за возила, редуктори
кл. 16 - амбалажа (хартија за амбалажа), бележници,
блокови
(хартиени
производи),
бришење
(гумички за бришење), држачи за лепливи ленти
(канцелариски прибор), канцелариски ножеви
за бришење (редирање), канцелариски прибор
со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки,
квасилки за марки (канцелариски), квасилки
(канцелариски прибор), кутии за хартиени
производи (канцелариски артикли), листови
(хартиени производи), мастилници, мастило,
моливи, налив-перо, ножеви за растегнување
или превивање хартија (канцелариски прибор),
ножеви за хартија (канцелариски прибор),
обвивки (канцелариски уреди за затворање на
обвивките), папки (канцелариски прибор), папки
(хартиени производи), перничиња за печати,
папки за документи, прибор за пишување, прибор
за цртање, регистри (книги), течности за корекција
(канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/
(апарати за зацврстување со спојничиња)/
канцелариски прибор/, уреди за сечење хартија
(канцелариски прибор), хартија, хартија за
копирање/карбон хартија/
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: амбалажа (хартија за амбалажа), бележници,
блокови
(хартиени
производи),
бришење
(гумички за бришење), држачи за лепливи ленти
(канцелариски прибор), канцелариски ножеви
за бришење (редирање), канцелариски прибор
со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки,
квасилки за марки (канцелариски), квасилки
(канцелариски прибор), кутии за хартиени
производи (канцелариски артикли), листови
(хартиени производи), мастилници, мастило,
моливи, налив-перо, ножеви за растегнување
или превивање хартија (канцелариски прибор),
обвивки (канцелариски уреди за затворање на
обвивките), папки (канцелариски прибор), папки
(хартиени производи), перничиња за печати,

Trgovski marki

(591) зелена и жолта
(551) индивидуална
 
кл. 1 - хемиски производи за употреба во
индустријата и науката; хемиски производи за
употреба во индустријата и/или за употреба во
лроизводините процеси; вештачки и синтетички
смоли; сурови пластични материи за употреба во
индустријата; хемиски производи за употреба во
металуршката индустрија; препарати, течности
и масла за работа на машински и/или метални
работни опарации; смеши од течности и масла;
разладувачи;
растворувачи;
хидраулични
течности; детергенти и препарати за одмастување
за употреба во индустријата и процесите на
производство; хемиски производи за употреба
во системите за ладење; растворувачки агенси;
средства, течности и масла за отстранување
на варовник, талог, каменец, малтер, масло,
маснотии, восок, мастило, јаглен, нечистотија,
плевел, мемла, кал и дамки; емулгатори; хемиски
препрати за спречување на ’рѓа; материјали
за филтрирање; течности за трансмисија;
течности за сопирачки; препарати за употреба
во детекција на површини што се извалкани,
расипани и напукнати; дијагностички препарати
и аналитички препрати; хемиски препрати за
дисперзија на масло, мазива и петролеј; хемиски
производи за превенција од каменец; препарати
за чистење, перење отстранување на маслото,
сите во употреба во индустирски и производни
цели; хемиски производи за конзервирање
прехранбени производи; катализатори; масти за

TM 2001/31
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дупчалки; подмачкувачи за дупчалки; соединенија
за моделирање; полимери за употреба во
индустријата; течни полимери за употреба во
соединенија во индустријата за едрење и за
затворачи; инженерска термопластика; силикон и
силикати; аглутинати за цемент
кл. 4 - индустриски масла и масти; соединенија
за апсорбирање прав по пат на навлажнување
и врзување; горива; илуминати; нехемиски
адитиви за масла и горива; подмачкувачи и
масла за подмачкување; метални производи
за подмачкување; моторни масла, масла за
запчаници, масла за подмачкување моторни
возила; восоци; петролејско желе за индустриска
потреба
кл. 6 - подредени рамки за соларни ќелии и
модули; контејнери од метал за подмачкувачи,
масла, мазива, хемикалии, компресиран гас и
течно гориво; метални цевки; метални вентили
што не се делови од машини; држачи за клучеви;
алуминиум
кл. 9 - апарати и инструменти, геодетски,
фотографски и мерни; апарати за гаснење
пожар;
електрични
кабли;
фотоволтажни
соларни електрични инсталации за употреба во
телекомуникации, навигациони цели, катодна
заштита, осветлување и за електрификација на
рурални средини; електрични ќелии и батерии;
полначи на батерии; акумулатори; хидрометри на
киселина; киселински мерачи за батерии; анодни
батерии; аноди; оспособувачи; катодни апарати
против корозија; прекинувачи на кола и затворачи
на кола; облека за заштита од несреќи и/или
пожари; заштитни ракавици; заштитни шлемови;
апарати што работат на паричка за паркирање на
автомобили и на паркинзи; компјутери; магнетски
или оптички дискови; електрични инсталации за
далечинска контрола на индустриските операции;
галвански батерии; магнетски идентификациони
картички; картички за електронско, оптичко
или магнетно чување податоци за употреба
како картички за потрошувач; „смарт” картички;
читачи и декодери на картички што работат
автоматски и машини за читање на картички;
картички за авторизација, картички за плаќање и
идентификациони картички; електрични апарати
за далечинско палење, интегрални кола; панцири;
спасоносни сплавови; гуми за спасување за
деца; фенери; осцилографи; печатени кола;
пирометри; електрични отпорници; соларни
батерии; телеметри; температурни индикатори;
електрична инсталација за превенција од
крадење; силиконски вафли; индикатори за ниво
на вода; претходно наснимување лодатоци,
ленти, видео и магнетски или оптички дискови;
софтвер за компјутери; електронски публикации;
машини за забава на автоматски погон или по пат
на жетони; очила за сонце; стакла против блесок;
синџири за бинокли; фотографски филм; камери;
пумпи за гориво за сервисни станици; магнетски
ленти; светлосни знаци; апарати за мерење
притисок; радиа; електрични утикачи; утикачи за
адаптери; индикатори на брзина; предупредувачки
триаголници за дефект на возилата на пат
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кл. 11 - инсталации и апарати за осветлување,
топлење, готвење, ладење, сушење, вентилирање,
еркондишни, снабдување со вода, санитарни
цели, одделување гас, чување гас, отстранување
смет или наслаги; инцинератори; акомулатори
за топлина; апарати за автомобили против
заслепување; апарати за ладење и замрзнување;
радијатри за централно затоплување; електрични
сијалици, ламби и цевки што не се полнат;
електрични уништувачи, уништувачи на инсекти;
апарати и столбови за дестилација; инсталации
за отстранување прав во индустриски цели;
трепкачки светла; горива; економизери за горива;
согорувачи на гас; радијатори; регулирачки и
безбедносни апарати за апарати и цевки за вода,
гас или масло; соларни колектори за топлење;
соларна опрема; електрични факели; вентили
за контрола на ниво за употеба во складишта;
апарати за освежување на воздухот автомобили,
авиони и чамци; компоненти и опрема вклучени
во оваа класа за употреба во производство на
апарати за: готвење, разладување, замрзнување,
еркондишни,
вентилирање,
топлење,
осветлување, перење и сушење алишта, чинии,
тенџериња и прибор за готвење, снабдувачи со
вода, капење, отстранување на нечистотија и за
санитарни цели
кл. 17 - материјал за пакување и изолација;
неметални цевки; масло за изолација; полупроизведени пластични производи; пластичен
филм што не е за пакување; полиолефински
влакна што не се за текстилна употреба; карбонски
влакна што не се за текстилна употреба; облоги
за насади; пластики во незавршена форма за
употреба во производство; компоненти и делови
за употреба во производство
кл. 19 - асфалт, смола, битумен, соединение на
асвалтен битумен, соединенија и емулзии од
асвалтен битумен (што не се обоени); асвалтна
преслека; преслека од битумен за покриви;
битуменски производи за конструкција на згради
и патишта; рамки за употреба во градење и
инжинерство што не се од метал; оџаци; скали
и огради за скали, што не се од метал; бараки;
греди; летви; решетки за работа што не се од
метал; макадам; градежни панел што не се од
метал; претходно произведени платформи и
греди што не се од метал; материјал за изработка
и преслекување на патишта; штитници од влага
и осветлувачи на покриви, што не се од метал;
катран; ленти од катран за градење; преслекувачи
за ѕидови што не се од метал, за градење;
неметални црепови; решеткасти структури за
секакви потреби во градење и инжинерство;
геотекстили (неметални)
кл. 25 - облека, чевли, капи, спортска облека;
облека за бебиња; униформи; облека што не
пропушта вода; облека што не пропушта вода за
скијање на вода и други водени активности
кл. 36 - финансиски менаџменти и консултации;
финансиски услуги; позајмици (финансиски);
продажба на кредит; инструмент за плаќање;
картички за претходно плаќање и за различни
плаќања; и системи што исполнуваат слични
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функции; консултации за менаџмент за купување;
услуги за финасиско чистење; процесуирање
на плаќања; изнајмување и давање лизинг на
недвижна сопственост; картичка за плаќање;
картичка за предвремено плаќање, разделено
плаќање, каричка за лична идентификација,
картичка за авторизација за купување, картичка
за попусти и картичка за услуги во готово;
финансирање на набавки; електронски трансфер
на средства и услуги за префрлување готовина;
услуги што се однесуваат на издавање сметки
и анализи за сите горни услуги; процесуирање
на плаќање; финансиски услуги; осигурување
и осигурување на услуги на брокери; услуги
за гаранции; услуги во администрација на
пензиски фонд и менаџмент; услуги за издавање
информации за пензиски фонд веднаш; растење
на хуманитарен фонд; финансиско спонзорство
кл. 37 - антикорозивен третман на возила;
асвалтирање; чистење, полирање, подмачкување,
одржување и поправање авиони, моторни возила
и приколки; миење моторни возила; инсталација и
поправка на печки; поправка и менување на гуми
на возила; инсталација и поправка на опрема за
топлење; услуги за перење; чистење; одржување
и поправка на кожа; конструкции на топли леи;
инсталации одржување и сервисирање апарати
и инструменти за снабдување и дистрибуција со
гас; поправка, одржување и сервисирање апарати
и инструменти за гас; инсталација, полравка и
одржување машини; конструкција и одржување
мрежи од цевки; поправка и одржување пумпи;
услуги за сервисни станици за возила и пумпи
за гориво за возила; инсталации за масло;
бојосување или поправка на знаци; одржување,
поправка и грижа за бродови, опрема за масло и
авиони
кл. 39 - изнајмување на возила, вклучително лесни
автомобили, камиони и приколки; влечење возила;
паркирање возила; транспорт, пакување, чување
и дистрибуција на стока; аранжмани за патување;
чување бродови; дистрибуција, снабдување,
транспорт и чување гориво, масло, петролеј,
гас и подмачкувачи; трансмисија, снабдување и
дистрибуција на електрична енергија; транспорт
на масло и гас низ цевки; транспортни услуги во
марини; услуги за полнење со гориво; полнење со
гориво на бродови, чамци, авиони и долги возила;
катеринг на бродови или простор на бродови за
транспорт на стока
кл. 41 - образование и останати сродни услуги на
полето на индустријата за масло, гас и петрохемија,
наука, здравје, безбедност и човекова околина;
организирање
и
одржување
меѓународни
контакти помеѓу училишта во различни држави
обезбедувајќи при тоа мултијазични наставни
единици за таа цел; објавување книги; услуги за
електронски игри на интернет; услуги за обука во
врска со употреба на компјутерски софтвер за
организирање распоред на транспорт на производи,
мониторинг на изведбата и известување во врска
со тоа, вклучително постојано отворени (он-лине)
услуги; услуги за обука во врска со совладување
петрохемиско производство
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кл. 42 - хотелски услуги; менаџмент за сместување
во кампови; услови за опрема за јавни бањи,
тушеви, сауни и тоалети; места за игралишта за
деца на сервисни станици; кафиња; кафетерии,
кантини, ресторани и снек бар услуги; услови
за храна и пијалаци; услови за обезбедување
конференции;
компјутерско
програмирање;
изнајмување компјутери; дизајн на компјутерски
софтвер; услуги за процесуирање податоци;
подготовка и одржување на компјутерски
програми за организира распоред на транспорт
на производи и извештаи за тоа, вклучително
отворени (он-лине) услуги; дизајнерски услуги за
малопродажба и големопродажба; изнајмување
униформи и машини за продажба; услуги
за анализа на експлоатацијата на нафтени
полиња; тестирање на квалитет на маслото,
подобрување на квалитет на маслото, опрема за
нафтени полиња; тестирање (инспекција) за рано
дијагностицирање на нафтени полиња и опрема
и системи за нафтени полиња; испитување
марини, воздух и почва; дизајнирање опрема
за употреба во индустриски процеси; услуги во
хортикултура; анализи и дијагнози на масла,
мазива и подмачкувачи, геолошки испитувања и
геолошка ексллоатација; операции на нафтени
и гасни полиња; услуги за обезбедување и
консултативни услуги во врска со тоа; услуги
во врска со претходни знаења за опрема за
размена на технички и технолошки информации;
надгледување и инспекција на поле, машини и
апарати; услуги на немедицинска технолошка
анализа; правно застапување; експлоатација
на индустриска и интелектуална сопственост;
услуги на франшиза во продажба; сите
вклучени вокласата 42. Исто така: изнајмување
соби, резервирање сместување во кампови;
архитектонски совети и консултативни услуги;
консултативни услуги во врска со компјутерски
софтвер; услуги за информации за временската
прогноза; услуги на печатење; подготвока на
инжинерски нацрти, техничка документација и
извештаи; услуги за професионални совети во
врска со подмачкување и одржување на машини и
машинерија; услуги за консултации, советодавни,
технички, научни, истражувачки и дизајн, се во
врска со индустрија, инжинерство, компјутери,
масла, хемикалии, пластични маси, продажба,
влијание на полињата на околината; правен совет;
консултативна услуга во врска со пополнување
и проследување на пријава за регистрација на
интелектуална сопственост; сите вклучени во
класата 42 и сите вклучени во отворена (он-лине)
услуга
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(210) TM 2001/91

(220) 08/02/2001

(210) TM 2001/263

(220) 16/03/2001
(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005
(731) TBWA International B.V.
Stadhouderskade 79, 1072 AE Amsterdam, NL

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA

 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ

MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

OMMS

(551) индивидуална
 
кл. 16 - брушури и други печатени работи

(551) индивидуална

кл. 35 - рекламни услуги; маркетинг услуги;
продукција и распространување
рекламни
работи; помош во бизнисот на комерцијални
и индустриски компании; бизнис менаџмент
и бизнис организација, консалтинг и помош
бизнис информации; комерцијални информации;
бизнис пребарување; статистички информации
и постапки; процесуирање податоци; промоција
на продажби; купопродажба и издавање
рекламен простор; купопродажба и издавање
општи и рекламни материјали; директно
порачано рекламирање; испитување на пазарот;
гласачко мислење; организирање изложби;
радио, телевизиско печатено и на билборди
рекламирање; јавни и промотивни услуги; услуги
на рекламни агенции; услуги на маркетинг
агенции; планирање и купување по медиум;
услуги на спонзорирање; анализи на пазарот;
услуги на дизајнирање; услуги на развивање
нови производи; сметководство; репродуцирање
документи; услуги на агенции за вработување;
издавање канцелариски машини и канцелариска
опрема; обезбедување на напреднаведените
услуги on-line од компјутерска база на податоци
или на интернет; консултантски или советодавни
услуги во врска со напреднаведените услуги

 

кл. 42 - дизајнирање рекламни материјали
(210) TM 2001/253

(220) 16/03/2001

кл. 9 - компјутери, компјутерски периферни уреди
и мерни уреди за истите
(210) TM 2001/276

(220) 20/03/2001
(442) 30/06/2005

(731) АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ МАКЕДОНИЈАСКОПЈЕ
ул. 11 Октомври бр. 25, 1000 Скопје, MK
(540)

QBE MACEDONIA
(551) индивидуална
 
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
(210) TM 2001/279

(220) 21/03/2001
(442) 30/06/2005

(731) РОДОН ДООЕЛ
ул. Индустриски пат бб, Битола, MK
(540)

(442) 30/06/2005
(731) GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
 КПМГ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
ул”Даме Груев”   кат   Скопје
(540)

LAMICTAL
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2001/91

(551) индивидуална
 
кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека, чевли и капи

Trgovski marki
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(210) TM 2001/286

(220) 22/03/2001
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(210) TM 2000/371

(220) 11/04/2000
(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005

(731) Друштво за трговија, производство, шпедиција,
маркетинг, пропаганда и филм КАН Цвета ДОО
увоз-извоз Скопје
ул. „Луј Пастер” бр. 5/2, 1000 Скопје, MK

(731) „ГЕМИЛИ М” Друштво за трговија и услуги,
производство Љупчо ДООЕЛ
увоз-извоз, Скопје, MK
(540)

 МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД Скопје
бул”Кочо Рацин”   Скопје

„Гемили М” ДОЕЛ Скопје

(540)

(551) индивидуална
 
кл. 20 - канцелариски мебел
(210) TM 2001/290

(220) 23/03/2001
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за промет и услуги ДОЛАР ТУРС,
Мирјана дооел експорт-импорт, Скопје
бул. АСНОМ бр. 10-1-4, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - спортски и културни активности
(210) TM 2001/451

(220) 03/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул.” 4 Јули” 3а, 1000 Скопје, MK
 Издаваштво Круг доо  Скопје
ул Никола Вапцаров   Скопје
(540)

(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 
кл. 39 - транспортни услуги, пакувањe
складирањe стока, организирање патувања
(210) TM 2001/318

кл. 16 - печатени работи

и

(220) 02/04/2001
(442) 30/06/2005

(731) Diners Club International Ltd.
8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

кл. 35 - огласување
(210) TM 2001/452

(220) 03/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул.” 4 Јули” 3а, 1000 Скопје, MK
 Издаваштво круг доо  Скопје
ул Никола Вапцаров   Скопје
(540)

CLUB CASH
(551) индивидуална
 
кл. 36 - oсигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот, а особено финансиски услуги, вклучително
и услуги поврзани со кредитни картички
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(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 16 - печатени работи

кл. 30 - додатни сендвичи со месо, сендвичи со
месо, сендвичи со свинско месо, сендвичи со
риба, сендвичи со пилешко месо, бисквити, леб,
торти, колачи, чоколади, кафе, замена за кафе,
чај, сенф, овесно брашно, тестенини, сосови,
зачини, шеќер

кл. 35 - огласување
(210) TM 2001/453

(220) 03/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул.” 4 Јули” 3а, 1000 Скопје, MK
 Издаваштво Круг доо  Скопје
ул Никола Вапцаров   Скопје
(540)

(210) TM 2001/574

(220) 24/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) BUSHNELL CORPORATION
9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214, US
 ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул ‘’Илинденска’’    Велес
(540)

(551) индивидуална

PERMA FOCUS

 
кл. 16 - печатени работи

(551) индивидуална

кл. 35 - огласување
(210) TM 2001/457

(220) 03/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) B. T. I. IMPERIAL LIMITED
H R House, 447A High Road, North Finchley,
LONDON N12 OAF, GB
 ЈОАНИДИС ЈОВАН АДВОКАТ
ул”Орце Николов” б  Скопје

 
кл. 9 - окулари
(210) TM 2001/580

(220) 25/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) GALLAHER LIMITED
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, UK
 ТОНЕВСКИ ДРАГАН АДВОКАТ

(540)

ул”Питу Гули”   Скопје
(540)

CITY
(551) индивидуална
 
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; супстанции за
пушење што се продаваат оделно или заедно со
тутун, a не се за медицинска потреба или не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари и
цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(551) индивидуална
 
кл. 34 - тутун; производи за пушачите; кибрити
(210) TM 2001/483

(220) 10/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) McDonalds Corporation
One McDonalds Plaza, Oak Brook,
Ilinois 60523, US
 РУБЕН ЉУБИЦА адвокат

(210) TM 2001/604

(442) 30/06/2005
(731) Е.С. Гироланд Лимитид
ул.Караискаки 38, Лимасол , CY
 ЕВГЕНИЈ СЕРДЈУК адвокат

бул”СвКлимент Охридски” бр
 Скопје

(220) 31/05/2001

ул „Стив Наумов” бр  Скопје
(540)

(540)

McFRESH
TM 2001/453

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

и додатна опрема за сите наведени производи;,
истражувања; изработка на програми за
компјутери; услуги што не се опфатени со другите
класи а особено услуги поврзани со продажба и
доставување бела техника и мебел

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано и сушено и варено
овошје и зеленчук, желе џемови, компоти, јајца
млеко и млечни производи, масло и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шекер, ориз,тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и промзводи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сососви (како мирудии),
мирудии мраз
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(210) TM 2001/713

(220) 21/06/2001
(442) 30/06/2005

(731) „МОБИМАК” Акционерско друштво за мобилна
телефонија-Скопје
ул. Орце Николов б.б. 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 42 - подготвување храна и пијалоци, услуги
за привремено сместување , медицинска и
хигиенска помош и разубавување, ветеринарски
и земјоделски услуги, правни услуги, научни и
индустриски истражувања, изработка на програми
за компјутери
(210) TM 2001/682

(220) 11/06/2001
(442) 30/06/2005

(731) KABUSHIKI KAISHA MAKITA
trading as MAKITA CORPORATION
11-8, 3-CHOME, SUMIYOSHI-CHO ANJO-SHI,
AICHI-KEN, JP

(591) црвена,бела и жолта
(551) индивидуална
 
кл. 38 - телекомуникации

 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(210) TM 2001/733

(220) 28/06/2001
(442) 30/06/2005

(731) Exxon Mobil Corporation,
a New Jersey corporation
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, US

(551) индивидуална
 
кл. 7 - алати на електричен погон, вклучително и
безжични алати: пили за шини, брусила, брусеви,
распрснувачи, дробилки, рачни моторни пили,
циркуларни пили, јаглени четкички, машини
за сечење, сечила, сврдла, тримери за трева,
сечачи на жлебови, ударни дупчалки, тримери за
жива ограда, сет одвртувачи, клучеви за матици,
убодни пили, аголници, косилки, мешалки за
течност, аголни пили, грицкалки, чекани за
заковување и демолирање, стругови, светнувачи,
повратни пили, кружни чекани, направи за
обрежување, одвртувачи, ножици, спајувалки,
смукалки, клучеви за матици, пумпи како и делови
и додатна опрема за сите наведени производи;
машини за обработка на дрво: трачни пили,
спојници, спојни стругови и стругови, столни пили,
моторни синџирни точила, подвижни работни
плочи, машини за спојување, како и делови и
додатна опрема за сите наведени производи;
бензиски моторни алати: распрснувачи, рачни
моторни пили, сечачи, тримери за трева, тримери
за жива ограда, косилки пумпи, како и делови и
додатна опрема за сите наведени производи;
пнеуматски
алати:
воздушни
компресори,
воздушни пиштоли за клинци, воздушни пиштоли
за спајувалки како и делови и додатна опрема за
сите наведени производи; бензиски генератори,
преносни бензински генератори, како и делови

Trgovski marki

 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

TEMPO PACK
(551) индивидуална
 
кл. 16 - печатени публикации, весници и
периодичници во врска со петрохемиски
производи и услуги
(210) TM 2001/741

(220) 02/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Bristol-Myers Squibb Company
345 Park Avenue, New York, New York, 10154, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

VORMADA
(551) индивидуална
 
кл. 5 - aнтивирусни фармацевтски препарати

TM 2001/741
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(210) TM 2001/742

(220) 02/07/2001

(210) TM 2001/752

(220) 04/07/2001
(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005
(731) Bristol-Myers Squibb Pharma Company
203 Longmeadow Drive Wilmington,
DE 19810, US

(731) Здружение
на
граѓани
МАКЕДОНСКИ
ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје
Кошаркарска сала „Градски Парк”, - Скопје, MK

 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

 ПАТЕНТЦЕНТАРКОНСАЛТИНГ АД СКОПјЕ
бул „Кузман Јосифовски Питу„  лок

ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

 Скопје

(540)
(540)

SYMPHONIX
(551) индивидуална
 
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 дијагностицирање
со употреба на компјутерско снимање
(210) TM 2001/751

(220) 04/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) SSANGYONG MOTOR COMPANY
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, KR
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(591) сина, црвена, зелена, жолта и црна
(551) индивидуална
 
кл. 41 - настава и разонода

(540)

кл. 42 - спорт; дејности од областа на културата
и уметноста; реклама и пропаганда; хуманитарни
дејности; образовни и едукативни дејности
неспомнати во другите класи
(210) TM 2001/753

(220) 04/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Здружение
на
граѓани
МАКЕДОНСКИ
ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје
Кошаркарска сала „Градски Парк”, - Скопје, MK
 ПАТЕНТЦЕНТАРКОНСАЛТИНГ АД СКОПјЕ
бул „Кузман Јосифовски Питу„  лок 
Скопје

(551) индивидуална
 
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода, спортски возила и возила за спорт,
возила за повеќе намени, патнички автомобили,
комбиња, пикап (pick-up) камиони, автобуси,
приколки за трактори, камиони истоварувачи,
тркачки автомобили, тркала за возила, моторни
возила

(540)

МАКЕДОНСКИ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ
(551) индивидуална
 
кл. 41 - настава и разонода
кл. 42 - спорт; дејности од областа на културата
и уметноста; реклама и пропаганда; хуманитарни
дејности; образовни и едукативни дејности
неспомнати во другите класи

TM 2001/742

Trgovski marki
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(210) TM 2001/754

(220) 04/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)
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радио-телефонски системи; едукативна опрема;
уреди за наснимување и репродукција на податоци,
звук и слика; електрични и комуникациски кабли,
антени, уреди за водење на брановите; опрема и
апарати за обработка, наснимување, складирање,
пренесување, примање и/или печатење на
податоци; банковни картички и кредитни
картички, сметковни картички, чековни картички;
компјутери, микропроцесори, опрема и апарати
за шифрирање и дешифрирање; калкулатори и
уреди за прикажување, модеми, магнетни носачи
на податоци - дискови, ленти, картички и жици;
оптички дискови, ленти и картички; компјутерски
софтвер (наснимен), компјутери и шифрирани
програми за процесори за податоци; тастатури;
примопредаватели,
контролери;
сателитски
земјени станици и построенија и делови за
истите; електронски игри, имено мултимедиски
игри, симулатори, интерактивни медиски игри и
видео игри
кл. 12 - возила и транспортни уреди за друмски,
воздушен или воден сообраќај

(591) жолта, црвена, зелена, жолто кафена, и бела
(551) индивидуална
 
кл. 29 - масло,особено масло за пржење
(210) TM 2001/755

(220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) M0102489 28/04/2001 HU
(731) Axelero Internet Szolgaltato Reszvenytarsasag
Krisztina krt.55, H-1013 Budapest, HU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) модра, црвена, жолто-кафена и бела
(551) индивидуална
 
кл. 9 - опрема и апарати - електрични, електронски,
оптички, за електро-оптичка комуникација и
забава, радио, телевизиска, интерактивна
мултимедиска опрема и апарати; уреди со
далечинска команда со рачно управување
засновани на микрокомпјутер наменети за
мултимедиски програми, додатни апарати за нив,
адаптери, електрични контролни системи; опрема
за анализирање, сигнализација, контрола, надзор;
предавател на радио пораки, пејџер, телефонска
и радио-телефонска опрема и системи, целуларни

Trgovski marki

кл. 16 - канцелариски материјал, пластика, картон;
хартиени ленти и картички за наснимување
на компјутерски програми; печатени работи и
публикации, особено билтени, списоци, каталози,
водичи за програмирање; списанија и часописи во
врска со телекомуникации, забава, интерактивни
медиуми; канцелариски реквизити: едукативни
материјали
кл. 35 - рекламирање, промовирање, маркетинг,
истражување на пазарот; организирање изложби
и кампањи, агентура, консултации и активности
на гла-вен изведувач, организирање и агентура
во врска со промет на технолошко-интелектуални
производи и услуги, организирање и раководење
со преземачки активности и претпријатија,
консултации во врска со економски и трговски
работи, при што сите се во врска со и преку
интернет; трансакција на зделки преку компјутер;
изнајмување канцелариски машини и компјутери
кл. 37 - изградба, монтажа, одржување,
работење со и поправка на телекомуникациски,
информативни и интерактивни мултимедиски
системи и апарати, поправка на канцелариска,
компјутерска, телекомуникациска опрема и
апарати; архитектонски и градежен инженеринг
и консултации; производство, монтажа, изградба,
одржување и поправка на телекомуникациски
станици, сезонски или постојани јавни телефонски,
факс, видеофонски станици, јавни станици за
интернет и дигитална комуникација, електронс-ки
пошти и јавни компјутерски станици и мрежи
кл.
38
телекомуникации;
електронско
пренесување на податоци, звук и видео за
неинтерактивна или интерактивна забава и
програми; услуги во врска со звук и пораки; услуги
за телекомуникациски пристап; пренос преку
телевизија и кабелска телевизија; пренесување
на податоци преку главен компјутер (достапни во
секое време); системи за компјутерски огласни
табли (BBS), услуги преку мрежи за конференции;
услуги преку мрежи за финансиски и банкарски
услуги; пренесување на звучни и видео програми,
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видео пренос во затворено коло; пренесување на
звучни и видео програми врз основа на доставено
барање; приватни или јавни, аналогни или
дигитални телекомуникациски услуги засновани
на интернет, особено пренос на информации преку
телефон, факс, видеофон, мобилен телефон,
дигитални информации; размена на дигитални
податоци и документи преку интернет, услуги на
електронска пошта, телекомуникациски услуги
со намалена или специјална тарифа, услуги на
пејџер; новинска агенција
кл. 41 - едукација; забава, обезбедување музички
и видео информации, едукативни информации,
информации за спортски настани и резултати,
културолошки услуги, особено организирање и
спроведување културолошки настани како што се
концерти, шоу програми, претстави, раководење
и организирање
оркестри, артистички и
изведувачки агенции, раководење и изнајмување
концертни сали, организирање и раководење на
изложби, аукции; забава преку радио, телевизиско
и мултимедиско емитување, произведување
на радио и телевизиски претстави, просторија
за играње со компјутерски видео игри, при што
сите се достапни и преку интернет; објавување,
производство и пуштање во промет на часописи,
звучни и видео снимки и носачи на податоци
кл. 42 - организирање и раководење претпријатија
и преземачки активности; обработка на податоци,
складирање и ракување преку компјутер, преку
интернет и мрежа, услуги на датотеки; заштита и
обезбедување на податоци, дигитална валидација
на податоци, дигитално потпишување; пристап до
јавни компјутери, складишта, услуги на шалтер за
помош, услуги на поправка, работи во врска со
резервни делови; истражување и развој, техничко,
техничко-економско испитување, истражување,
анализирање; создавање и развој на компјутерски
програми; услуги со готови програми (апликативни
програми), имено пристап до компјутерски
програми преку интернет, создавање на изглед
на Интернет, изготвување домашна страница,
проектирање аспекти, обезбедување домашен
(приемен) „сервер” за други, обезбедување
„серверско” користење за други, инфра-структура
(заснована на интернет) за деловни, трговски и
услуги на електронски складишта
(210) TM 2001/756

(220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) M0102562 03/05/2001 HU
(731) Axelero Internet Szolgaltato Reszvenytarsasag
Krisztina krt. 55, H-1013 Budapest, HU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

AXELERO
(551) индивидуална
 
кл. 9 - опрема и апарати - електрични, електронски,
оптички, за електро-оптичка комуникација и
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забава, радио, телевизиска, интерактивна
мултимедиска опрема и апарати; уреди со
далечинска команда со рачно управување
засновани на микрокомпјутер наменети за
мултимедиски програми, додатни апарати за нив,
адаптери, електрични контролни системи; опрема
за анализирање, сигнализација, контрола, надзор;
предавател на радио пораки, пејџер, телефонска
и радио-телефонска опрема и системи, целуларни
радио-телефонски системи; едукативна опрема;
уреди за наснимување и репродукција на податоци,
звук и слика; електрични и комуникациски кабли,
антени, уреди за водење на брановите; опрема и
апарати за обработка, наснимување, складирање,
пренесување, примање и/или печатење на
податоци; банковни картички и кредитни
картички, сметковни картички, чековни картички;
компјутери, микропроцесори, опрема и апарати
за шифрирање и дешифрирање; калкулатори и
уреди за прикажување, модеми, магнетни носачи
на податоци - дискови, ленти, картички и жици;
оптички дискови, ленти и картички; компјутерски
софтвер (наснимен), компјутери и шифрирани
програми за процесори за податоци; тастатури;
примопредаватели,
контролери;
сателитски
земјени станици и построенија и делови за
истите; електронски игри, имено мултимедиски
игри, симулатори, интерактивни медиски игри и
видео игри
кл. 12 - возила и транспортни уреди за друмски,
воздушен или воден сообраќај
кл. 16 - канцелариски материјал, пластика, картон;
хартиени ленти и картички за наснимување
на компјутерски програми; печатени работи и
публикации, особено билтени, списоци, каталози,
водичи за програмирање; списанија и часописи во
врска со телекомуникации, забава, интерактивни
медиуми; канцелариски реквизити: едукативни
материјали
кл. 35 - рекламирање, промовирање, маркетинг,
истражување на пазарот; организирање изложби
и кампањи, агентура, консултации и активности
на гла-вен изведувач, организирање и агентура
во врска со промет на технолошко-интелектуални
производи и услуги, организирање и раководење
со преземачки активности и претпријатија,
консултации во врска со економски и трговски
работи, при што сите се во врска со и преку
Интернет; трансакција на зделки преку компјутер;
изнајмување на канцелариски машини и
компјутери
кл. 37 - изградба, монтажа, одржување,
работење со и поправка на телекомуникациски,
информативни и интерактивни мултимедиски
системи и апарати, поправка на канцелариска,
компјутерска, телекомуникациска опрема и
апарати; архитектонски и градежен инженеринг
и консултации; производство, монтажа, изградба,
одржување и поправка на телекомуникациски
станици, сезонски или постојани јавни телефонски,
факс, видеофонски станици, јавни станици за
Интернет и дигитална комуникација, електронс-ки
пошти и јавни компјутерски станици и мрежи

Trgovski marki

Glasnik,

кл.
38
телекомуникации;
електронско
пренесување на податоци, звук и видео за
неинтерактивна или интерактивна забава и
програми; услуги во врска со звук и пораки; услуги
за телекомуникациски пристап; пренос преку
телевизија и кабелска телевизија; пренесување
на податоци преку главен компјутер (достапни во
секое време); системи за компјутерски огласни
табли (BBS), услуги преку мрежи за конференции;
услуги преку мрежи за финансиски и банкарски
услуги; пренесување на звучни и видео програми,
видео пренос во затворено коло; пренесување на
звучни и видео програми врз основа на доставено
барање; приватни или јавни, аналогни или
дигитални телекомуникациски услуги засновани
на интернет, особено пренос на информации преку
телефон, факс, видеофон, мобилен телефон,
дигитални информации; размена на дигитални
податоци и документи преку интернет, услуги на
електронска пошта, телекомуникациски услуги
со намалена или специјална тарифа, услуги на
пејџер; новинска агенција
кл. 41 - едукација; забава, обезбедување музички
и видео информации, едукативни информации,
информации за спортски настани и резултати,
културолошки услуги, особено организирање и
спроведување на културолошки настани како што
се концерти, шоу програми, претстави, раководење
и организирање на оркестри, артистички и
изведувачки агенции, раководење и изнајмување
концертни сали, организирање и раководење на
изложби, аукции; забава преку радио, телевизиско
и мултимедиско емитување, произведување
на радио и телевизиски претстави, просторија
за играње со компјутерски видео игри, при што
сите се достапни и преку интернет; објавување,
производство и пуштање во промет на часописи,
звучни и видео снимки и носачи на податоци
кл. 42 - организирање и раководење на претпријатија
и преземачки активности; обработка на податоци,
складирање и ракување преку компјутер, преку
интернет и мрежа, услуги на датотеки; заштита и
обезбедување на податоци, дигитална валидација
на податоци, дигитално потпишување; пристап до
јавни компјутери, складишта, услуги на шалтер за
помош, услуги на поправка, работи во врска со
резервни делови; истражување и развој, техничко,
техничко-економско испитување, истражување,
анализирање; создавање и развој на компјутерски
програми; услуги со готови програми (апликативни
програми), имено пристап до компјутерски
програми преку интернет, создавање на изглед
на интернет, изготвување на домашна страница,
проектирање на аспекти, обезбедување домашен
(приемен) „сервер” за други, обезбедување
„серверско” користење задруги, инфраструктура
(заснована на интернет) за деловни, трговски и
услуги на електронски складишта
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(210) TM 2001/757

(220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) DUNAPACK PAPIR ES CSOMAGOLOANYAG RT
Duna u. 42., H-1215 Budapest, HU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) црна, бела и зелена
(551) индивидуална
 
кл. 16 - хартиени производи и слични производи со
отпечатени и неотпечатени површини, материјали
за пакување, ребраста хартија во рамнини и
свиткана во ролни, кутии од ребреста хартија,
чинии од ребреста хартија и покривни плочи од
ребреста хартија
(210) TM 2001/758

(220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) IPR PHARMACEUTICALS INC
Sabana Gardens Industrial Park, P. O. Box 1967,
CAROLINA, Puerto Rico PR 00984, PR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) сина, жолта, портокалова и бела
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
кл. 16 - печатени работи; фотографии, материјал
за настава и обука (освен апарати)
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(210) TM 2001/759

(220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) AstraZeneca AB
Vastra Malarehamnen 9, 151 85 SODERTALJE, SE
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
кл. 16 - печатени работи; фотографии, материјал
за настава и обука (освен апарати)
(210) TM 2001/763

(220) 13/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Cable & Wireless plc, a company registered under
the laws of England and Wales
124 Theobald’s Road, London WC1X 8RZ, GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

нтери и за електронско соопштувањена податоци;
апарат за повикување преку радио врска; радиотелефонски апарати; електронски апарати и
инструменти, сите за раководење или изведба
и анализа на телекомуникации и мрежи и кола
за пренесување податоци; оптички и електрооптички апрат и опрема за праќање, пренесување
или примање не податоци, информации,слики
или звуци; кабли за телекомуникации; оптички
влакна, врски и кола со оптички влакна;
електронски апарат и инструменти за повикување,
прибирање, обработка, сместување, складирање,
пренесување, примање, прикажување и/или
печатење на сигнали, податоци и информации
за комуникација; апарати и инструменти за
наснимување, примање и/или пренесување на
видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или
информации; интерактивен електронски апарат и
инструменти за телекомуникации, пренесување
и примање на податоци, слики и/или звуци и за
нарачка на производи и/или услуги; апарати и
инструменти и претходно платени картици за
задолжување и/или одобрување на финансиски
сметки и за вршење на плаќања за производи
или услуги; долговни и/или кредитни и/или
задолжувачки картички кои може да се читаат
со помош на машина; апарати, инструменти
и софтвер за комуникација со компјутерски
мрежи (на пр. world wide web); софтвер за
телекомуникации; телевизиски, радио, видео
и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за
шифрирање и дешифрирање електронски, видео
и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и
парчиња за горенаведените производи; и делови
и парчиња за сите горенаведени производи
кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail” и
„website” адресари; печатени работи; списанија;
книги, адресари, брошури, летоци, циркулари,
канцелариски материјал; хартија и картон и
производи направени од овие материјали;
фотографии,
инструкциски
и
едукативен
материјал; материјали за пакување; картички во
форма на долговни картички, кредитни картички,
задолжувачки картички и телефонски картички

(551) индивидуална
 
кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски,
електрични, фотографски, кинематографски,
оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални,
за проверка (набљудување), спасувачки и
едукативни; апарати за наснимување;машини за
пресметување,опрема и компјутери за обработка
на податоци; компјуетрски програми и софтвер
ппеземен од или наменет за пребарување не
Интернет и за пребапување на податоци на
глобална компјутерска мрежа или интернет;
електронски публикации кои можат да се
преземат од интернет; апарат за телекомуникац
ии,инструменти(бклуцително и модеми) мрежи
и електрицни шеми бклучително и такви за
овозможување,олеснување и водењена врски до
датотеки,глобални компјутерски мрежи и интернет;
апарати и инструменти -телефони,телекс,телепри
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кл. 35 - екламирање и промовирање и
информациски услуги кои се однесуваат на тоа;
услуги за маркетинг и за односи со јавноста;
ускладување на реклами и информации за
употреба во или како „веб” страници на интернет;
оперативни и деловни услуги; услуги за деловен
менаџмент и организација; обезбедување на сите
горенаведени услуги преку главен компјутер (во
секое време), или во компјутерска датотека, или од
интернет, или електронски; услуги на компјутерско
одговарање со помош на телекомуникациски
апарат на недостапни претплатници; деловни
советодавни и консултациски услуги; регистрација,
транскрипција,
составување,
ускладување,
пренесување и систематизација на писмени и
дигитални соопштенија; користење и ускладување
на математички и статистички податоци;
изготвување деловни извештаи; организирање
и реализација на деловни и комерцијални
конференции и семинари

Trgovski marki
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кл. 36 - осигурување и финансиски услуги
вклучително и обезбедување на истите
електронски и/или no пат на телекомуникации;
финансиски консултациски и советодавни услуги;
услуги на претходно платени телефонски картички,
кредитни картички, долговни картички, чековни
гарантни картички и задолжувачки картички;
банкарски и услуги за штедење и инвестиции;
услуги на финансиски менаџмент; услуги на
финансиско сравнување; услуги за финансиски
инструменти за електронско пазарно работење и
сравнување; услуги за задолжување и одобрување
на финансиски сметки; услуги за електронско
банкарско работење, купување и/или плаќање
сметки, проценување на ризикот за кредити и
раководење во врска со ризикот на кредитите;
информациски услуги кои се однесуваат на
финансии и осигурување, кои се обезбедуваат
преку главен компјутер (во секое време) со помош
на компјутерска датотека или интернет; домашно
банкарско работење; банкарско работење со
помош на интернет; консултациски, информациски
и советодавни услуги кои се однесуваат на сите
горенаведени услуги

компјутерски мрежи; советодавни, информациски,
консултациски услуги кои се однесуваат на
горенаведеното
кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за
далечинско учење; објавување, вклучително и
електронски и/или услуги за објавување преку
главен компјутер (достапни во секое време);
услуги за обука; услуги за образование, забава,
упатства, обука и електронско објавување
кое може да се преземе преку компјутер, кои
се однесуваат на информациска технологија,
компјутери,
телекомуникации,
компјутерски
софтвер, дизајнирање на „вебсајт” и деловен
менаџмент; деловно гостопримство; организирање
на забавни и културни настани, конференции и
состаноци, обезбедување објекти за електронски
и/или интерактивни дискусии преку главен
компјутер (достапни во секое време), разговори
и учење, телевизиски, видео и услуги за забава;
консултациски, информациски и советодавни
услуги кои се однесуваат на горенаведените
услуги
кл. 42 - услуги за научно и индустриско
истражување; елаборати за технички проекти;
компјутерски услуги; компјутерско програмирање;
услуги кои се однесуваат на експлоатација
на вештачка интелигенција; консултативни
услуги во областа на телекомуникациите;
услуги за инженеринг проектирање; услуги за
подводни истражувања; услуги за гео-сеизмички
набљудувања; услуги за подводно обележување
на карти; услуги за резервација и чекирање;
изнајмување компјутери; проектирање, цртање
и овластено пишување, сето за ускладување
на „веб” страници на интернет; информации
кои се обезбедуваат преку главен компјутер
(во секое време) од компјутерска датотека или
од интернет; информации на пребарување и
повикување информации; податочи и „вебсајтови”
на или од компјутерски мрежи; создавање
и одржување „вебсајтови”; водење грижа за
„вебсајтовите” за други; монтажа и одржување
на компјутерски софтвер; создавање индекси на
информации, податоци, „сајтови” и други ресурси
на компјутерски мрежи; изнајмување на време за
пристап до компјутерска датотека

кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во
врска со апарати и опрема за комуникација;
услуги за поправка, монтажа и одржување
на опрема и апарати за телекомуникации,
емитување, прием на емисии, праќање пораки
и прием на пораки; подводна изградба, монтажа
и поправка; услуги за спојување на подморски
кабли; поправка, одржување, поставување и
затрупување на кабли (вклучително и оптички
и подморски кабли); работење и раководење
со бродови кои функционираат со кабелска
врска; работење и раководење со железнички
станици кои функционираат со кабелска врска;
работење и раководење на подморнички возила
со далечинска команда; и консултациски,
информациски и советодавни услуги кои се
однесуваат на горенаведените услуги
кл. 38 - телекомуникациски услуги; услуги преку
интернет; обезбедување телекомуникациски врски
до глобална компјутерска мрежа; обезбедување
пристап за корисници до интернет или до
глобална компјутерска мрежа; телекомуникација
на информации (вклучително и „веб” страници),
компјутерски програми и било какви други
податоци; услуги за телекомуникациски пристап;
услуги за интерактивна електронска комуникација;
услуги за мрежи; обезбедување на построенија и
конструкции на „world wide web”, комуникациски
услуги преку сателитски, оптички и мрежи со
компјутерски терминали; услуги за праќање пораки
со помош на компјутер; услуги за изнајмување
и закупување во врска со апарати и опрема
за комуникации; услуги за воспоставување и
експлоатација на телекомуникации; наснимување,
пренесување, или репродукција на звук или слики;
емитување и пренесување на радио, телевизиски
и кабелски програми; одржување на видео врски;
емитување преку кабелска телевизија; услуги за
домашно купување; обезбедување пристап до
електронски податоци, датотеки, огласни табли и
публикации на далечински компјутери или преку
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кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски,
електрични, фотографски, кинематографски,
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оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални, за
проверка (набљудување), спасувачки и едукативни;
апарати за наснимување, пренесување или
репродукција на звук или слики; магнетни носачи
на податоци, дискови за наснимување; машини за
пресметување, опрема и компјутери за обработка
на податоци; компјутерски програми и софтвер
преземен од или наменет за пребарување на
интернет и за пребарување на податоци на
глобална компјутерска мрежа, вклучително и
софтвер преземен од глобална компјутерска
мрежа или интернет; електронски публикации
кои може да се преземат од интернет; апарат за
телекомуникации, инструменти (вклучително и
модеми), мрежи и електрични шеми вклучително
и такви за овозможување, олеснување и водење
на врски до датотеки, глобални компјутерски
мрежи и интернет; апарати и инструменти телефони, телекс, телепринтери и за електронско
соопштување на податоци; апарат за повикување
преку радио врска; радио-телефонски апарати;
електронски апарати и инструменти, сите
за раководење и/или изведба и анализа на
телекомуникации и мрежи и кола за пренесување
податоци; оптички и електро-оптички апарат и
опрема за праќање, пренесување и/или примање
на податоци, информации, слики и/или звуци;
кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски
и кола со оптички влакна; електронски апарат
и инструменти за повикување, прибирање,
обработка,
сместување,
складирање,
пренесување, примање, прикажување и/или
печатење на сигнали, податоци и информации
за комуникација; апарати и инструменти за
наснимување, примање и/или пренесување на
видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или
информации; интерактивен електронски апарат и
инструменти за телекомуникации, пренесување
и примање на податоци, слики и/или звуци и за
нарачка на производи и/или услуги; апарати и
инструменти и претходно платени картици за
задолжување и/или одобрување на финансиски
сметки и за вршење на плаќања за производи
или услуги; долговни и/или кредитни и/или
задолжувачки картички кои може да се читаат
со помош на машина; апарати, инструменти
и софтвер за комуникација со компјутерски
мрежи (на пр. world wide web); софтвер за
телекомуникации; телевизиски, радио, видео
и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за
шифрирање и дешифрирање електронски, видео
и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и
парчиња за горенаведените производи; и делови
и парчиња за сите горенаведени производи
кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail” и
„website” адресари; печатени работи; списанија;
книги, адресари, брошури, летоци, циркулари,
канцелариски материјал; хартија и картон и
производи направени од овие материјали;
фотографии,
инструкциски
и
едукативен
материјал; материјали за пакување; картички во
форма на долговни картички, кредитни картички,
задолжувачки картички и телефонски картички
кл. 35 - рекламирање и промовирање и
информациски услуги кои се однесуваат на тоа;
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услуги за маркетинг и за односи со јавноста;
ускладување на реклами и информации за
употреба во или како „веб” страници на интернет;
оперативни и деловни услуги; услуги за деловен
менаџмент и организација; обезбедување на сите
горенаведени услуги преку главен компјутер (во
секое време), или во компјутерска датотека, или од
интернет, или електронски; услуги на компјутерско
одговарање со помош на телекомуникациски
апарат на недостапни претплатници; деловни
советодавни
и
консултациски
услуги;
регистрација,
транскрипција,
составување,
ускладување, пренесување и систематизација
на писмени и дигитални соопштенија; користење
и ускладување на математички и статистички
податоци; изготвување на деловни извештаи;
организирање и реализација на деловни и
комерцијални конференции и семинари
кл. 36 - осигурување и финансиски услуги
вклучително и обезбедување на истите
електронски и/или no пат на телекомуникации;
финансиски консултациски и советодавни услуги;
услуги на претходно платени телефонски картички,
кредитни картички, долговни картички, чековни
гарантни картички и задолжувачки картички;
банкарски и услуги за штедење и инвестиции;
услуги на финансиски менаџмент; услуги на
финансиско сравнување; услуги за финансиски
инструменти за електронско пазарно работење и
сравнување; услуги за задолжување и одобрување
на финансиски сметки; услуги за електронско
банкарско работење, купување и/или плаќање
сметки, проценување на ризикот за кредити и
раководење во врска со ризикот на кредитите;
информациски услуги кои се однесуваат на
финансии и осигурување, кои се обезбедуваат
преку главен компјутер (во секое време) со помош
на компјутерска датотека или интернет; домашно
банкарско работење; банкарско работење со
помош на интернет; консултациски, информациски
и советодавни услуги кои се однесуваат на сите
горенаведени услуги
кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во
врска со апарати и опрема за комуникација;
услуги за поправка, монтажа и одржување
на опрема и апарати за телекомуникации,
емитување, прием на емисии, праќање пораки
и прием на пораки; подводна изградба, монтажа
и поправка; услуги за спојување на подморски
кабли; поправка, одржување, поставување и
затрупување на кабли (вклучително и оптички
и подморски кабли); работење и раководење
со бродови кои функционираат со кабелска
врска; работење и раководење со железнички
станици кои функционираат со кабелска врска;
работење и раководење на подморнички возила
со далечинска команда; и консултациски,
информациски и советодавни услуги кои се
однесуваат на горенаведените услуги
кл. 38 - телекомуникациски услуги; услуги преку
интернет; обезбедување телекомуникациски врски
до глобална компјутерска мрежа; обезбедување
пристап за корисници до интернет или до
глобална компјутерска мрежа; телекомуникација
на информации (вклучително и „веб” страници),
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компјутерски програми и било какви други
податоци; услуги за телекомуникациски пристап;
услуги за интерактивна електронска комуникација;
услуги за мрежи; обезбедување на построенија и
конструкции на „world wide web”, комуникациски
услуги преку сателитски, оптички и мрежи со
компјутерски терминали; услуги за праќање пораки
со помош на компјутер; услуги за изнајмување
и закупување во врска со апарати и опрема
за комуникации; услуги за воспоставување и
експлоатација на телекомуникации; наснимување,
пренесување, или репродукција на звук или слики;
емитување и пренесување на радио, телевизиски
и кабелски програми; одржување на видео врски;
емитување преку кабелска телевизија; услуги за
домашно купување; обезбедување пристап до
електронски податоци, датотеки, огласни табли и
публикации на далечински компјутери или преку
компјутерски мрежи; советодавни, информациски,
консултациски услуги кои се однесуваат на
горенаведеното
кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за
далечинско учење; објавување, вклучително и
електронски и/или услуги за објавување преку
главен компјутер (достапни во секое време);
услуги за обука; услуги за образование, забава,
упатства, обука и електронско објавување
кое може да се преземе преку компјутер, кои
се однесуваат на информациска технологија,
компјутери,
телекомуникации,
компјутерски
софтвер, дизајнирање на „вебсајт” и деловен
менаџмент; деловно гостопримство; организирање
на забавни и културни настани, конференции и
состаноци, обезбедување објекти за електронски
и/или интерактивни дискусии преку главен
компјутер (достапни во секое време), разговори
и учење, телевизиски, видео и услуги за забава;
консултациски, информациски и советодавни
услуги кои се однесуваат на горенаведените
услуги
кл. 42 - услуги за научно и индустриско
истражување; елаборати за технички проекти;
компјутерски услуги; компјутерско програмирање;
услуги кои се однесуваат на експлоатација
на вештачка интелигенција; консултативни
услуги во областа на телекомуникациите;
услуги за инженеринг проектирање; услуги за
подводни истражувања; услуги за гео-сеизмички
набљудувања; услуги за подводно обележување
на карти; услуги за резервација и чекирање;
изнајмување компјутери; проектирање, цртање
и овластено пишување, сето за ускладување
на „веб” страници на интернет; информации
кои се обезбедуваат преку главен компјутер
(во секое време) од компјутерска датотека или
од интернет; информации на пребарување и
повикување информации; податочи и „вебсајтови”
на или од компјутерски мрежи: создавање
и одржување „вебсајтови”; водење грижа за
„вебсајтовите” за други; монтажа и одржување
на компјутерски софтвер; создавање индекси на
информации, податоци, „сајтови” и други ресурси
на компјутерски мрежи; изнајмување на време за
пристап до компјутерска датотека
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(210) TM 2001/765

(220) 13/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Cable & Wireless plc, a company registered under
the laws of England and Wales
124 Theobald’s Road, London WC1X 8RZ, GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

CABLE & WIRELESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски,
електрични, фотографски, кинематографски,
оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални, за
проверка (набљудување), спасувачки и едукативни;
апарати за наснимување, пренесување или
репродукција на звук или слики; магнетни носачи
на податоци, дискови за наснимување; машини за
пресметување, опрема и компјутери за обработка
на податоци; компјутерски програми и софтвер
преземен од или наменет за пребарување на
интернет и за пребарување на податоци на
глобална компјутерска мрежа, вклучително и
софтвер преземен од глобална компјутерска
мрежа или интернет; електронски публикации
кои може да се преземат од интернет; апарат за
телекомуникации, инструменти (вклучително и
модеми), мрежи и електрични шеми вклучително
и такви за овозможување, олеснување и водење
на врски до датотеки, глобални компјутерски
мрежи и интернет; апарати и инструменти
- телефони, телекси, телепринтери и за
електронско соопштување податоци; апарат за
повикување преку радио врска; радио-телефонски
апарати; електронски апарати и инструменти,
сите за раководење и/или изведба и анализа на
телекомуникации и мрежи и кола за пренесување
податоци; оптички и електро-оптички апарат и
опрема за праќање, пренесување и/или примање
на податоци, информации, слики и/или звуци;
кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски
и кола со оптички влакна; електронски апарат
и инструменти за повикување, прибирање,
обработка,
сместување,
складирање,
пренесување, примање, прикажување и/или
печатење на сигнали, податоци и информации
за комуникација; апарати и инструменти за
наснимување, примање и/или пренесување на
видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или
информации; интерактивен електронски апарат и
инструменти за телекомуникации, пренесување
и примање податоци, слики и/или звуци и за
нарачка на производи и/или услуги; апарати и
инструменти и претходно платени картички за
задолжување и/или одобрување на финансиски
сметки и за вршење на плаќања за производи
или услуги; долговни и/или кредитни и/или
задолжувачки картички што може да се читаат
со помош на машина; апарати, инструменти
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и софтвер за комуникација со компјутерски
мрежи (на пр. world wide web); софтвер за
телекомуникации; телевизиски, радио, видео
и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за
шифрирање и дешифрирање електронски, видео
и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и
парчиња за горенаведените производи; и делови
и парчиња за сите горенаведени производи
кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail” и
„website” адресари; печатени работи; списанија;
книги, адресари, брошури, летоци, циркулари,
канцелариски материјал; хартија и картон и
производи направени од овие материјали;
фотографии,
инструкциски
и
едукативен
материјал; материјали за пакување; картички во
форма на долговни картички, кредитни картички,
задолжувачки картички и телефонски картички
кл. 35 - рекламирање и промовирање и
информациски услуги што се однесуваат
на тоа; услуги за маркетинг и за односи со
јавноста;чување
реклами и информации за
употреба во или како „веб” страници на интернет;
оперативни и деловни услуги; услуги за деловен
менаџмент и организација; обезбедување на сите
горенаведени услуги преку главен компјутер (во
секое време), или во компјутерска датотека, или од
интернет, или електронски; услуги на компјутерско
одговарање со помош на телекомуникациски
апарат на недостапни претплатници; деловни
советодавни
и
консултациски
услуги;
регистрација,
транскрипција,
составување,
чување, пренесување и систематизација на
писмени и дигитални соопштенија; користење и
чување на математички и статистички податоци;
изготвување деловни извештаи; организирање
и реализација на деловни и комерцијални
конференции и семинари
кл. 36 - осигурување и финансиски услуги,
вклучително и обезбедување на истите
електронски и/или no пат на телекомуникации;
финансиски консултациски и советодавни
услуги; услуги на претходно платени телефонски
картички, кредитни картички, долговни картички,
чековни гарантни картички и задолжувачки
картички; банкарски и услуги за штедење и
инвестиции; услуги на финансиски менаџмент;
услуги на финансиско израмнување; услуги за
финансиски инструменти за електронско пазарно
работење и израмнување; услуги за задолжување
и одобрување на финансиски сметки; услуги за
електронско банкарско работење, купување и/
или плаќање сметки, проценување на ризикот
за кредити и раководење во врска со ризикот
на кредитите; информациски услуги што се
однесуваат на финансии и осигурување, а се
обезбедуваат преку главен компјутер (во секое
време) со помош на компјутерска датотека
или интернет; домашно банкарско работење;
банкарско работење со помош на интернет;
консултациски, информациски и советодавни
услуги што се однесуваат на сите горенаведени
услуги
кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во
врска со апарати и опрема за комуникација;
услуги за поправка, монтажа и одржување
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на опрема и апарати за телекомуникации,
емитување, прием на емисии, праќање пораки
и прием на пораки; подводна изградба, монтажа
и поправка; услуги за спојување на кабли за
подморе; поправка, одржување, поставување
и затрупување на кабли (вклучително и оптички
и кабли за подвода); работење и раководење
со бродови кои функционираат со кабелска
врска; работење и раководење со железнички
станици што функционираат со кабелска врска;
работење и раководење на подморнички возила
со далечинска команда; и консултациски,
информациски и советодавни услуги што се
однесуваат на горенаведените услуги
кл. 38 - телекомуникациски услуги; услуги преку
интернет; обезбедување телекомуникациски врски
до глобална компјутерска мрежа; обезбедување
пристап за корисници до интернет или до
глобална компјутерска мрежа; телекомуникација
на информации (вклучително и „веб” страници),
компјутерски програми и било какви други
податоци;
услуги
за
телекомуникациски
пристап; услуги за интерактивна електронска
комуникација; услуги за мрежи; обезбедување на
построенија и конструкции на „world wide web”,
комуникациски услуги преку сателитски, оптички
и мрежи со компјутерски терминали; услуги за
праќање пораки со помош на компјутер; услуги
за изнајмување и закупување врска со апарати и
опрема за комуникации; услуги за воспоставување и
експлоатација на телекомуникации; наснимување,
пренесување, или репродукција на звук или слики;
емитување и пренесување на радио, телевизиски
и кабелски програми; одржување на видео врски;
емитување преку кабелска телевизија; услуги за
домашно купување; обезбедување пристап до
електронски податоци, датотеки, огласни табли и
публикации на далечински компјутери или преку
компјутерски мрежи; советодавни, информациски,
консултациски услуги што се однесуваат на
горенаведеното
кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за
далечинско учење; објавување, вклучително и
електронски и/или услуги за објавување преку
главен компјутер (достапни во секое време);
услуги за обука; услуги за образование, забава,
упатства, обука и електронско објавување
што може да се преземе преку компјутер, а
се однесуваат на информациска технологија,
компјутери,
телекомуникации,
компјутерски
софтвер, дизајнирање на „вебсајт” и деловен
менаџмент; деловно гостопримство; организирање
забавни и културни настани, конференции и
состаноци, обезбедување објекти за електронски
и/или интерактивни дискусии преку главен
компјутер (достапни во секое време), разговори
и учење, телевизиски, видео и услуги за забава;
консултациски, информациски и советодавни
услуги кои се однесуваат на горенаведените
услуги
кл. 42 - услуги за научно и индустриско
истражување; елаборати за технички проекти;
компјутерски услуги; компјутерско програмирање;
услуги што се однесуваат на експлоатација
на вештачка интелигенција; консултативни
услуги во областа на телекомуникациите;
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услуги за инженеринг проектирање; услуги за
подводни истражувања; услуги за гео-сеизмички
набљудувања; услуги за подводно одбележување
на карти; услуги за резервација и чекирање;
изнајмување компјутери; проектирање, цртање
и овластено пишување, сето за ускладување
на „веб” страници на интернет; информации
што се обезбедуваат преку главен компјутер
(во секое време) од компјутерска датотека или
од интернет; информации на пребарување и
повикување информации; податочи и „вебсајтови”
на или од компјутерски мрежи: создавање
и одржување „вебсајтови”; водење грижа за
„вебсајтовите” за други; монтажа и одржување
на компјутерски софтвер; создавање индекси на
информации, податоци, „сајтови” и други ресурси
на компјутерски мрежи; изнајмување време за
пристап до компјутерска датотека
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(551) индивидуална
 
кл. 3 - тоалетен сапун, сол за капење, топчиња
за капење, парферм тоалетна вода, колонска
вода, црвило за уста, лак за нокти, мејк-ап креми,
млеко за чистење, пудра за тело и лице, лосион
за чистење на кожа и креми, туш за очи, лосион за
после бричење, сапун за бричење, дезороданси,
лосиони за коса и талк во прав
кл. 14 - накит и рачни часовници
кл. 25 - облека, особено кошули, подкошули,
џемпери, чевли, капи, марамчиња, пуловери,
панталони, колани за облека, чорапи, костими за
капење, жакети, облека за дожд, фустани, обувки,
чорапи, шалови, шапки, ленти за околу глава,
пиџами и ноќници
(210) TM 2001/771

(210) TM 2001/767

(220) 13/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) GTFM, Inc. CORPORATION NEW YORK
350 Fifth Avenue Suite 6617 New York,
New York 10118, US
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(220) 19/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) SYNGENTA LIMITED
Sungenta Europian Regional Center Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford,
Surrey GU2, 7YH, GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

FUBU
(551) индивидуална
 
кл. 3 - тоалетен сапун, сол за капење, топчиња
за капење, парферм тоалетна вода, колонска
вода, црвило за уста, лак за нокти, мејк-ап креми,
млеко за чистење, пудра за тело и лице, лосион
за чистење на кожа и креми, туш за очи, лосион за
после бричење, сапун за бричење, дезороданси,
лосиони за коса и талк во прав

(551) индивидуална
 
кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди,
пестициди, препарати за уништување глодари и
препарати за уништување штетници

кл. 14 - накит и рачни часовници
кл. 25 - облека, особено кошули, поткошули,
џемпери, чевли, капи, шамичиња, пуловери,
панталони, колани за облека, чорапи, костуми за
капење, џакети, облека за дожд, фустани, обувки,
чорапи, шалови, шапки, ленти за околу глава,
пиџами и ноќници
(210) TM 2001/768

(731) GTFM, Inc. CORPORATION NEW YORK
350 Fifth Avenue Suite 6617 New York, NEW YORK
10118, US
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
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(220) 19/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Pharmacia & Upjohn Company
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(220) 13/07/2001
(442) 30/06/2005

(540)

(210) TM 2001/772

(540)

VIQUIST
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати, диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња, фластери, материјал
за преврзување, материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци, дезинфекциони средствa,
производи за уништување на животински
штетници, фунгициди, хербициди
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(210) TM 2001/773

со тутун а не се за медицински намени или не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари и
цигарилоси , чибуци, лулиња и кибрити

(220) 19/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Pharmacia & Upjohn Company
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

LIVATE

(210) TM 2001/785

(220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Gallaher Limited Members Hill
Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, GB
 ТОНЕВСКИ ДРАГАН АДВОКАТ
ул”Питу Гули”   Скопје

(551) индивидуална

(540)

 
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување на
сепса, со исклучок на препарати за лекување и
ублажување на кожни болести, пореметување и
состојби
(210) TM 2001/774

(220) 19/07/2001

THREE KINGS
(551) индивидуална
 
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушње, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување цигари и цигарилоси, тутун за
швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанци
за пушење што се продаваат одвоено или заедно
со тутун а не се за медицински намени или не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари и
цигарилоси , чибуци, лулиња и кибрити

(442) 30/06/2005
(731) Pharmacia & Upjohn Company
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

CIVIST

(210) TM 2001/786

(442) 30/06/2005

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати, 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 2001/784

(220) 20/07/2001

(220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Gallaher Limited Members Hill
Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, GB
 ТОНЕВСКИ ДРАГАН АДВОКАТ
ул”Питу Гули”   Скопје
(540)

SAINT GEORGE

(731) Gallaher Limited Members Hill
Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, GB
 ТОНЕВСКИ ДРАГАН АДВОКАТ
ул”Питу Гули”   Скопје
(540)

JAZZ
(551) индивидуална
 
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушње, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување цигари и цигарилоси, тутун за
швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанци
за пушење што се продаваат одвоено или заедно
со тутун а не се за медицински намени или не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари и
цигарилоси , чибуци, лулиња и кибрити

(551) индивидуална
 
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушње, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување цигари и цигарилоси, тутун за
швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанци
за пушење што се продаваат одвоено или заедно
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(210) TM 2001/787

(220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) 2262074 20/02/2001 GB
(731) FORD MOTOR COMPANY
The American Road, Dearborn, Michigan 48121, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

FOMOCO
(551) индивидуална
 
кл. 1 - лепила; состави за поправка на површини;
состави за запечатување; состави за растопување;
состави што спречуваат замрзнување; хемиски
производи за употреба при работа, поправка,
сервисирање и одржување друмски возила
кл. 2 - состави за обложување и средства за
конзервирање, сите се по природа бои
кл. 3 - состави за чистење, полирање, рибање и
абразивни состави
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување и хидраулички масла
кл. 6 - шарки, неелектрични брави и резиња;
значки; прицврстувачи; цевки (кои не се бојлерски
цевки или делови од машини) и врски за истите;
резервоари за течности; сите од обичен метал;
јажиња за влечење од метал; канистери; шарки;
значки;
прицврстувачи;
клучеви;
калаузи;
приврзоци за клучеви; синџирчиња за клучеви;
прстени за клучеви; регистерски таблички за
возила; регистерски таблички за автомобили;
делови и елементи за друмски возила
кл. 7 - алтернатори; средства за прочистување
(филтри за воздух) за машини; компресори
(машини); карбуратори; вентилатори и ремења
за вентилатори, сите за радијатори за ладење на
моторите (различни од оние наменети за друмски
возила); спојка; машини ( не се за друмски возила);
ауспуси; радијатори за ладење за машини;
менувач на брзини што не е за друмски возила;
апарат за довод на гориво во мотори: уреди за
инјектирање на гориво за мотори со внатрешно
согорување; електрични агрегати; хидрауличен
запчаник за подигање; апарат за ладење на
масло (за машини); пумпи (различни од оние за
издавање бензин, хируршки пумпи или пумпи
за воздух што служат како прибор за возилата);
вентили; уреди за отстранување на преносот на
енергија за машини; делови за горенаведените
производи; четки и лежишта; спојки за машини;
погонски ремења; погонски синџири; сопирачки;
капи за радијатори за ладење; апарат за
механичка контрола за машини, сопирачки,
спојки, забрзување или за преносен апарат;
хидраулички цилиндри; хидраулички мотори;
хидраулички цевки сите за машини; електрични
мотори; преносни запчаници и преносни оски;
спојки за константна брзина; делови за машини;
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шипки за поврзување; контролни кабли; апарат за
палење и дистрибутори за палење, сите за мотори
со внатрешно согорување; филтри; подигнувачи;
патрони за палење со искра; свеќици за палење;
клипови; клипни прстени; делови од рекетката;
цевоводи; брегасти осовини; кардани; турбосуперполначи за машини; делови и елементи за
друмски возила и машини
кл. 8 - рачни дигалки; рачни алати; гарнитури на
рачни алати; делови за наведените производи
кл. 9 - електрични акумулатори; антени
(воздушни); предупреду-вачки уреди против
кражба; електрични акумулатори и склопови;
електрични уреди за дување; електрични запалки;
електрични прекинувачи; комутатори; електрични
кондензатори; електрични врски; електрични
кабли; електрични осигурувачи; електрични кутии
за осигурувачи; електрични контролни апарати
и инструменти за моторни возила и машини;
електрични сензори; апарат за гаснење пожар;
мерачи; инструмент табли и спојки; леќи за
светиллки; звучници; бројчаници за километража;
печатени електрични кола; електрични релеа;
електрични склопки; брзинометри; тахометри;
температурни сензори; регулатори на напон;
волтметри;
средства
за
прибирање
на
електричните жици во сноп; амперметри; радио
апарати; опрема за репродукција на звук; опрема
за телекомуникации; уреди за прифаќање ленти;
уреди за прифаќање компакт дискови; испитни
апарати; компјутерски софтвер; компакт дискови;
магнетни ленти; средства за складирање
податоци; инсталации за телефон во автомобил;
аспиратори за чистење, автомобили; опрема за
панично предупре-дување на автопат; опрема за
чистење за моторни возила; делови и елементи
за друмски возила
кл. 11 - инсталации и апарати за климатизација,
вентилација или греење на моторни друмски
возила; светлечки инсталации и апарати; склопови
за сијалици; делови за горенаведените производи;
уреди што спречуваат заслепување; сијалички
за светилки; светлечки арматури; рефлектори;
делови и елементи за друмски возила
кл. 12 - друмски возила и делови и елементи за
истите; склопови за оски за возила; каросерии
за возила; калибарски шестари за сопирачки;
инсталации за сопирање; палки за влечење;
шипки за амортизација; куплунзи; преносници на
диференцијалот; погонски преносници; погонски
оски; машини; мотори; вентилатори; уреди
за избор (промена) на брзината; преносници;
оски за преносници; радијатори; радијаторски
капи; ауспуси; капаци за ауспуси; хидраулични
цилиндри и мотори; спојки; лежишта; ремења
за вентилатори; шасија за моторни возила;
апарат зауправување, на рачен и енергетски
погон; седишта со ограничување заради лична
безбедност; покривки за седишта; подвижни
кровови; столбови за управување возила; глави
за тркала за возила; тркала за возила; делови
за горенаведените производи; средства за
дотерување тркала; одбојници; покажувачи
на
правецот;
врати;
отвори
(решетки);
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тапацири; рачки за врата: рог-антени; огледала
(ретровизори); штитници од кал: багажници
за на кров; багажници за скии; амортизери;
спирали; шипки за стабилизирање; задвижувачки
мотори; управувачки тркала; управувачки врски;
одстојници; опрема за спуштање на одстојниците;
палки за усукување; палки за влечење; прозори;
механизми за движење на прозори; бришачи за
ветробраново стакло; држачи за рачки; тегови
за тркала; подлошки за сопирачки и облоги за
сопирачки за возила; кзбини; капи за резервоари
за гориво за возила; механички контролни уреди;
склопови за машини; резервоари; штитници за
врева од машини; заштитни капаци; радијаторски
решетки; резервоари за течности; кутии за
складирање; комори за складирање; носачи на
тркала; механизми за подигнување на кабина;
украсна табла; спојлери (во авијација), рабови;
уреди против кражба; жалузини за прозорци на
возила; уреди за задржување багаж на возила;
мрежи за багаж; синџири за снег; мрежи за
миленици; мрежи за камења; безбедносни
седишта за деца; безбедносни перничиња;
чадори за сонце; опрема за монтирање мобилни
телефони; значки за возила; рамки за регистерски
таблички
кл. 16 - пакување од хартија, картон, или од
пластични материјали; пакување за делови
за возила; печатени работи; книги; часописи;
списанија; весници; инструкциски и едукативни
материјали; списоци на резервни делови;
прирачници за одржување и рекламни материјали;
печатени публикации што се однесуваат на
самоодни предмети
кл. 17 - средства за прицврстување и поврзување,
сите направени од пластични материјали, за
цевки и кабли; еластични капаци направени од
гума или пластични материјали за заштита на
механички компоненти; склопови направени
од гума или пластични материјали за машини,
преносни склопови и за ауспуси; пластични
материјали во форма на платна (не штофени)
за употреба во производството на покривки за
кровови на возила; облоги за куплунзи; дихтунзи
(различни од влакнести дихтунзи за бродови);
подлошки (различни од оние за славини за
вода) од гума, пластични материјали или од
вулканизирано влакно; изолациони подлошки од
гума или од пластичен материјал; соединенија
за запечатување или затнување (no природа
зглобови или пакувања); изолациони материјали;
неметални црева; маслени заптивки (пакувања);
ленти направени од гума или пластични
материјали за запечатување спојки; делови и
елементи за друмски возила
кл. 27 - покривки за под, килимчиња и простирки
за возила; простирки за врата
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(210) TM 2001/788

(220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) 2262075 20/02/2001 GB
(731) FORD MOTOR COMPANY
The American Road, Dearborn, Michigan 48121, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 1 - лепила; состави за поправка на површини;
состави за запечатување; состави за растопување;
состави што спречуваат замрзнување; хемиски
производи за употреба при работа, поправка,
сервисирање и одржување друмски возила
кл. 2 - остави за обложување и средства за
конзервирање, сите се по природа бои
кл. 3 - состави за чистење, полирање, рибање и
абразивни состави
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување и хидраулички масла
кл. 6 - шарки, неелектрични брави и резиња;
значки; прицврстувачи; цевки (кои не се бојлерски
цевки или делови од машини) и врски за истите;
резервоари за течности; сите од обичен метал;
јажиња за влечење од метал; канистери; шарки;
значки;
прицврстувачи;
клучеви;
калаузи;
приврзоци за клучеви; синџирчиња за клучеви;
прстени за клучеви; регистерски таблички за
возила; регистерски таблички за автомобили;
делови и елементи за друмски возила
кл. 7 - алтернатори; средства за прочистување
(филтри за воздух) за машини; компресори
(машини); карбуратори; вентилатори и ремења
за вентилатори, сите за радијатори за ладење на
моторите (различни од оние наменети за друмски
возила); спојка; машини ( не се за друмски возила);
ауспуси; радијатори за ладење за машини;
менувач на брзини што не е за друмски возила;
апарат за довод на гориво во мотори: уреди за
инјектирање на гориво за мотори со внатрешно
согорување; електрични агрегати; хидрауличен
запчаник за подигање; апарат за ладење на
масло (за машини); пумпи (различни од оние за
издавање бензин, хируршки пумпи или пумпи
за воздух што служат како прибор за возилата);
вентили; уреди за отстранување на преносот на
енергија за машини; делови за горенаведените
производи; четки и лежишта; спојки за машини;
погонски ремења; погонски синџири; сопирачки;
капи за радијатори за ладење; апарат за
механичка контрола за машини, сопирачки,
спојки, забрзување или за преносен апарат;
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хидраулички цилиндри; хидраулички мотори;
хидраулички цевки сите за машини; електрични
мотори; преносни запчаници и преносни оски;
спојки за константна брзина; делови за машини;
шипки за поврзување; контролни кабли; апарат за
палење и дистрибутори за палење, сите за мотори
со внатрешно согорување; филтри; подигнувачи;
патрони за палење со искра; свеќици за палење;
клипови; клипни прстени; делови од рекетката;
цевоводи; брегасти осовини; кардани; турбосуперполначи за машини; делови и елементи за
друмски возила и машини
кл. 8 - рачни дигалки; рачни алати; гарнитури на
рачни алати; делови за наведените производи
кл. 9 - електрични акумулатори; антени
(воздушни); предупреду-вачки уреди против
кражба; електрични акумулатори и склопови;
електрични уреди за дување; електрични запалки;
електрични прекинувачи; комутатори; електрични
кондензатори; електрични врски; електрични
кабли; електрични осигурувачи; електрични кутии
за осигурувачи; електрични контролни апарати
и инструменти за моторни возила и машини;
електрични сензори; апарат за гаснење пожар;
мерачи; инструмент табли и спојки; леќи за
светиллки; звучници; бројчаници за километража;
печатени електрични кола; електрични релеа;
електрични склопки; брзинометри; тахометри;
температурни сензори; регулатори на напон;
волтметри;
средства
за
прибирање
на
електричните жици во сноп; амперметри; радио
апарати; опрема за репродукција на звук; опрема
за телекомуникации; уреди за прифаќање ленти;
уреди за прифаќање компакт дискови; испитни
апарати; компјутерски софтвер; компакт дискови;
магнетни ленти; средства за складирање
податоци; инсталации за телефон во автомобил;
аспиратори за чистење, автомобили; опрема за
панично предупре-дување на автопат; опрема за
чистење за моторни возила; делови и елементи
за друмски возила
кл. 11 - инсталации и апарати за климатизација,
вентилација или греење на моторни друмски
возила; светлечки инсталации и апарати; склопови
за сијалици; делови за горенаведените производи;
уреди што спречуваат заслепување; сијалички
за светилки; светлечки арматури; рефлектори;
делови и елементи за друмски возила
кл. 12 - друмски возила и делови и елементи за
истите; склопови за оски за возила; каросерии
за возила; калибарски шестари за сопирачки;
инсталации за сопирање; палки за влечење;
шипки за амортизација; куплунзи; преносници на
диференцијалот; погонски преносници; погонски
оски; машини; мотори; вентилатори; уреди
за избор (промена) на брзината; преносници;
оски за преносници; радијатори; радијаторски
капи; ауспуси; капаци за ауспуси; хидраулични
цилиндри и мотори; спојки; лежишта; ремења
за вентилатори; шасија за моторни возила;
апарат зауправување, на рачен и енергетски
погон; седишта со ограничување заради лична
безбедност; покривки за седишта; подвижни
кровови; столбови за управување возила; глави
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за тркала за возила; тркала за возила; делови
за горенаведените производи; средства за
дотерување тркала; одбојници; покажувачи
на
правецот;
врати;
отвори
(решетки);
тапацири; рачки за врата: рог-антени; огледала
(ретровизори); штитници од кал: багажници
за на кров; багажници за скии; амортизери;
спирали; шипки за стабилизирање; задвижувачки
мотори; управувачки тркала; управувачки врски;
одстојници; опрема за спуштање на одстојниците;
палки за усукување; палки за влечење; прозори;
механизми за движење на прозори; бришачи за
ветробраново стакло; држачи за рачки; тегови
за тркала; подлошки за сопирачки и облоги за
сопирачки за возила; кзбини; капи за резервоари
за гориво за возила; механички контролни уреди;
склопови за машини; резервоари; штитници за
врева од машини; заштитни капаци; радијаторски
решетки; резервоари за течности; кутии за
складирање; комори за складирање; носачи на
тркала; механизми за подигнување на кабина;
украсна табла; спојлери (во авијација), рабови;
уреди против кражба; жалузини за прозорци на
возила; уреди за задржување багаж на возила;
мрежи за багаж; синџири за снег; мрежи за
миленици; мрежи за камења; безбедносни
седишта за деца; безбедносни перничиња;
чадори за сонце; опрема за монтирање мобилни
телефони; значки за возила; рамки за регистерски
таблички
кл. 16 - пакување од хартија, картон, или од
пластични материјали; пакување за делови
за возила; печатени работи; книги; часописи;
списанија; весници; инструкциски и едукативни
материјали; списоци на резервни делови;
прирачници за одржување и рекламни материјали;
печатени публикации што се однесуваат на
самоодни предмети
кл. 17 - средства за прицврстување и поврзување,
сите направени од пластични материјали, за
цевки и кабли; еластични капаци направени од
гума или пластични материјали за заштита на
механички компоненти; склопови направени
од гума или пластични материјали за машини,
преносни склопови и за ауспуси; пластични
материјали во форма на платна (не штофени)
за употреба во производството на покривки за
кровови на возила; облоги за куплунзи; дихтунзи
(различни од влакнести дихтунзи за бродови);
подлошки (различни од оние за славини за
вода) од гума, пластични материјали или од
вулканизирано влакно; изолациони подлошки од
гума или од пластичен материјал; соединенија
за запечатување или затнување (no природа
зглобови или пакувања); изолациони материјали;
неметални црева; маслени заптивки (пакувања);
ленти направени од гума или пластични
материјали за запечатување спојки; делови и
елементи за друмски возила
кл. 27 - покривки за под, килимчиња и простирки
за возила; простирки за врата
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(220) 20/07/2001
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(551) индивидуална
 
кл. 7 - мотори за стационирани намени и нивни
делови; агрегати за ќелии за гориво

(731) THE GILLETTE COMPANY
Prudential Tower Building, BOSTON,
Massachusetts 02199, US

кл. 12 - моторни возила и нивни делови (опфатени
со класата 12 )

 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(210) TM 2001/793

(220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) 168747 15/06/2001 CZ

DYNACHARGE

(731) IVAX-CR a.s
Ostravska 29, 747 70 Opava-Komarov, CZ
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

 
кл. 9 - батерии што се полнат и полначи на
батерии
(210) TM 2001/790

(540)

(220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) KNORR-NAHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, CH
 БИНСО ДОО СКОПЕ

(551) индивидуална
 
кл. 1 - xемикалии и хемиски препарати

ул „Народен фронт”   Скопје

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за употреба во пералници, препарати за чистење,
полирање, рибање и нагризување; сапуни,
парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(540)

кл. 5 - фармацевтски и санитарни препарати;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби; забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди, додатоци
на храна, витамински
додатоци, наркотици и психотични супстанци и
прекусори

(591) црвена,сина,модра и зелена
(551) индивидуална

кл. 32 - минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалоци од овошје и овошни
сокови; сирупи и други препарати за производство
на пијалоци, додатоци за пијалоци

 
кл. 30 - универзални мирудии
(210) TM 2001/792

(220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) 30104108.3/12 22/01/2001 DE
(731) Ballard Power System AG
Neue Strasse 95,
D-73230 Kircheim/Teck-Nabern, DE
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(210) TM 2001/794

(220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Bristol-Myers Squibb Pharma Company
203 Longmeadow Driwe Wilmington, DE 19810, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(540)

ENERAY
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фaрмацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни заболувања на централниот
нервен
систем,
рак,
инфламациони
и
инфламаторни заболувања, респираторни и
инфекциски заболувања и за дијагностицирање
со употреба на компјутерско снимање

TM 2001/789
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(210) TM 2001/801

(220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005
(731) Healthtex Apparel Corp., a Delaware corporation
200 Weldin Building, Concord Plaza, 3411 Silverside
Road, Wilmington, DE 19810, US

(731) Dow AgroSciences LLC
a Delaware limited liability company
9330 Zionsville Road Indianapolis,
Indiana 46268, US

 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(540)

(540)

HEALTHTEX

MUSTANG

(551) индивидуална
 
(551) индивидуална

кл. 25 - облека, чевли и капи
(210) TM 2001/797

(220) 23/07/2001

 
кл. 5 - пестициди, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербациди и инсектициди

(442) 30/06/2005
(731) SEAGATE TECHNOLOGY LLC,
a Delaware Corporation
920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(210) TM 2001/802

(220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Pilkington plc, incorporated in England
Prescot Road, St. Helens Merseyside,
WA10 3TT, GB
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ

SEAGATE

Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - апарати за складирање на компјутерски
податоци вклучително диск драјв, апарати и
компјутерски софтвер за складирање податоци и
повикување и за работа на компјутерски мрежи и
раководење со податоци
(210) TM 2001/798

(220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) SEAGATE TECHNOLOGY LLC,
a Delaware Corporation
920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

PILKINGTON
(551) индивидуална
 
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 воглавно од стакло; плочи и штитници од
стакло или главно 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 возилата, обложување со
стакло

(551) индивидуална
 
кл. 9 - апарати за складирање компјутерски
податоци вклучително диск драјв, апарати и
компјутерски софтвер за складирање податоци и
повикување и за работа на компјутерски мрежи и
раководење со податоци
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(210) TM 2001/803

(220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Pilkington plc, incorporated in England
Prescot Road, St. Helens Merseyside,
WA10 3TT, GB
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
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
(210) TM 2001/804

(220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) ATLAS, turisticka agencija d.d
Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

ATLAS
(551) индивидуална
 
кл.
35
огласување
и
рекламирање;
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација; канцелариски работи; услуги на
продажба за трето лице; организирање продaжни
изложби, уметнички и антиквитетни предмети;
услуги на реклама и пропаганда; комерцијални
услуги на остварување функции на прометот на
стоки и услуги; услуги на туристички агенции кои
се бават со анимирање на туристичкиот пазар;
организирање различни приредби за туристички
цели
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи, работи со недвижнини; услуги

TM 2001/803

во врска со водење работи за кредитни картички
и патнички исправи (чекови); посредување кај
осигурувањето на патници и туристи
кл. 37 - изградба; попоравки; услуги на поставување;
услуги на работилници за сервисирање
автомобили, миење моторни возила,снабдување
на возила на деловни партнери со нафта и масло;
услуги во врска со поморска бродоградба, ремонт
и обнова на челични и дрвени бродови; поправка
на електротехнички апарати и уреди, електронска
мерна и регулаторна опрема, апарати и уреди;
одржување на пловни објекти, посредување во
градба и ремонт на бродови
кл. 39 - превоз; паркирање и складиштување на
производи; организирање патувања; услуги на
отворени простори за гаражирање; организирање
и спроведување одмор, чување пловни објекти,
услуги на капетан на јахта, како и други услуги
за потребите на наутички туризам опфатени со
оваа класа; услуги на поморски агенција во врска
со прифаќање и исправање туристички пловила;
услуги во врска со развивање и организирање
на посебни облици на туризам (здравствен,
конгресен, ловен и сл.); изнајмување на возила;
пружање на услуги на туристички водичи и
пратиљи; посредување во врска со туристички
услуги; издавање на возни карти и прибавување
на патни исправи; давање на туристички
информации, поморски превоз; превоз на
патници во патниот промет, јавен патен превоз;
давање во закуп на лично возила и автобуси;
останат превоз на патници (водење на жичари,
превоз на патници со жичари); услуги на поморски
агенции во врска со пловидба; услуги на помош,
посредување и застапување во врска со пловидба
и искористување на бродови како што се услуги
на прифаќање и отпремување на бродови;
склучување на договори за искористување на
бродови, осигурување, пополнување на посада и
грижа за посадата; организирање и спроведување
на туристички патувања и излети; изнјамување
на пловни објекти (чартери) и пружање на услуги
на пловни објекти за одмор, спорт и разонода,
изнајмување на везови за пловни објекти
кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски и културни дејности; организирање
спортски, културни и останати приредби; услуги
на издавање на туристичка литература и други
производи кои вообичаено се издаваат во
туристичкиот промет
кл. 42 - окрепнување; привремено примање на стан;
медицинска нега, хигиенска нега и нега на убавина,
ветеринарски и земјоделски услуги; правни
услуги; начну и индустриски ипрограмирање за
сметачи (компјутери); прифаќање и организирање
на престојот на патници и туристи во земјата;
услуги во врска со издавање на соби односно
кревети и фамилијарни апартмани од страна на
домаќинставата; усгостителски услуги, услуги на
хотели, мотели, пансиони, туристички населби,
кампови, ресторани со послужување и останата
прехрана на пловни објекти и на излети; останати
угостителски што ги пружаат кафеани, крчми,
барови и слично; услуги на фотостудија; пружање
на угостителски услуги

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/805

посредување и застапување во врска со пловидба
и искористување на бродови како што се услуги
на прифаќање и отпремување на бродови;
склучување на договори за искористување на
бродови, осигурување, пополнување на посада и
грижа за посадата; организирање и спроведување
на туристички патувања и излети; изнјамување
на пловни објекти (чартери) и пружање на услуги
на пловни објекти за одмор, спорт и разонода,
изнајмување на везови за пловни објекти

(220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) ATLAS, turisticka agencija d.d
Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски и културни дејности; организирање
спортски, културни и останати приредби; услуги
на издавање на туристичка литература и други
производи кои вообичаено се издаваат во
туристичкиот промет

(551) индивидуална

кл. 42 - окрепнување; привремено примање на стан;
медицинска нега, хигиенска нега и нега на убавина,
ветеринарски и земјоделски услуги; правни
услуги; начну и индустриски ипрограмирање за
сметачи (компјутери); прифаќање и организирање
на престојот на патници и туристи во земјата;
услуги во врска со издавање на соби односно
кревети и фамилијарни апартмани од страна на
домаќинставата; усгостителски услуги, услуги на
хотели, мотели, пансиони, туристички населби,
кампови, ресторани со послужување и останата
прехрана на пловни објекти и на излети; останати
угостителски што ги пружаат кафеани, крчми,
барови и слично; услуги на фотостудија; пружање
на угостителски услуги

 
кл.
35
oгласување
и
рекламирање;
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација; канцелариски работи; услуги на
продажба за трето лице; организирање продaжни
изложби, уметнички и антиквитетни предмети;
услуги на реклама и пропаганда; комерцијални
услуги на остварување функции на прометот на
стоки и услуги; услуги на туристички агенции кои
се бават со анимирање на туристичкиот пазар;
организирање различни приредби за туристички
цели
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи, работи со недвижнини; услуги
во врска со водење работи за кредитни картички
и патнички исправи (чекови); посредување кај
осигурувањето на патници и туристи
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(210) TM 2001/806

(220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

кл. 37 - изградба; попоравки; услуги на поставување;
услуги на работилници за сервисирање
автомобили, миење моторни возила,снабдување
на возила на деловни партнери со нафта и масло;
услуги во врска со поморска бродоградба, ремонт
и обнова на челични и дрвени бродови; поправка
на електротехнички апарати и уреди, електронска
мерна и регулаторна опрема, апарати и уреди;
одржување на пловни објекти, посредување во
градба и ремонт на бродови

(731) ATLAS, turisticka agencija d.d
Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR

кл. 39 - превоз; паркирање и складиштување на
производи; организирање патувања; услуги на
отворени простори за гаражирање; организирање
и спроведување одмор, чување пловни објекти,
услуги на капетан на јахта, како и други услуги
за потребите на наутички туризам опфатени со
оваа класа; услуги на поморски агенција во врска
со прифаќање и исправање туристички пловила;
услуги во врска со развивање и организирање
на посебни облици на туризам (здравствен,
конгресен, ловен и сл.); изнајмување на возила;
пружање на услуги на туристички водичи и
пратиљи; посредување во врска со туристички
услуги; издавање на возни карти и прибавување
на патни исправи; давање на туристички
информации, поморски превоз; превоз на
патници во патниот промет, јавен патен превоз;
давање во закуп на лично возила и автобуси;
останат превоз на патници (водење на жичари,
превоз на патници со жичари); услуги на поморски
агенции во врска со пловидба; услуги на помош,

(551) индивидуална

Trgovski marki

 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

 
кл. 3 - парфимериски и козметички производи.
кл. 14 - благородни материјали и нивни легури и
производи од тие материјали или обложени со тие
материјали, што не се опфатени со другите класи;
производи од скапоцени камења, накит, скапоцени
камења, часовнички производи и хронометарски
инструменти
кл. 16 - хартија, картон и производи од тие
материјали што не се опфатени со другите класи;
печатарски производи; производи за поврзување
книги; фотографии; прибор за пишување;
лепила(лепливи работи за производи од хартија
или за домаќинство); сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и пробор за канцеларија
(освен мебел); опрема за подучување и за
обука (освен апарати); пластични материјали за
амбалажа ( не се опфатени со други класи); карти
за играње
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кл. 18 - кожа, имитација на кожа, производи од тие
материјали што не се вклучени во другите класи;
животински кожи; куфери и торби; чадори, чадори
за сонце и стапови; производи за колани

 
кл. 3 - козметика и парфимерија; сапуни и
тоалетни препарати; со исклучок на обојувачки и
самопотемнувачки (за црнеење) продукти

кл. 20 - мебел, огледала, рамки; производи што
не се опфатени со другите класи од дрво, плута,
трска, прачки, рогозина, коски, слонова коска,
усовина, желка, амбра, седеф, морска згура;
надоместоци (замени) на сите тие материјали или
производи од пластични маси

кл. 9 - рамки за очила, очила, очила за сонце,
футроли за очила, сенки за очи, заштитно облекло
за очи и облекло за очи при спортување
кл. 14 - накит што спаѓа во класата 14, вклучително
накит направен од благородни и неблагородни
метали; часовници, саати и временски релеи
(бројачи)

кл. 25 - облека, обувки, покривачи за глава
кл. 28 - игри и играчки, гимнастички и спортски
артикли што не се опфатени со другите класи;
украси за божиќни дрва

кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производи што
се направени од тие материјали a не се вклучени
во другите класи; кутии за носење, торби, багаж,
куфери, чадори, рачни торби, чанти; футроли за
клучеви, торби за патување за облекло, торби за
плажа, ремени (колани) и паричници

кл.
35
огласување
и
рекламирање;
водење
комерцијални работи; комерцијална
администрација; канцелариски работи; услуги
на продажба за трето лице; организирање на
продажни изложби, уметнички и антиквитетни
предмети; услуги на реклама и пропаганда;
комерцијални услуги на остварување функци на
прометот на стоки и услуги; услуги на туристички
агенции што се бават со анимирање на
туристичкиот пазар; организирање на различни
приредби за туристички цели
кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски и културни дејности; организирање
спортски, културни и останати приредби; услуги
на издавање на туристичка литература и други
производи што вообичаено се издаваат во
туристичкиот промет
кл. 42 - закрепнување; привремено примање
стан; медицинска нега, хигиенска нега и нега на
убавина, ветеринарски и земјоделски услуги;
правни услуги; научни и индустриски истражувања,
програмирање за сметачи (компјутери); прифаќање
и организирање на престојот на патници и туристи
во земјата; услуги во врска со издавање соби
односно кревети и фамилијарни апартмани од
страна на домаќинставата; угостителски услуги,
услуги на хотели, мотели, пансиони, туристички
населби, кампови, ресторани со послужување и
останата прехрана на пловни објекти и на излети;
останати угостителски услуги што ги пружаат
кафеани, крчми, барови и слично; услуги на
фотостудија; давање угостителски услуги
(210) TM 2001/807

(220) 24/07/2001

кл. 24 - чаршафи за на маса, крпи, подлошки;
покривки за кревет, постелнина вклучително
чаршафи и навлаки за перници; крпи за бања
и крпи за лице и раце, крпи за пред када и
ткаенини (парчиња) и производи од ткаенини за
домакинството што не се вклучени со другите
класи
кл. 25 - облекло, обувки и покривачи за глава
кл. 35 - услуги на огласување и рекламирање и
услуги во малопродажба
кл. 39 - аранжмани за патување
(210) TM 2001/809

(220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation
345 Park Avenue New York, New York 10154, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

ORENCIA
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за човекова
употреба
(210) TM 2001/810

(220) 26/07/2001

(442) 30/06/2005
(731) Esprit International, California Partnership
584 Broadway, New York, New York, US

(442) 30/06/2005
(731) Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation
345 Park Avenue New York, New York 10154, US

 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

INTUID
(551) индивидуална
 
(551) индивидуална

TM 2001/807

кл. 5 - фармацевтски препарати за човекова
употреба

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/811

(220) 26/07/2001

(210) TM 2001/814

(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(731) Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10514, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

VIRCLUDE
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
хепатитис Б
(220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
(210) TM 2001/813

(220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
SPRING BLOSSOM
(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

Trgovski marki

(220) 26/07/2001

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
OCEAN BREEZE

(540)

(210) TM 2001/812
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(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
(210) TM 2001/815

(220) 26/07/2001

(442) 30/06/2005
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
GREEN APPLE
(551) индивидуална
 
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
(210) TM 2001/816

(220) 26/07/2001

(442) 30/06/2005
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
ORCHARD FRESH
(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
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(210) TM 2001/817

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; 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

(220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(210) TM 2001/822

(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
BOTANICAL BLEND

(442) 30/06/2005
(731) Exxon Mobil Oil Corporation,
a New York corporation
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, US

(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
(210) TM 2001/820

(220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Royal Bank of Canadа
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec,
Canada, H3C 3A9, CA
 МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА адвокат
ул „Васил Ѓоргов”    Скопје
(540)

RBC INSURANCE
(551) индивидуална
 
кл. 36 - финансиски сервис; осигурувачки и
реосигурувачки сервис; монетарни работи; работи
со недвижнини (сé од класата 36)
(210) TM 2001/821

(220) 27/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, Скопје, MK
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје
(540)

(591) зелена,бела и модра
(551) индивидуална
 
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
одмастување, триење и нагризување; сапуни;
парфимериски производи, етерични масла,
козметички производи, лосиони за коса; препарати
за нега на забите

TM 2001/817

(220) 27/07/2001

 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

LITHOR
(551) индивидуална
 
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, сé
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, вклучително се од класата 17
кл. 39 - транспортни услуги, пакување особено
ставање етикети и други услуги на амбалажирање,
складирање стоки, организирање патувања, сé
што вклучува класата 39
(210) TM 2001/823

(220) 30/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK

Trgovski marki

Glasnik,

 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)
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(210) TM 2001/825

(220) 30/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) црвена, зелена, бела, жолта, кафена, сина,
портокалова, жолто кафена и црна
(551) индивидуална
 
кл. 32 - овошни сокови
(210) TM 2001/824

(220) 30/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ

(591) темно сина, црвена, зелена, бела, жолта, светло
сина, светло зелена и црна
(551) индивидуална
 
кл. 32 - овошни сокови
(210) TM 2001/835

(220) 30/07/2001
(442) 30/06/2005

ул”Јани Лукровски”   Скопје

(731) VINDIJA d.d.
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

(540)

 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

VIN DON
(551) индивидуална
 

(591) црвена, жолта, зелена, кафена, бела, сина,
портокалова, жолто кафена и црна

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
конзервирани и неконзервирани производи од
истите; прехрамбени производи од животинско
потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; пелте (желе), џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење

(551) индивидуална
 
кл. 32 - овошни сокови

Trgovski marki
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(210) TM 2001/843

(220) 06/08/2001

(210) TM 2001/847

(442) 30/06/2005

(220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) ImClone Systems Incorporated
180 Varick Street, 6th Floor, New York,
New York 10014, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(731) KD GROUP, ﬁnancna druzba, d.d.

(540)

(540)

(скратено име KD GROUP, d.d.)
Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

XETUXA

KD Investments

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати, посебно
моноклонални антитела за лекување рак
(210) TM 2001/846

(551) индивидуална
 
кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство

(220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) KD GROUP, ﬁnancna druzba, d.d.
(скратено име KD GROUP, d.d.)
Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

KD Group

кл. 36 - финансиски и монетарни работи,
особено финансиски закуп (лизинг), финансиско
посредување и финансиско управување како
и работи на подрачјето на воспоставувањето,
управувањето и финансирањето на друштва и
заеднички фондови; јавни собирања на парични
средства и инвестирање во вредносни хартии
како и купување и продавање вредносни хартии и
работи на подрачјето на трговијата со недвижности,
услуги во врска со давање на недвижности
во закуп; работи во врска со посредување со
недвижности, особено услуги на управување со
недвижности; изведба на проекти за недвижности
за трговија; посредување, особено посредување
при комерцијализација на производи за трети;
даночно советување

(551) индивидуална
 
кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство
кл. 36 - финансиски и монетарни работи,
особено финансиски закуп (лизинг), финансиско
посредување и финансиско управување, како
и работи на подрачјето на воспоставувањето,
управувањето и финансирањето на друштва и
заеднички фондови; јавни собирања на парични
средства и инвестирање во вредносни хартии
како и купување и продавање вредносни хартии и
работи на подрачјето на трговијата со недвижности,
услуги во врска со давање на недвижности
во закуп; работи во врска со посредување со
недвижности, особено услуги на управување со
недвижности; изведба на проекти за недвижности
за трговија; посредување, особено посредување
при комерцијализација на производи за трети;
даночно советување
кл. 39 - транспорт, особенo воздушен и
морски транспорт; изнајмување
опрема за
транаспортирање по вода; изнајмување опрема
за транспортирање пo воздух
кл. 42 - преведување

TM 2001/843

кл. 39 - транспорт, особенo воздушен и
морски транспорт; изнајмување на опрема за
транаспортирање по вода; изнајмување на опрема
за транспортирање пo воздух
кл. 42 - преведување
(210) TM 2001/848

(220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) KD GROUP, ﬁnancna druzba, d.d.
(скратено име KD GROUP, d.d.)
Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

KD International
(551) индивидуална
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и работи на подрачјето на воспоставувањето,
управувањето и финансирањето на друштва и
заеднички фондови; јавни собирања на парични
средства и инвестирање во вредносни хартии
како и купување и продавање вредносни хартии и
работи на подрачјето на трговијата со недвижности,
услуги во врска со давање на недвижности
во закуп; работи во врска со посредување со
недвижности, особено услуги на управување со
недвижности; изведба на проекти за недвижности
за трговија; посредување, особено посредување
при комерцијализација на производи за трети;
даночно советување

 
кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство
кл. 36 - финансиски и монетарни работи,
особено финансиски закуп (лизинг), финансиско
посредување и финансиско управување како
и работи на подрачјето на воспоставувањето,
управувањето и финансирањето на друштва и
заеднички фондови; јавни собирања на парични
средства и инвестирање во вредносни хартии
како и купување и продавање вредносни хартии и
работи на подрачјето на трговија со недвижностите,
услуги во врска со давање на недвижности
во закуп; работи во врска со посредување со
недвижности, особено услуги на управување со
недвижности; изведба на проекти за недвижности
за трговија; посредување, особено посредување
при комерцијализација на производи за трети;
даночно советување
кл. 39 - транспорт, особенo воздушен и
морски транспорт; изнајмување на опрема за
транаспортирање по вода; изнајмување на опрема
за транспортирање пo воздух
кл. 42 - преведување
(210) TM 2001/849

кл. 39 - транспорт, особенo воздушен и
морски транспорт; изнајмување
опрема за
транспортирање по вода; изнајмување опрема за
транспортирање пo воздух
кл. 42 - преведување
(210) TM 2001/850

(220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) KD GROUP, ﬁnancna druzba, d.d.
(скратено име KD GROUP, d.d.)
Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

KD Venture
(551) индивидуална

(220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) KD GROUP, ﬁnancna druzba, d.d.
(скратено име KD GROUP, d.d.)
Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

KD Securities
(551) индивидуална
 
кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство
кл. 36 - финансиски и монетарни работи,
особено финансиски закуп (лизинг), финансиско
посредување и финансиско управување како
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кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство
кл. 36 - финансиски и монетарни работи,
особено финансиски закуп (лизинг), финансиско
посредување и финансиско управување како
и работи на подрачјето на воспоставувањето,
управувањето и финансирањето на друштва и
заеднички фондови; јавни собирања на парични
средства и инвестирање во вредносни хартии
како и купување и продавање вредносни хартии и
работи на подрачјето на трговијата со недвижности,
услуги во врска со давање на недвижности
во закуп; работи во врска со посредување со
недвижности, особено услуги на управување со
недвижности; изведба на проекти за недвижности
за трговија; посредување, особено посредување
при комерцијализација на производи за трети;
даночно советување
кл. 39 - транспорт, особенo
морски транспорт; изнајмување

воздушен и
опрема за

TM 2001/850
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транспортирање по вода; изнајмување опрема за
транспортирање пo воздух
кл. 42 - преведување
(210) TM 2001/851

(220) 09/08/2001

(210) TM 2001/852

(442) 30/06/2005
(731) KD GROUP, ﬁnancna druzba, d.d.
(скратено име KD GROUP, d.d.)
Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(442) 30/06/2005
(731) KD GROUP, ﬁnancna druzba, d.d. (скратено име
KD GROUP, d.d.)
Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI
 БИНСО ДОО СКОПЕ

 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

ул „Народен фронт”   Скопје

KD

(540)

KD Holding
(551) индивидуална
 
кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство
кл. 36 - финансиски и монетарни работи,
особено финансиски закуп (лизинг), финансиско
посредување и финансиско управување како
и работи на подрачјето на воспоставувањето,
управувањето и финансирањето на друштва
и заеднички фондови; јавни собирања на
парични средства и инвестирање во вредносни
хартии како и купување и продавање вредносни
хартии и работи на подрачјето на трговијата
со недвижности, услуги во врска со давање
на недвижности во закуп; работи во врска со
посредување со недвижности, особено услуги на
управување со недвижности; изведба на проекти
за недвижности за трговија; посредување, особено
посредувањепри комерцијализација на производи
за трети; даночно советување
кл. 39 - транспорт, особенo воздушен и
морски транспорт; изнајмување опрема за
транспортирање по вода; изнајмување опрема за
транспортирање пo воздух
кл. 42 - преведување

(220) 09/08/2001

 индивидуална
 
кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство
кл. 36 - финансиски и монетарни работи,
особено финансиски закуп (лизинг), финансиско
посредување и финансиско управување како
и работи на подрачјето на воспоставувањето,
управувањето и финансирањето на друштва и
заеднички фондови; јавни собирања парични
средства и инвестирање во вредносни хартии
како и купување и продавање вредносни хартии и
работи на подрачјето на трговијата со недвижности,
услуги во врска со давање на недвижности
во закуп; работи во врска со посредување со
недвижности, особено услуги на управување со
недвижности; изведба на проекти за недвижности
за трговија; посредување, особено посредување
при комерцијализација на производи за трети;
даночно споветување
кл. 39 - транспорт, особенo воздушен и
морски транспорт; изнајмување
опрема за
транспортирање по вода; изнајмување опрема за
транспортирање пo воздух
кл. 42 - преведување
(210) TM 2001/857

(220) 14/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) JAMNICA d.d
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

TM 2001/851
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(210) TM 2001/859

(220) 14/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) JAMNICA d.d
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, бела, темнo-сина и зелена
(554) тридимензионална
(551) индивидуална
 
кл. 32 - овошен сок на база на црна рибизла
(210) TM 2001/858

(220) 14/08/2001
(442) 30/06/2005

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

(731) JAMNICA d.d
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(554) тридимензионална

 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ

 

(551) индивидуална

Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

кл. 32 - овошен сок на база на јагода
(210) TM 2001/860

(220) 14/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) JAMNICA d.d
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) црвена, жолто-кафена, бела, сина и зелена
(554) тридимензионална
(551) индивидуална
 
кл. 30 - студен чај со вкус на праска
(591) црвена, жолта, бела, жолто-кафена и зелена
(554) тридимензионална
(551) индивидуална
 
кл. 32 - овошен сок на база на кајсија, јаболко и
праска

Trgovski marki
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(210) TM 2001/864

(220) 15/08/2001
(442) 30/06/2005

(551) индивидуална
 
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали, (не се вклучени во другите
класи); печатени работи; подврзувачки материјали
за книги; фотографии; канцелариски материјали;
адхезиви за канцелариска намена или намена во
домаќинството; материјали за уметници; четки
за боење; машини за пишување и канцелариски
реквизити (со исклучок на мебел); инструкциски и
образовни материјали (освен апарати); пластични
материјали за пакување (не се вклучени во другите
класи); печатарски букви; печатарски плочи

(731) Exxon Mobil Corporation,
a New Jersey corporation
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали (не се вклучени
во другите класи, животинска кожа; големи кожи;
ковчези и патни торби; аташе папки; папки за
визит карти; џебни паричници; торби; папки за
пасоши; акт ташни; папки за документи; чадори;
јареми (harnedd) и седларска роба

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
 
кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување, горива (вклучително течни горива за
мотори) и материи за осветлување, свеќи, фитили,
посебно авиациски горива, лубриканти, масти и
хидраулични флуиди во меѓународната класа 4
кл. 35 - огласување, водење на работењето
(бизнис менаџмент); управување со работите
(бизнис администарција) , канцелариски работи,
вклучително работи што се однесуваат на услуги
за индустијата за авијациски горива; менаџмент,
маркетинг, промотивни услуги, советодавни и
консултантски услуги што се однесуваат на сите
горе споменати услуги во меѓународната класа
35

кл. 25 - облека, обувки и облекла за глава
кл. 42 - услуги на привремено сместување, услуги
на клубови, ресторани, кафе барови, кафетерии
и услуги на снек барови; снабдување клубови,
набавка (овозможување) на артикли за пушачи за
продажба или консумирање во клубови, ресторани
и барови
(210) TM 2001/871

(442) 30/06/2005
(731) Novo Nordisk A/S
Novo Alle DK-2880 Bagsvaerd, DK
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот, вклучително фактурирање и наплатувачки
услуги во меѓународната класа 36

(540)

кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациони услуги; поправки, одржување
и чистење на авиони; услуги на снабдителни
станици за авиони, паркинг услуги за авиони во
меѓународната класа 37

(551) индивидуална

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања,
посебно воздушен транспорт; изнајмување
авиони и возила, разнесување аеродромски
багаж, аеродромска земна поддршка, услуги на
планирање на летови во меѓународната класа 39
(210) TM 2001/869

(220) 21/08/2001
(442) 30/06/2005

(220) 21/08/2001

НовоМикс
 
кл. 5 - aнти-диабетски препарати
(210) TM 2001/872

(220) 21/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(731) CORPORATION HABANOS s.a
Calle 3ra. No. 2006 e/ 20y 22, Miramar, Ciudad de La
Habana, CU
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

TM 2001/864

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
 
кл. 9 - звучни, видео, компјутерски и ласерски
дискови, претходно снимени аудио и видео
касети, прегходно снимени звучни и видео
ленти, претходно снимени компакт дискови,
претходно снимени компјутерски дискови, се
во врска со кошарката; прибор за компјутери,
како што се подлошки за глувчиња, глувчиња,
кутии за дискети, кутии за пренос на компјутери,
подлошки за рачните зглобови пред тастатурата,
картонски рамки за монитори за компјутери, а се
во врска со кошарката; компјутерски програми
за пружање на информации, статистички и/или
останати податоци за кошарката; компјутерски
софтвери кои се однесуваат на кошарката, имено
за заштита и одмарање на екранот (screensavers);
софтвери за видео игри; носачи на видео игри и
уреди за видео игри за користење на телевизор;
радио уреди и телефони; двогледи; очила за
заштита од сонце; рамки за очила; ленти и
ланчиња за носење очила, футроли и кутии за
очила; магнети; кредитни картици и магнегни
телефонски картици, видео снимки, наменски
видео снимки и звучни записи од подрачјето на
кошарката кои се достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за
пружање информации, статистички и останати
податоци, бази на податоци, бази на статистички
и осганати податоци, размена на информации
и интерактивна размена на информации во
областа на кошарката достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; компјутерски софтвери
за игри, програми за видео игри, интерактивни
видео игри и софтвери за останати игри кои се
достапни преку глобалната компјутерска мрежа;
комјутерски софтвери кои се користат како
заштита за екранот (screensavers), позадини на
екранот, рамки за пребарувачи, и граничници
достапни преку глобалната компјутерска мрежа
кл. 16 - публикации и печатени работи, и тоа
кошаркарски картици за размена, картици за
разменa кои се однесуваат на танцови групи,
картици за размена со сликички на ласкоти,
картици за размена од подрачјето на забавата,
налепници, ознаки, пригодни кошаркарски марки,
колекционерски картонски дискови за размена,
зидно информативни плочи, прицврстувачки
подсетници,
самолепливи
подсетници,
разгледници, одложувачи од хартија и пластика,
картици за пораки, карти за играње, информативни
подлошки, хемиски моливи со куглици, моливи,
држачи на моливи и хартија, стоечки плочи,
самолепливи албуми, гумени ознаки, хартиени
транспаренти и знаменца, означувачи на страни
за книги, повези со три надворешни прстени,
омоти за списи, роковници и тетратки со повез
и/или оивичени со жичани спирали, роковници,
врамени и неврамени фотографии, постери,
календари, смешни налепници, обвивки за книги,
хартија за завиткување, дневници активности за
деца, статистички книги, водачи низ кошарката
и референтни книги за кошарка, часописи од
подрачјето на кошарката, пригодни програми
за игри, хартиени декорации, роковници за
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канцеларии, статистички листови со кошаркарски
тeми, билтени и памфлети од областа на кошарката;
банковни чекови, обвивки за чековни книшки,
кредитни картици и немагнетни телефонски
картици, електронски публикации од типот на
часописи и билтени од областа на кошарката
достапни преку глобалната компјутерска мрежа;
книги за боење од типот на цртежи и слики
достапни преку глобалната компјутерска мрежа;
детски книги за боење; каталози
кл. 25 - обувки и облекло, и тоа чорапи, чевли,
кошаркарски обувки, кошаркарски патики, маици
со кратки ракави, маици, пуловери од памук,
панталони за појачано потење, панталони, горни
делови на тренерки, трико маици, шортцеви,
пижами, спортски маици и кошули, маици за рагби,
волнени маици, појаси, вратоврски, ноќни кошули,
костуми за загревање, панталони за загревање,
горни делови на облекло за загревање, јакни,
ветровки, капути, штитници за брада од ткаенина,
потници за глава и рачни зглобови, кецели,
боксерски шортцеви, спортски панталони, капи,
греачи за уши, ракавици, ракавици без прсти,
ткаени шортцеви и шортцеви од трикотажа
кл. 28 - играчки, игри, сгортски артикли, а особено:
кошаркарски топки, топчиња за голф, топки за иг
зање на отворено игралиште, спортски топки,
гумени топки и топки од пенести материи кои
силно отскокнуваат, плишани топки, мрежички
за обрачи на кошевите, табли за кошеви, пумпи
за пумпање на кошаркарски топки и игли за
истите, стапови за голф, торби за голф, палици
за удирање во голфот, поклон пакети со топки
за голф со алати за поправка на теренот, и/или
со означувачи на почетните точки или топчиња,
прибор за голф, и тоа: навлаки за торби за голф,
футроли за глави на стаповите, ракавици за
голф, футроли за топчиња за голф, ознаки за
велосипеди, електронска столна кошарка, столна
кошарка, кошаркарски игрички кои се играат
на плоча, уреди за електронски видео игрички,
кошаркарска опрема која се состои од мрежичка и
свирче, кукли, акциони играчки, полнети играчки,
сложувалки и украси за божиќно дрво; акциони
игрички, игри за видео играчници, игри за забава
на возрасни и деца, останати информациски
игри, и игри со плоча достапни преку глобалната
компјутерска мрежа
кл. 41 - услуги на разонода и образование од
типот на директен телевизиски и радио пренос
од областа на кошарката и прикажување
во живо на кошаркарски натпревари, игри и
турнири; продукција и дистрибуција на радио и
телевизиски преноси на кошаркарски натпревари,
настани и програми од областа на кошарката;
водење и организирање на кошаркарски центри
и центри за обука на тренери како и центри
за водење и организирање на кошаркарски
приредби, web страници кои прикажуваат
најзанимливи телевизиски снимки, најзанимливи
интерактивни телевизиски снимки, видео записи,
наменски видео записи, избор на најзанимливи
интерактивни видео записи, радио програми
и нивни најзанимливи делови, звучни записи
од областа на кошарката; Web страници со
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информации, статистички податоци, бази на
информации, бази на статистички информации,
размена на информации и итерактивна размена
на информации од областа на кошарката, кои
ја обезбедуваат on-line компјутерската база на
податоци од областа на кошарката; web страници
со on-line компјутерски игрички, видео игри,
интерактнви и видео игри, акциони игри, игри за
видео играчници, игри за забава на возрасни и
деца, игри на плочи и останати игри, како и книги
за боење од типот на цртежи и слики; пружање
на информации од областа на кошарката преку
глобалната компјутерска мрежа
(210) TM 2001/873

(220) 22/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

COCCOLINO RAPIDA
(551) индивидуална
 
кл. 3 - детерѓенти; препарати и супстанции,
сите за употреба при перење; препарати за
кондиционирање на ткаенина; омекшувачи на
ткаенини; препарати за белење; препарати
за отстранување дамки; дезодорирачки и
освежувачки препарати за употреба на облека и
текстил; сапуни; сапуни за давање сјај на текстил;
средства за перење раце; штирак за употреба при
перењето; врекички и листови за парфимирање
ткаенина; препарати за чистење, полирање,
рибање и абразивни препарати; потпури; мирисни
води; дезодоранси
(210) TM 2001/877

(220) 24/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) Royal Bank of Canadа
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec,
Canada, H3C 3A9, CA
 МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА адвокат
ул „Васил Ѓоргов”    Скопје
(540)

 
кл. 2 - сервис на осигурување и реосигурување,
имено имовинско и осигурување од незгоди;
животно и здравствено осигурување; ануитети;
сегрегатски вложувања; патно осигурување;
животно,
здравствено,
имовинско
и
реосигурување од незгоди, изградба на финасии;
кредитно осигурување; осигурувачки сервис
осигурители; работи сродни со администрација
на осигурувањето
кл. 3 - интернет-обезбедување на електронски
трансакции солуции за е-комерц и рентање
на терминали за продажба; доверлив програм
сервис; онлине бизнис центер сервис, имено
потполн интегриран бизнис влез за провајдирање
на корисниците со бизнис помагала за усогласени
со индустријата, интегрирани да овозможат
бизнис процеси, физички и битни за добивање
и влечење и зголемување на хоризонтален и
вертикален маркет за развој и оперирање на сите
аспекти на нивниот бизнис; бизнис консултации;
бизнис асистенции и менаџмент сервис
кл. 36 - финансиски сервис, имено; банкарски
сервис; банкарско инвестирање; банкарска
трговија; сервис за инвестирање, имено
инвестици и министерски менаџмент сервис;
консалтинг за инвестиции и советодавен сервис;
превзимање на инвестирање на капитал; трговија
и добит упутства и извршување; трговија со
некретнини и сопственички менаџмент сервис;
советодавен сервис за некретнини; брокерство на
некретнини; финансиско планирање и препораки
за даночно планирање; финансиски упатства;
сервис за заедничко вложување, имено заедничко
вложување брокерско, заедничко вложување
во инвестиции и заедничко вложување во
дистрибуција; сигурносен брокерски сервис;
сервис во врска со менаџмент на обрезани
и пензиски вложувања; чување и пензиски
сервис; сервис во врска со администрација на
имот,
имено чување и уредување, заложен
сервис, финансиски извештаи и обезбедување
на позајмици; синдикални позајмици, имовинско
обезбедување и востројување на финансии;
заложен и сопственички сервис; кредитен сервис,
имено сервис на кредитни картички, сервис за
позајмици и хипотеки; сервис за сметки; депозитни
сервис, имено чување, чекирање и гарантирање
на инвестициони вложувања; паричен сервис,
имено маркет на пари, клиринг, трговија, замена
на странски пари, сервис на позајмици и паричен
менаџмент; сервис на готовински менаџмент;
финансиски лизинг трансакции во постапка на
глобално обезбедување; готовински менаџмент,
плаќање и трговински бизнис во одредени
маркети; трговински финансиски сервис; фиксни
добивки истражување, продажба и пазарење;
трговија со квоти, изведени квоти, измени и опции
и сродни продукти

(551) индивидуална

TM 2001/873

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/893

кл. 38 - eлектронска пошта, комуникации по пат на
сметачки терминали, подвижна радио телефонија,
пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс
пораки, радиофонски емисии, радиофонски врски,
сметач (пренос на пораки и слики со сметач),
телефонски врски, телеграфски врски, упатства
за телекомуникации

(220) 06/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за електроника, дизајнирање
производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз
ул. Ѓоре Ѓорески бр.5, 7500 Прилеп, MK

и

 БЕРИН ДОО СКОПЕ

кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка
(концепирање) на софтвери, консултации во
врска со сметачи, контрола на квалитет, лиценци
за интелектуална сопственост (отстапување на
лиценци за интелектуална сопственост), механика
(истражување од областа на механиката),
патенти (користење на патентите), разработка на
технички проекти, сметачи (изнајмување сметачи),
сметачи (програмирање на сметачите), совети за
интелектуална сопственост, хемиски истражувања,
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци), цртачи на
амбалажи (услуги на цртачите на амбалажа)

ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

IRM
(551) индивидуална
 
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделството,
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. 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. 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
и слика; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механиз-ми за
апарати 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 2001/894

(220) 06/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за електроника, дизајнирање
производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз
ул. Ѓоре Ѓорески бр.5, 7500 Прилеп, MK

и

 БЕРИН ДОО СКОПЕ
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(210) TM 2001/895

(220) 06/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) Grunenthal GmbH
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, DE
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

RAPIGESIC
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2001/901

(442) 30/06/2005
(731) Dow Corning Corporation
2200 W. Salzburg Road, Midland,
Michigan 48686-0944, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

ул”Јани Лукровски”   Скопје

SILASTIC

(540)

RMC
(551) индивидуална
 
кл. 37 - aпарати (поставување, одржување и
поправка на апарати), електрични апарати
(поставување и поправка на електрични апарати),
информации врзани за поправка, климатизација на
воздухот (поправка и одржување на клима уреди),
трeзори (одржување и поправка на трезори)

Trgovski marki

(220) 10/09/2001

(551) индивидуална
 
кл. 1 - силиконско соединение, имено додаток кој
се користи за зголемување на ефективноста на
хербициди и пестициди што се употребуваат за
семиња и билки во земјоделската индустрија
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
продукти, диететска храна за деца и пациенти,
фластери, завои, средства за полнење на забите,
маса за забни отпечатоци во забарството, средства
за дезинфекција , средства за уништување
(гушење) на плевел и инсекти

TM 2001/901
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(210) TM 2001/902

(220) 10/09/2001

(210) TM 2001/905

(220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005
(731) Dow Corning Corporation
2200 W. Salzburg Road, Midland,
Michigan 48686-0944, US

(731) FRANCK, Prehrambena industrija,

 БИНСО ДОО СКОПЕ

 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје

dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

Ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје
(540)

SYLGARD
(551) индивидуална
 
кл. 1 - силиконско соединение, имено додаток кој
се користи за зголемување на ефективноста на
хербициди и пестициди што се употребуваат за
семиња и билки во земјоделската индустрија
(210) TM 2001/903

(220) 10/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) Dow Corning Corporation
2200 W. Salzburg Road, Midland,
Michigan 48686-0944, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

SYLTHERM XLT

(591) кафена, црвена, бела, црна и златно жолта
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе
(210) TM 2001/906

(220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) FRANCK, Prehrambena industrija,
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
Ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје

(551) индивидуална

(540)

 
кл. 1 - ниско-температурна, течно-фазна течност
за трансфер на топлина за употреба во системите
за греење и ладење во фармацевтската индустрија
и индустријата на фини хемикалии
(210) TM 2001/904

(220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) FRANCK, Prehrambena industrija,
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
Ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје

(591) зелена, црвена, бела, црна и златно жолта
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе

(540)

(210) TM 2001/907

(220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(300) Z20011068 A 05/07/2001 HR
(731) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
(591) сина, златна, црвена, бела и црна
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе

TM 2001/902

Ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје
(540)

VIGOR NEW GENERATION
Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

(210) TM 2001/910

 
кл.
35
огласување
и
рекламирање;
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

(220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) TM 2001/908
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(731) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
Ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје
(540)

(220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(300) Z 20011105 A 11/07/2001 HR
(731) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
Ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје
(540)
(591) сиво-зелена, сребрена и светло зелена
(551) индивидуална
 
кл. 33 - коктел водка специјален (ликер-лимета)
(591) црна, бела и зелена

(210) TM 2001/911

(220) 12/09/2001

(551) индивидуална

(442) 30/06/2005

 

(731) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл.
35
огласување
и
рекламирање;
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања
(210) TM 2001/909

и

 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
Ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје
(540)

(220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(300) Z 20011104 A 11/07/2001 HR
(731) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
Ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје
(591) сиво-зелена, сребрена и портокалова

(540)

(551) индивидуална
 
кл. 33 - коктел
тангерина)

водка

(специјален

ликер-

(591) црна, бела и портокалова
(551) индивидуална
 
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл.
35
огласување
и
рекламирање;
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

Trgovski marki

и

TM 2001/911
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(210) TM 2001/912

(220) 12/09/2001

(210) TM 2001/921

(220) 17/09/2001

(442) 30/06/2005
(300) 2264056 13/03/2001 UK
(731) Pﬁzer Products Inc.
and residing at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US
 АЛКАЛОИД АД Скопје
ул”Александар Македонски”   Скопје

(442) 30/06/2005
(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

SPAZMOL

(540)
(551) индивидуална

ENVACAR

 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати 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

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и
супстанци; сите вклучени во класата
(210) TM 2001/913

(220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(300) 2264049 13/03/2001 UK
(731) Pﬁzer Products Inc.
and residing at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US

(210) TM 2001/922

(220) 17/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ

 АЛКАЛОИД АД Скопје

ул „Народен фронт”   Скопје

ул”Александар Македонски”   Скопје

(540)

(540)

STRUMEX
OPOVASC

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати 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

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и
супстанци; сите вклучени во класата
(210) TM 2001/914

(220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(300) 2277605 10/08/2001 UK
(731) Pﬁzer Products Inc.
and residing at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US
 АЛКАЛОИД АД Скопје
ул”Александар Македонски”   Скопје
(540)

OPOVAS
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и
супстанци; сите вклучени во класата

TM 2001/912

(210) TM 2001/923

(220) 17/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

ULKOBOS
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати 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

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/924

(220) 17/09/2001
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(210) TM 2001/936

(220) 27/09/2001

(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005

(731) GELCREM S.r.l.
Via Adamello 5/7 20010 Bareggio / MI /, IT

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
ул. ,,Леце Котески’’ бр. 23, 7500 Прилеп, MK

 ТОНЕВСКИ ДРАГАН АДВОКАТ

 БЕРИН ДОО СКОПЕ

ул”Питу Гули”   Скопје

ул”Јани Лукровски”   Скопје

(540)

(540)

DIONA
(551) индивидуална
 
кл. 30 - чоколадни пралини, чоколада и други
чоколадни преработки
(551) индивидуална

(210) TM 2001/937

 
кл. 32 - минерални и газирани води и останати
безалкохолни пијалоци;
овошни напивки и
овошни сокови; сирупи и останати препарати за
подготовка на напивки
(210) TM 2001/925

(442) 30/06/2005
(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(220) 17/09/2001
(442) 30/06/2005

(220) 27/09/2001

(540)

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. Марксова 101, 7500 Прилеп, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) бела, сина, светлосина, темносина, црна, жолта,
портокалова, кафена и црвена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - маргарин
(210) TM 2001/940

(220) 01/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) COCA COLA HELLENIC
BOTTLING COMPANY SA
Fragoglissias 9, 151 25 Marousi, Athens, GR

(591) темносина, бела и портокалова
(551) индивидуална

 БИНСО ДОО СКОПЕ

 
кл. 34 - тутунски преработки, посебно цигари

ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

AVRA
(551) индивидуална
 
кл. 32 - минерални и сода води; овошни сокови
и други безалкохолни пијалоци; сирупи и други
препарати за подготвување напивки

Trgovski marki

TM 2001/940
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(210) TM 2001/945

(220) 02/10/2001

(210) TM 2001/964

(220) 05/10/2001
(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005
(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
ул. ,,Леце Котески’’ бр. 23, 7500 Прилеп, MK

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
ул. ,,Леце Котески’’ бр.23, 7500 Прилеп, MK

 БЕРИН ДОО СКОПЕ

 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(540)

SIRIUS

MEDITERANEA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 
кл. 30 - полнето чоколадо, чоколада и чоколадни
производи

кл. 30 - чоколадни школки, бонбониери, чоколада
и други чоколадни производи
(210) TM 2001/950

(220) 03/10/2001

(210) TM 2001/965

(220) 05/10/2001
(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005
(731) Conrad Hospitality, LLC
9336 Civic Center Drive, Beverly Hills,
California 90210, US

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
ул. ,,Леце Котески’’ бр.23, 7500 Прилеп, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ

 ТОНЕВСКИ ДРАГАН АДВОКАТ

ул”Јани Лукровски”   Скопје

ул”Питу Гули”   Скопје

(540)

(540)

SINTAGMA

CONRAD
(551) индивидуална
(551) индивидуална

 

 
кл. 42 - услуги на сместување, хотелски, мотелски,
барски, кафе, ресторантски, банкетски и кетеринг
услуги; менаџментски хотелски услуги; услуги на
резервација за хотелско сместување; услуги на
снабдување со сите неопходни работи и потреби
за прослави, конференции, конвенции, изложби,
семинари и состаноци
(210) TM 2001/952

кл. 30 - чоколада, чоколадни и чоколадирани
производи
(210) TM 2001/967

(220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) Бањански Димитар
ул. Лесновска бр.9, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 03/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) GALENIKA a.d
Batajnicki drum b.b. Beograd - Zemun, YU
 ЕРОЛ ХАСАН адвокат
Бул’’ Партизански одреди’’   Скопје
(540)

IZOMONIT
(551) индивидуална
 

(591) бела, сина и златна боја
(551) индивидуална
 
кл. 34 - цигари

кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2001/945

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/968

(220) 08/10/2001

(442) 30/06/2005
(731) LIJANOVICI D.O.O.
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)
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(210) TM 2001/971

(220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) LIJANOVICI D.O.O.
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

PILI
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо и живина; месни екстракти; сите
видови колбаси и преработки од месо и живина;
сите видови сувомесни производи
(210) TM 2001/969

(220) 08/10/2001

(442) 30/06/2005
(731) LIJANOVICI D.O.O.
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(591) црвена, кафена, црна и жолто-кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - обарен колбас од свинско и јунешко месо
(210) TM 2001/972

(220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) LIJANOVICI D.O.O.
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)
(591) црвена,бела,црна и жолто-кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - полутраен колбас од пилешко месо
(210) TM 2001/970

(220) 08/10/2001

(442) 30/06/2005
(731) LIJANOVICI D.O.O.
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(591) црвена, кафена, бела и жолто-кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - обарен колбас од пилешко месо

(591) црвена, кафена, црна и жолто-кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - полутраен колбас од свинско месо

Trgovski marki

TM 2001/972
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(210) TM 2001/973

(220) 08/10/2001

(442) 30/06/2005
(731) LIJANOVICI D.O.O.
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(210) TM 2001/977

(220) 09/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) Трговец поединец ЗЛАТНО ЗРНО
ул. ,,Гаврил Константиновиќ’’ бр. 73,
1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

GRAND
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за
кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето)
и чоколадни напивки
(591) црвена, кафена, црна и жолто-кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - полутраен колбас од јунешко месо
(210) TM 2001/976

(220) 09/10/2001

(442) 30/06/2005
(731) Трговец поединец ЗЛАТНО ЗРНО
ул. Гаврил Константиновиќ бр. 73,
1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(210) TM 2001/987

(220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

BEXTRA
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски производи, а посебно
производи за намалување на болката (аналгетици),
за лекување на воспалителни заболувања и
канцер
(210) TM 2001/988

(220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за
кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето)
и чоколадни пијалоци

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

NIZON
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати 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

TM 2001/973

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/989

(220) 15/10/2001
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(210) TM 2001/991

(220) 15/10/2001

(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005

(731) СТРАТУС ДОО, Друштво за производство,
трговија и услуги
ул. ,,Перо Наков’’ бб, 1000 Скопје, MK

(731) СТРАТУС ДОО, Друштво за производство,
трговија и услуги
ул. ,,Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK

 БЕРИН ДОО СКОПЕ

 БЕРИН ДОО СКОПЕ

ул”Јани Лукровски”   Скопје

ул”Јани Лукровски”   Скопје

(540)

(540)

DRAGON BALL
(551) индивидуална
 
кл. 30 - бисквити, бонбони, вафли, гуми за џвакање,
карамел бонбони, медени слатки, бонбони од
мента, овошни слатки, палачинки, слатки, слатки
стапчиња, торти, фино ситно печиво, фондани
(врста бонбони), чајни слатки (мињони), чоколади,
шеќерни производи

(591) црвена, жолта, сина, жолто-кафена, виолетова,
бела и црна
(551) индивидуална

(210) TM 2001/992

 

(442) 30/06/2005

кл. 30 - вафли
(210) TM 2001/990

(220) 15/10/2001

(220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) СТРАТУС ДОО, Друштво за производство,
трговија и услуги
ул. ,,Перо Наков’’ бб, 1000 Скопје, MK

(731) СТРАТУС ДОО, Друштво за производство,
трговија и услуги
ул. ,,Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

 БЕРИН ДОО СКОПЕ

POKEMON

ул”Јани Лукровски”   Скопје
(551) индивидуална

(540)

 
кл. 30 - бисквити, бонбони, вафли, гуми за џвакање,
карамел бонбони, медени слатки, бонбони од
мента, овошни слатки, палачинки, слатки, слатки
стапчиња, торти, фино ситно печиво, фондани
(врста бомбони), чајни слатки (мињони), чоколади,
шеќерни производи
(210) TM 2001/993

(220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) СТРАТУС ДОО, Друштво за производство,
трговија и услуги
ул. ,,Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK
(591) жолта, жолто-кафена,
виолетова и сина
(551) индивидуална
 

црвена,

црна,

бела,

 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

EXTREME

кл. 30 - флипс
(551) индивидуална
 

кл. 30 - бисквити, бомбони, вафли, гуми за
џвакање, карамел бомбони, медени слатки,
бомбони од мента, овошни слатки, палачинки,
слатки, слатки стапчиња, торти, фино ситно
печиво, фондани (врста бомбони), чајни слатки
(мињони), чоколади, шеќерни производи

Trgovski marki

TM 2001/993

138 Glasnik, 12/2, str.89-219, juni 2005 Skopje

(210) TM 2001/994

(220) 15/10/2001

 
кл. 3 - препарати за чистење и полирање; препарати
за белење; препарати и супстанции за перење;
сапуни; детергенти; не- медицински препарати за
тоалети; козметика; парфеми; есенцијални масла;
миризливи препарати за воздух; освежувачи на
воздух; миризливи шишарки; миризливи стикови;
миризливи спрејови

(442) 30/06/2005
(731) СТРАТУС ДОО, Друштво за производство,
трговија и услуги
ул. ,,Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

кл. 4 - свеќи; миризливи или на парфемирани
свеќи;свеќи за парфемирање на воздухот;
осветлувачи; заострени свеќи; свеќници и
фитили

(540)

FLIP

кл. 5 - апарати за дезинфекција (различни од
оние што се наменети за апсорбирање прашина);
санитарни препарати; антисептички средства;
средства за уништување на инсекти; гермициди;
дезодоранси (не за лична употреба); средства за
освежување на воздух; миризливи препарати и
супстанции за освежување на воздух; ароматични
препарати за освежувачи на воздух; средства
за освежување на атмосферата; и препарати за
освежување на воздух во соба

(551) индивидуална
 
кл. 30 - бисквити, бонбони, вафли, гуми за џвакање,
карамел бонбони, медени слатки, бонбони од
мента, овошни слатки, палачинки, слатки, слатки
стапчиња, торти, фино ситно печиво, фондани
(врста бонбони), чајни слатки (мињони), чоколади,
шеќерни производи
(210) TM 2001/1004

кл. 11 - апарати и средства, сите наменети
за мирисање, чистење или освежување на
атмосферата; делови и составни елементи за
сите горенаведени стоки

(220) 18/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

кл. 21 - контејнери и направи за домаќинство и
кујна (освен за оние направени од благородни
метал или крзнени средства) согорувачи од
масло; согорувачи од парфеми;миризливи
согорувачи од масло; есенцијални уљни
согорувачи; апарати за греење и ослободувачки
мириз во атмосферата; апотекарски инструменти;
средства за дезодоранси; контејнери наменети за
парфемирање н освежување на атмосферата или
аптекарски парфеми; средства за освежување
на воздухот и за очистување на атмосферата во
собит; средства од стакло, порцелан и грнчарски
производи

 ЈОАНИДИС ЈОВАН АДВОКАТ
ул”Орце Николов” б  Скопје
(540)

MR SHEEN
(551) индивидуална
 
кл. 3 - препарати за чистење и полирање;
антистатички препарати
кл. 21 - контејнери и направи за домаќинство и
кујна; сунѓери; четки (освен четки за боење);
метлички; чистачи за килими; крпи; четки за
триење; продукти намементи за чистење; крпи за
чистење; апарати за прашина; облека за чистење;
натопени алишта со детергент наменети за
чистење; челична волна; материјали за полирање;
кожа за полирање
(210) TM 2001/1005

(210) TM 2001/1012

(220) 23/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(220) 18/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) RECKITT &COLMAN (Overseas) LIMITED
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
 ЈОАНИДИС ЈОВАН АДВОКАТ
ул”Орце Николов” б  Скопје
(540)

 

AIR WICK
(551) индивидуална

TM 2001/994

(551) индивидуална
кл. 29 - бистри супи (бујони), бистри супи
(бујони) (состојки за подготвување бујони), варен
зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје
(суво), желатин за исхрана, желиња за исхрана,
замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук
(салата од зеленчук), шлаг, какао - путер, кокос

Trgovski marki

Glasnik,

(сушен кокосов орев), конзервиран грашок,
конзервиран зеленчук, конзервирани шампињони
(печурки), конзервирано градинарско зелје,
концентрати за супи (бујони), краставички (кисели),
кристализирано овошје, кромид (зеленчук)
конзервиран, леќа (зеленчук) конзервирана,
мармалад, маслинки (конзервирани маслинки),
млечни производи, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни салати, ореви
(подготвувани ореви), подготвувани бадеми,
салати од зеленчук, супи од зеленчук, супи од
зеленчук (состојки за подготвување супи од
зеленчук), сушен зеленчук
кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми),
бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони,
брашно (јадења врз база на брашно), брашно
(најфино пченкарно брашно), ванилија (арома),
ванилин (надоместок за ванилија), вафли, гриз,
гуми за џвакање, жита (снегулки од сушени жита),
згуснувачи за готвење на прехранбени продукти,
зобени снегулки, какао, какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе,
кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе
(пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни
производи што го заменуваат кафето), кафе
(зелено), кечап (сос), компирово брашно за
употреба во исхраната, мајонез, макарони, малтоза,
марципан (слатки од шеќер и бадем), матична
млеч за исхрана на луѓето (не е за медицинска
употреба), мед, медени слатки, меласа. мента
(бонбони од мента), мента за слатки, мирудии,
мирудии (зачини), мирудии, ароматични, овошни
слатки, палачинки, пиперка (мирудија), пица,
природни засладувачи, прополис (производ на
пчела) за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни
пуканки (поп - корн), пченкарни снегулки, салати
(сосови за салати), саќести слатки, сендвичи,
сенф, скроб за преупотреба 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 (прашок за
слатки), слатки (тесто за слатки) слатки од бадем,
сол за конзервирање, сол (за во јадење), сосови
(со исклучок на сосови за салати), стапчиња слатки, тестенини, тестенини за исхрана, торти,
украси за слатки (за јадење) за слатки, фондани
(врста бомбони), цимет (мирудија), црн пипер,
црн шеќер, чаеви (не се за медицинска употреба),
чај, чајни слатки (мињони), чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко (напивка), чоколадо, шеќерни
производи, шеќерни производи за украсување
божиќни дрва
кл. 32 - безалкохолни овошни екстракти,
безалкохолни пијалоци, вода (за пиење),
газирани води, газирани води (производи за
подготвување на газирани води), газирани
пијалоци (прашок за газирани пијалоци), газирани
пијалоци (таблети за газирани пијалоци), ѓумбир
(пиво од ѓумбир), концентрати на екстракти за
подготвување напивки, лимонада, лимонада
(сирупи за лимонада) минерални води (производи
за подготвување минерални води), минерални
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води (пијалоци), овошни напивки без алкохол,
овошни сокови, сода - вода, сокови од растенија
(напивки)
(210) TM 2001/1016

(220) 24/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) бела, црвена и зелена
(551) индивидуална
 
кл. 30 - додатоци за тесто
(210) TM 2001/1018

(220) 25/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stutzelberg, 35745 Herborn, DE
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
Ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 6 - предмети за затворање (од метал) ,како
што се брави за врата; дополнителни предмети
од метал, како што се вртливи агли; рамковни
предмети и рамкови помошници од метал,
фиксирани или подвижни, како што се рамковни
панели, стожерни рамки, основи за оддели; жичани
помошници од метал или од пластика, како што се
ленти за спони за кабли, внатрешност на кабли,
профилирани спони, ленти за налепници; делови
за истите, на пример главни делови
кл. 9 - куќишта, особено куќишта за прекинувачи
направени од метал и/или од пластика, сталажи,
полици и маси, особено за индустријата,
инсталација,
електронски,
компјутерски,
интерактивни терминални системи и информатичка
трансмисија, исто во врска со потпирачки
системи, исто ер-кондишн и/или земјотреснен
и/или разурнувачки и/или експлозивен доказ;
компонентни за пренос за утикачи со електронски
кола (вклучени во оваа класа); сигнални
уреди за мониторинг и осигурување куќишта,
особено куќишта за прекинувачи; компоненти за
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дистрибуција (вклучени во оваа класа), особено
конектори и адаптери и полначи; инструменти
за надгледување на протокот на гас, оосбено
притисок на гас во регулаторни станици; преслеки
од метал, стакло или пластика, на пример врати,
ѕидови; влошки за подмонтажни пренесувачи,
картички за вклучување, касети, конектори за
вклучување; делови за сите претходно именувани
стоки
кл. 11 - инсталациони прибори, како што се
сијалици со куќишта за прекинувачи; клима уреди,
особено апарати за ладење, менувачи за топлина,
филтер вентилатори и системи за топлење,
особено за куќишта за прекинувачи
кл. 42 - услуги на компјутерски консултации;
ажурирање,
создавање
и
надградување
на програми за процесуирање; дизајн на
компјутерски софтвер; истражувања во областа
на технологијата и инжењерството; нацрти,
планирање и тестирање на материјали; научни
истражувања
(210) TM 2003/246

(591) црвена, жолта, зелена, бела и црна
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кечап
(210) TM 2004/319

(220) 27/04/2004

(442) 30/06/2005
(731) Трговско друштво за транспорт, трговија,
услуги и посредување ВАИД ТРАНС ДООЕЛ
експорт-импорт
Чучер- Сандево, 1204, Кучевиште, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(220) 18/04/2003

(442) 30/06/2005
(731) МАКЕДОНИЈА АД НЕГОТИНО
Фабрика за преработка на зеленчук и овошје
с.Кукуричани, Индустриска бб., Неготино, MK
(540)
(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 30 - чај
кл. 35 - услуги при продажба на чај на големо и
мало
(210) TM 2004/574

(591) црвена, жолта, зелена, портокалова, светло
кафена, бела и црна
(551) индивидуална
 
кл. 30 - пица-сос
(210) TM 2003/247

(220) 18/04/2003
(442) 30/06/2005

(731) МАКЕДОНИЈА АД НЕГОТИНО
Фабрика за преработка на зеленчук и овошје
с.Кукуричани, Индустриска бб., Неготино, MK
(540)

TM 2003/246

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВАОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
(551) индивидуална
 
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. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
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(210) TM 2004/575

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
(МПЦ)
(551) индивидуална
 
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. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2004/576

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)
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(210) TM 2004/577

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

МАКЕДОНСКА ПАТРИЈАРШИЈА
(551) индивидуална
 
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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2004/578

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
МАКЕДОНСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
(551) индивидуална
 
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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
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(551) индивидуална
 
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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

TM 2004/578
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(210) TM 2004/579

(220) 06/08/2004

(210) TM 2004/581

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА ПАТРИЈАРШИЈА

ПРАВОСЛАВНА СКОПСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
(551) индивидуална
 

(551) индивидуална
 
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. 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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(210) TM 2004/580

(220) 06/08/2004

(210) TM 2004/582

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

ПРАВОСЛАВНА СКОПСКА МИТРОПОЛИЈА

ПРАВОСЛАВНА СКОПСКА ПАТРИЈАРШИЈА

(551) индивидуална
 

(551) индивидуална
 

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. 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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

TM 2004/579
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(210) TM 2004/585

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

ЈУСТИНИЈАНА ПРИМА

ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКА И БИТОЛСКА
ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
 
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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2004/584

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

СКОПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
(551) индивидуална
 
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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(551) индивидуална
 
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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2004/586

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

БРЕГАЛНИЧКА И ШТИПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЕПАРХИЈА
(551) индивидуална
 
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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

Trgovski marki

TM 2004/586
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(210) TM 2004/587

(220) 06/08/2004

(210) TM 2004/589

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

ДЕБАРСКО-КИЧЕВСКА ПРАВОСЛАВНА
ЕПАРХИЈА

ПОВАРДАРСКА И ВЕЛЕШКА ПРАВОСЛАВНА
ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
 

(551) индивидуална
 

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. 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. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(210) TM 2004/588

(220) 06/08/2004

(210) TM 2004/590

(220) 06/08/2004

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

(442) 30/06/2005
(731) Македонска Православна Црква
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, MK
(540)

ПОЛОШКО-КУМАНОВСКА ПРАВОСЛАВНА
ЕПАРХИЈА

СТРУМИЧКА И ПОЛЈАНСКА ПРАВОСЛАВНА
ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
 

(551) индивидуална
 

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. 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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

TM 2004/587

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/805

(220) 21/10/2004

(210) TM 2004/808

(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005
(731) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
 АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Куманово Романовце
(540)

(731) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
 АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Куманово Романовце
(540)

(591) бела, сина, модра, зелена и портокалова
(551) индивидуална
 

(220) 21/10/2004
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
 АТУЛА МИРТЕЗАНИ

(220) 21/10/2004

(591) зелена, црвена, портокалова, бела и светло
зелена
(551) индивидуална
 
кл. 32 - безалкохолни пијалоци
(210) TM 2004/809

кл. 29 - млеко
(210) TM 2004/806
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(220) 21/10/2004

(442) 30/06/2005
(731) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
 АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Куманово Романовце
(540)

Куманово Романовце
(540)

(591) бела, сина, модра и жолта
(551) индивидуална
 
кл. 29 - млеко

Trgovski marki

(591) зелена, темно сина, црвена, портокалова и бела
(551) индивидуална
 
кл. 32 - безалкохолни пијалоци

TM 2004/809
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(210) TM 2004/918

(220) 19/11/2004

(210) TM 2005/71

(220) 04/02/2005

(442) 30/06/2005

(442) 30/06/2005

(731) Друштво за трговија производство и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK

(731) Друштво за современа комуникации ЈБТ ДОО
Скопје
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје , MK

 АТУЛА МИРТЕЗАНИ

 НОШПАЛ БОРИС адвокат

Романовце Куманово

Ул „Беласица’’ бб Скопски саем  Скопје

(540)

(540)

MARSHAL
(551) индивидуална
 
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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(591) црвена и бела

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе и чај
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2004/1054

(220) 30/12/2004
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за туризам трговија и услуги СИТИ
Силвица и др. ДОО експорт-импорт Скопје
ул.”11 Октомври” бр.23/2, 1000 Скопје, MK
 АНДОНОСКИ МИТКО адвокат

(210) TM 2005/72

(220) 04/02/2005
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за современа комуникации ЈБТ ДОО
Скопје
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје , MK
 НОШПАЛ БОРИС адвокат
Ул „Беласица’’ бб Скопски саем  Скопје
(540)

ул”Питу Гули”   Скопје

MARSAL

(540)
(551) индивидуална
 

(591) портокалова и темно сина

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

(551) индивидуална

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

 

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

кл. 39 - туристички агенции

TM 2004/918

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/119
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(220) 23/02/2005
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
 АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Романовце Куманово
(540)

(591) бела, модра и сина
(551) индивидуална
 
кл. 29 - млеко

Trgovski marki

TM 2005/119
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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)

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

Pregledi

(210)

TM 2001/0031
TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/0793
TM 2001/0893
TM 2001/0901
TM 2001/0902
TM 2001/0903

(510)

TM 2001/1005
kl. 5

TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/0877
TM 2000/1303
TM 2001/0767
TM 2001/0768
TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/0793
TM 2001/0806
TM 2001/0807
TM 2001/0812
TM 2001/0813
TM 2001/0814
TM 2001/0815
TM 2001/0816
TM 2001/0817
TM 2001/0821
TM 2001/0873
TM 2001/0877
TM 2001/0878
TM 2001/0879
TM 2001/0880
TM 2001/0881
TM 2001/0926
TM 2001/0983
TM 2001/0984
TM 2001/0985
TM 2001/0986
TM 2001/1004
TM 2001/1005
TM 2001/0031
TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/0864
TM 2001/0916

(210)

kl. 6

TM 2000/1303
TM 2000/1356
TM 2000/1437
TM 2001/0253
TM 2001/0741
TM 2001/0742
TM 2001/0758
TM 2001/0759
TM 2001/0771
TM 2001/0772
TM 2001/0773
TM 2001/0774
TM 2001/0793
TM 2001/0794
TM 2001/0801
TM 2001/0809
TM 2001/0810
TM 2001/0811
TM 2001/0821
TM 2001/0843
TM 2001/0871
TM 2001/0881
TM 2001/0888
TM 2001/0895
TM 2001/0896
TM 2001/0897
TM 2001/0901
TM 2001/0912
TM 2001/0913
TM 2001/0914
TM 2001/0916
TM 2001/0919
TM 2001/0921
TM 2001/0922
TM 2001/0923
TM 2001/0926
TM 2001/0952
TM 2001/0987
TM 2001/0988
TM 2001/1005
TM 2001/0031
TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/1018

(510)

(210)

kl. 7

TM 2001/0682
TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/0792
TM 2001/0893
TM 2001/0918
TM 2001/0981

kl. 8

TM 2001/0787
TM 2001/0788

kl. 9

TM 2000/1474
TM 2000/1478
TM 2000/1479
TM 2001/0031
TM 2001/0263
TM 2001/0574
TM 2001/0755
TM 2001/0756
TM 2001/0763
TM 2001/0764
TM 2001/0765
TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/0789
TM 2001/0797
TM 2001/0798
TM 2001/0807
TM 2001/0872
TM 2001/0893
TM 2001/1018
TM 2004/0825
TM 2004/1053

kl. 10

TM 2000/1303

kl. 11

TM 2001/0031
TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/1005
TM 2001/1018

kl. 12

TM 2001/0751
TM 2001/0755
TM 2001/0756
TM 2001/0787
TM 2001/0788
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2001/0792
TM 2001/0802
TM 2001/0803
kl. 14

TM 2001/0767
TM 2001/0768
TM 2001/0806
TM 2001/0807

kl. 16

TM 2000/1478
TM 2000/1479
TM 2001/0091
TM 2001/0451
TM 2001/0452
TM 2001/0453
TM 2001/0733
TM 2001/0755
TM 2001/0756
TM 2001/0757
TM 2001/0758
TM 2001/0759
TM 2001/0763
TM 2001/0764
TM 2001/0765
TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/0806
TM 2001/0822
TM 2001/0869
TM 2001/0872
TM 2001/0926
TM 2001/0975

kl. 17

TM 2001/0031
TM 2001/0787
TM 2001/0788
TM 2001/0822

kl. 18

TM 2001/0806
TM 2001/0807
TM 2001/0869

kl. 19

TM 2001/0031
TM 2001/0802
TM 2001/0803

kl. 20

TM 2001/0286
TM 2001/0806

kl. 21

TM 2000/1303
TM 2001/0881
TM 2001/1004
TM 2001/1005
TM 2004/0825
TM 2004/1053

TM 2001/0279
TM 2001/0807
Trgovski marki
kl. 24

(510)
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(210)

(510)

TM 2001/1016
TM 2003/0246
TM 2003/0247
TM 2004/0319
TM 2004/0918
TM 2005/0071
TM 2005/0072

TM 2001/0979
kl. 25

TM 2001/0031
TM 2001/0279
TM 2001/0767
TM 2001/0768
TM 2001/0795
TM 2001/0806
TM 2001/0807
TM 2001/0869
TM 2001/0872
TM 2001/0979

kl. 27

TM 2001/0787
TM 2001/0788

kl. 28

TM 2001/0806
TM 2001/0872
TM 2004/0825
TM 2004/1053

kl. 29

TM 2000/1297
TM 2001/0604
TM 2001/0754
TM 2001/0835
TM 2001/0937
TM 2001/0968
TM 2001/0969
TM 2001/0970
TM 2001/0971
TM 2001/0972
TM 2001/0973
TM 2001/1012
TM 2004/0805
TM 2004/0806
TM 2005/0119

kl. 30

TM 2000/1303
TM 2001/0483
TM 2001/0604
TM 2001/0790
TM 2001/0858
TM 2001/0904
TM 2001/0905
TM 2001/0906
TM 2001/0936
TM 2001/0945
TM 2001/0964
TM 2001/0965
TM 2001/0976
TM 2001/0977
TM 2001/0989
TM 2001/0990
TM 2001/0991
TM 2001/0992
TM 2001/0993
TM 2001/0994
TM 2001/1012

(210)

kl. 31

TM 2000/1396

kl. 32

TM 2001/0793
TM 2001/0823
TM 2001/0824
TM 2001/0825
TM 2001/0857
TM 2001/0859
TM 2001/0860
TM 2001/0924
TM 2001/0940
TM 2001/1012
TM 2004/0808
TM 2004/0809

kl. 33

TM 2001/0907
TM 2001/0908
TM 2001/0909
TM 2001/0910
TM 2001/0911
TM 2001/0982
TM 2005/0071
TM 2005/0072

kl. 34

TM 2000/1355
TM 2001/0457
TM 2001/0580
TM 2001/0784
TM 2001/0785
TM 2001/0786
TM 2001/0925
TM 2001/0967

kl. 35

TM 2000/1297
TM 2000/1396
TM 2000/1441
TM 2000/1478
TM 2000/1479
TM 2001/0091
TM 2001/0451
TM 2001/0452
TM 2001/0453
TM 2001/0755
TM 2001/0756
TM 2001/0763
TM 2001/0764
TM 2001/0765
TM 2001/0804
TM 2001/0805
TM 2001/0806
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2001/0807
TM 2001/0846
TM 2001/0847
TM 2001/0848
TM 2001/0849
TM 2001/0850
TM 2001/0851
TM 2001/0852
TM 2001/0864
TM 2001/0907
TM 2001/0908
TM 2001/0909
TM 2001/0975
TM 2004/0319
kl. 36

kl. 37

kl. 38

TM 2000/1396
TM 2001/0031
TM 2001/0318
TM 2001/0763
TM 2001/0764
TM 2001/0765
TM 2001/0804
TM 2001/0805
TM 2001/0820
TM 2001/0846
TM 2001/0847
TM 2001/0848
TM 2001/0849
TM 2001/0850
TM 2001/0851
TM 2001/0852
TM 2001/0864
TM 2001/0877
TM 2000/1441
TM 2001/0031
TM 2001/0755
TM 2001/0756
TM 2001/0763
TM 2001/0764
TM 2001/0765
TM 2001/0802
TM 2001/0803
TM 2001/0804
TM 2001/0805
TM 2001/0864
TM 2001/0894
TM 2000/1474
TM 2001/0713
TM 2001/0755
TM 2001/0756
TM 2001/0763
TM 2001/0764
TM 2001/0765
TM 2001/0894
TM 2004/0825
TM 2004/1053

(510)

kl. 39

(210)

TM 2001/0031
TM 2001/0290
TM 2001/0804
TM 2001/0805
TM 2001/0807
TM 2001/0822
TM 2001/0846
TM 2001/0847
TM 2001/0848
TM 2001/0849
TM 2001/0850
TM 2001/0851
TM 2001/0852
TM 2001/0864
TM 2001/0907
TM 2001/0908
TM 2001/0909
TM 2004/1054

kl. 40

TM 2000/0371

kl. 41

TM 2000/0371
TM 2000/1474
TM 2001/0031
TM 2001/0752
TM 2001/0753
TM 2001/0755
TM 2001/0756
TM 2001/0763
TM 2001/0764
TM 2001/0765
TM 2001/0804
TM 2001/0805
TM 2001/0806
TM 2001/0872
TM 2001/0975

kl. 42

TM 2000/1441
TM 2001/0031
TM 2001/0091
TM 2001/0604
TM 2001/0752
TM 2001/0753
TM 2001/0755
TM 2001/0756
TM 2001/0763
TM 2001/0764
TM 2001/0765
TM 2001/0804
TM 2001/0805
TM 2001/0806
TM 2001/0846
TM 2001/0847
TM 2001/0848
TM 2001/0849
TM 2001/0850
TM 2001/0851
TM 2001/0852

(510)

(210)

TM 2001/0869
TM 2001/0894
TM 2001/0950
TM 2001/1018
kl. 43

TM 2004/0918
TM 2005/0071
TM 2005/0072

Trgovski marki
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
broj na prijavata

(731) AstraZeneca AB

(210) MK/TM 2001/759

ATLAS, turisticka agencija d.d
MK/TM 2001/804
MK/TM 2001/805
MK/TM 2001/806
Axelero Internet Szolgaltato
Reszvenytarsasag

B. T. I. IMPERIAL LIMITED

MK/TM 2001/755
MK/TM 2001/756
MK/TM 2001/457
MK/TM 2000/1355

BADEL 1862 d.d. vina alkoholna i
bezalkoholna pica
MK/TM 2001/907
MK/TM 2001/908
MK/TM 2001/909
MK/TM 2001/910
MK/TM 2001/911
Ballard Power System AG
BOSNALIJEK d.d.

BP p.l.c.

(731) COCA COLA HELLENIC
BOTTLING COMPANY SA
(210) MK/TM 2001/940
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
MK/TM 2001/812
MK/TM 2001/813
MK/TM 2001/814
MK/TM 2001/815
MK/TM 2001/816
MK/TM 2001/817
Conrad Hospitality, LLC

CORPORATION HABANOS s.a
MK/TM 2001/869
Diners Club International Ltd.
MK/TM 2001/318
Dow AgroSciences LLC
a Delaware limited liability company
MK/TM 2001/801

MK/TM 2001/792

Dow Corning Corporation

MK/TM 2001/921
MK/TM 2001/922
MK/TM 2001/923
MK/TM 2001/988

DUNAPACK PAPIR ES
CSOMAGOLOANYAG RT

MK/TM 2001/31

Bristol-Myers Squibb Company
MK/TM 2001/741
MK/TM 2001/809
MK/TM 2001/810
MK/TM 2001/811

MK/TM 2001/950

MK/TM 2001/901
MK/TM 2001/902
MK/TM 2001/903

MK/TM 2001/757

Esprit International, California Partnership
MK/TM 2001/807
Exxon Mobil Corporation

MK/TM 2001/733
MK/TM 2001/864
MK/TM 2001/822

Bristol-Myers Squibb Pharma Company
MK/TM 2001/742
MK/TM 2001/794

FORD MOTOR COMPANY

BUSHNELL CORPORATION

FRANCK, Prehrambena industrija,
dionicko drustvo - ZAGREB
MK/TM 2001/904
MK/TM 2001/905
MK/TM 2001/906

MK/TM 2001/574

Cable & Wireless plc, a company registered
under the laws of England and Wales
MK/TM 2001/763
MK/TM 2001/764
MK/TM 2001/765
Trgovski marki
Pregledi

MK/TM 2001/787
MK/TM 2001/788
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(731) GALENIKA a.d

(210) MK/TM 2001/952

Gallaher Limited Members Hill
MK/TM 2001/784
MK/TM 2001/785
MK/TM 2001/786
GALLAHER LIMITED
GELCREM S.r.l.

MK/TM 2001/924

MK/TM 2001/895

GTFM, Inc. CORPORATION NEW YORK
MK/TM 2001/767
MK/TM 2001/768
Healthtex Apparel Corp.,
a Delaware corporation

MK/TM 2001/795

ImClone Systems Incorporated
MK/TM 2001/843
IPR PHARMACEUTICALS INC
MK/TM 2001/758
IVAX-CR a.s
JAMNICA d.d

LIJANOVICI D.O.O.

MK/TM 2001/580

GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
MK/TM 2001/253
Grunenthal GmbH

(731) KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT
(210) MK/TM 2001/790

MK/TM 2001/793
MK/TM 2001/857
MK/TM 2001/858
MK/TM 2001/859
MK/TM 2001/860

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
MK/TM 2000/1356
KABUSHIKI KAISHA MAKITA
MK/TM 2001/682
KD GROUP, ﬁnancna druzba, d.d.
(скратено име KD GROUP, d.d.)
MK/TM 2001/846
MK/TM 2001/847
MK/TM 2001/848
MK/TM 2001/849
MK/TM 2001/850
MK/TM 2001/851
MK/TM 2001/852

McDonalds Corporation
NBA Properties, Inc.
Novo Nordisk A/S
Pﬁzer Products Inc.

MK/TM 2001/968
MK/TM 2001/969
MK/TM 2001/970
MK/TM 2001/971
MK/TM 2001/972
MK/TM 2001/973
MK/TM 2001/483
MK/TM 2001/872
MK/TM 2001/871
MK/TM 2001/912
MK/TM 2001/913
MK/TM 2001/914

Pharmacia & Upjohn Company
MK/TM 2001/772
MK/TM 2001/773
MK/TM 2001/774
MK/TM 2001/987
Pilkington plc, incorporated in England
MK/TM 2001/802
MK/TM 2001/803
RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED
MK/TM 2001/1004
MK/TM 2001/1005
Rittal GmbH & Co. KG
Royal Bank of Canadа

MK/TM 2001/1018
MK/TM 2001/820
MK/TM 2001/877

SANKYO COMPANY LIMITED
MK/TM 2000/1437
SEAGATE TECHNOLOGY LLC,
a Delaware Corporation
MK/TM 2001/797
MK/TM 2001/798
SSANGYONG MOTOR COMPANY
MK/TM 2001/751

Trgovski
marki
Pregledi

Glasnik,

(731) SYNGENTA LIMITED

(210) MK/TM 2001/771

TBWA International B.V.
THE GILLETTE COMPANY

MK/TM 2001/91
MK/TM 2001/789

The Procter & Gamble Company,
manufacturers and merchants,
a corporation organised and existing
under the laws of the State of Ohio, USA
MK/TM 2000/1303
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION )
MK/TM 2001/263
Unilever N.V.
VINDIJA d.d.

MK/TM 2001/873
MK/TM 2001/835

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
MK/TM 2001/754
MK/TM 2001/937
MK/TM 2001/1016
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(210) MK/TM 2005/119
MK/TM 2004/918

Друштво за производство, трговија и
услуги ТЕСИМА ДООЕЛ Скопје увоз-извоз
MK/TM 2000/1441
Друштво за промет и услуги ДОЛАР ТУРС,
Мирјана дооел експорт-импорт, Скопје
MK/TM 2001/290
Друштво за современа комуникации ЈБТ
ДОО Скопје
MK/TM 2005/71
MK/TM 2005/72
Друштво за трговија, производство,
шпедиција, маркетинг, пропаганда и филм
КАН Цвета ДОО увоз-извоз Скопје
MK/TM 2000/371
Друштво за туризам трговија и услуги СИТИ
Силвица и др. ДОО експорт-импорт Скопје
MK/TM 2004/1054
Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
MK/TM 2001/821
Е.С. Гироланд Лимитид

MK/TM 2001/604

Акционерско друштво за менувачница,
трговија и услуги ЕТЕРНА - АГРО ЕКСПОРТ АД увоз-извоз
MK/TM 2000/1396

Здружение на граѓани МАКЕДОНСКИ
ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје
MK/TM 2001/752
MK/TM 2001/753

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ
МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ
MK/TM 2001/276

Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
MK/TM 2001/451
MK/TM 2001/452
MK/TM 2001/453

Бањански Димитар

Индустрија за млеко, млечни производи и
природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
MK/TM 2001/823
MK/TM 2001/824
MK/TM 2001/825

MK/TM 2001/967

ГЕМИЛИ М Друштво за трговија и услуги
MK/TM 2001/286
Друштво за електроника дизајнирање и
производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз
MK/TM 2001/893
MK/TM 2001/894
Друштво за производство и трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
MK/TM 2004/805
MK/TM 2004/806
MK/TM 2004/808
MK/TM 2004/809
Trgovski marki

МАКЕДОНИЈА АД НЕГОТИНО Фабрика за
преработка на зеленчук и овошје
MK/TM 2003/246
MK/TM 2003/247
Македонска Православна Црква
MK/TM 2004/574
MK/TM 2004/575
MK/TM 2004/576
MK/TM 2004/577
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(210) MK/TM 2004/578
MK/TM 2004/579
MK/TM 2004/580
MK/TM 2004/581
MK/TM 2004/582
MK/TM 2004/583
MK/TM 2004/584
MK/TM 2004/585
MK/TM 2004/586
MK/TM 2004/587
MK/TM 2004/588
MK/TM 2004/589
MK/TM 2004/590

(731) Трговец поединец ЗЛАТНО ЗРНО
(210) MK/TM 2001/976
MK/TM 2001/977

МОБИМАК Акционерско друштво за
мобилна телефонија-Скопје
MK/TM 2001/713

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
MK/TM 2001/925

Трговско друштво за транспорт, трговија,
услуги и посредување ВАИД ТРАНС ДООЕЛ
експорт-импорт
MK/TM 2004/319
Трговско друштво за трговија на големо
и мало и услуги СКАЛА ДОО населба Г.
Оризари
MK/TM 2000/1297

Николиќ Александар Т.П. Кинг Бургер
MK/TM 2000/1434
ПОПОВИЌ, Новица

MK/TM 2000/1478
MK/TM 2000/1479

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
MK/TM 2001/936
MK/TM 2001/945
MK/TM 2001/964
MK/TM 2001/965
MK/TM 2001/1012
РОДОН ДООЕЛ
СОНЕТ ДОО

MK/TM 2001/279
MK/TM 2000/1474

СТРАТУС ДОО, Друштво за производство,
трговија и услуги
MK/TM 2001/989
MK/TM 2001/990
MK/TM 2001/991
MK/TM 2001/992
MK/TM 2001/993
MK/TM 2001/994

Trgovski marki
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

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 kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena 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
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(111) 10444

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/1

(220) 09/01/2001

(540)

POLARIS

(181) 09/01/2011
(450) 30/06/2005
(300) 300 68 411.8 12/09/2000 DE
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware Corporation)
901 San Antonio Road, Palo Alto,
California 94303, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 5 - агрохемиски инсектициди,фунгициди и
хербициди
(111) 10382

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/4

(220) 09/01/2001
(181) 09/01/2011
(450) 30/06/2005

SUN FIRE

(732) FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku,

(551) индивидуална

Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 , JP

 
кл. 9 - компјутерски хардвер, компјутерски софтвер,
компјутерска периферна опрема, сервери; опрема
за обработка на податоци и компјутери; опрема
за внесување податоци, опрема за издавање
податоци, опрема за чување податоци и опрема
за пренос на податоци; компјутерски програми
и бази на податоци; компјутереки хардвер и
софтвер, вклучително компјутерски софтвер за
примена во областа на мрежи и управување со
системи како и развој на понатамошен софтвер;
компјутерски хардвер и софтвер, вклучително
компјутерски софтвер за внесување и повикување
на информации на интернет и светска мрежа;
компјутерски програми за употреба на интернет
и светска мрежа; он- лајн дистрибуција на
компјутерски програми преку интернет и светска
мрежа; компјутерски програми што можат да се
преснимаат од глобалната компјутерска мрежа;
компјутерски хардеер и софтвер посебно за влез
во интернет системи и за користење на овие
системи; упатства за управување и за корисници
што се чуваат во дигитална форма за компјутери и
компјутерски софтвер, особено на флопи дискети
и CD-ROM-ови
кл. 37 - инсталациски услуги, особено технолошки
инсталациски услуги
кл. 42 - компјутерско сродни консултантски услуги;
компјутерско програмирање
(111) 10363

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/3

(220) 09/01/2001
(181) 09/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) Makhteshim Chemical Works Ltd.
P.O.Box 60 - Beer Sheva, IL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

10444

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - комуникациска опрема, имено, телефонски
сетови, апарати за телефонски приклучувања
(телефонски централи), насочувачи (routers),
факс апарати, модеми, апарати за трансмисија
на дигитални податоци, апарати за радио и
телевизиска трансмисија и прием, и радар апарати;
електрични жици; комуникациски кабли и оптички
влакна; контрола за грејна и климатизациска
опрема, машински алати и роботи; далечински
управувачи и телеметрички апарати; опрема за
електронски компјутери и обработка на податоци,
имено,
компјутерски
програми,
монитори,
тастатури, принтери, скенери, магнет диск единици
и периферниделови, терминали за употреба во
системи за обработка на податоци, регистар каси
и ѕидни држачи; полупроводни уреди, имено,
интегрални кола, полупроводнички мемории
и микропроцесори; електрични и електронски
делови и компоненти, имено релеи, конектори,
прекинувачи и батерии; апарати за проекција,
имено, ЛЦД проектори - (со течен кристал);
камери, имено, дигитални камкордери и камерни
уреди на двојно полнење (charged coupled device
cameras); оптички дискови со снимен звук и слика,
магнето-оптички дискови, магнетни дискови и
магнетни ленти; апарати за игри адаптирани
или кои се користат со телевизиски приемници
кл. 11 - електрични ламби, клима уреди, собни
разладувачи, циркулатори за воздух, вентилатори,
прочистувачи на воздух, електрични фенови,
електрични фрижидери, греачи за топла вода,
филтери за уреди за климатизација, електрични
замрзнувачи, сушачи на воздух, електрични
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апарати за греење и делови и приклучоци за горе
споменатите производи
кл. 16 - печатени работи, печатени публикации,
книги, билтени, хартија, канцелариски материјали,
инструменти за пишување, машини за пишување,
рибони за машини за пишување и мастилни
рибони за компјутерски принтери.
кл. 35 - сметководство и книговодство за други,
консултативни услуги за бизнис менаџмент,
репродукција на документи, „ ворд” обработка,
компјутеризиран
менаџмент
на
досиеја,
компилации на информации во компјутерски бази
на податоци, систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци, снабдување со
комерцијално продажни информации, и он-лајн
продажни услути за други
кл. 36 - услуги на кредитни картички и снабдување
на
финансиски
информативни
услуги
и
осигурителни информативни услуги
кл. 37 - инсталација, одржување и поправка на
компјутерски хардвер, инсталација, одржување
и поправка на телекомуникациска опрема,
инсталација,
одржување
и
поправка
на
канцелариски машини, инсталација и поправка
на електрични уреди и инсталација и поправка на
апарати за климатизација
кл. 38 - комуникации со компјутерски терминали,
компјутерски потпомогната трансмисија на пораки
и слики, изнајмување телекомуникациска опрема
и снабдување на телекомуникациски конекции на
глобална компјутерска мрежа кл. 41 - компјутерско
образование, инструкции и тренинг за работа
со компјутер и компјутерско програмирање,
снабдување забавни информации, монтажа и
синхронизација (снимање) на видео ленти и
дискови и овозможување на он-лајн компјутерски
игри
кл. 42 - компјутерско програмирање, дизајн на
компјутерски софтвер, инсталација и сетап на
компјутерски софтвер, одржување и ажурирање
на компјутерски софтвер, далечинска контрола и
надгледување на компјутерски системи и мрежи,
анализи на компјутерски системи, консултации
на полето на компјутерскиот хардфер и софтвер,
овозможување информации во врска со дизајн,
развој и одржување на компјутерски софтвер,
изнајмување и лизинг на компјутери, сервери
и компјутерски софтвер, лизинг на пристапно
време на компјутерски бази на податоци, преводи
на јазици преку глобална компјутерска мрежа,
услуги на обработка на податоци со користење
компјутери и истражување и развој за други на
полето на компјутерскиот хардвер и софтвер,
комуникациските системи и полупроводничките
уреди

Trgovski marki

12/2, str. 89-219, juni 2005 Skopje 157

(111) 10338

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/6

(220) 09/01/2001
(181) 09/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, модра, бела, црна, сива, црвена, зелена,
жолта и кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - млеко и млечни производи, производи
од сирење; масла и масти за јадење, маргарин,
маргарин со благ и солен вкус и производи за
мачкање направени од масла за јадење, желеа и
џемови
кл. 30 - производи за мачкање генерално,
сладок и солен вкус, слаткарски производи

со

111) 10318

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/19

(220) 12/01/2001
(181) 12/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) Jack Daniel’s Properties, Inc.,
a Delaware Corporation
4040 Civic Center Drive, Suite528,
San Rafael, California 94903, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

JACK DANIEL’S SILVER SELECT
(551) индивидуална
 
кл. 33
алкохолни пијалоци, вклучително
дестилирани алкохоли

10318
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(111) 10306

(151) 04/05/2005

111) 10405

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/21

(220) 15/01/2001

(210) TM 2001/27

(220) 17/01/2001

(181) 15/01/2011

(181) 17/01/2011

(450) 30/06/2005

(450) 30/06/2005

(732) „PHARMACHIM HOLDING” P.L.C.
16 „Iliensko shausse” Str. 1220 Soﬁa, BG
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(540)

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

JODOMARIN
(551) индивидуална
 
(551)

кл. 5 - фармацевтски препарати

индивидуална

 
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографијата, како и за земјоделството,
градинарство 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, ветеринарски и санитарни
препарати; диетски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекциј;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 10404

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/26

(220) 17/01/2001
(181) 17/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

JODOX
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати

10306

(111) 10406

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/28

(220) 17/01/2001
(181) 17/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) BOREALIS A/S
Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 Lyngby, DK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BORSTAR
(551) индивидуална
 
кл. 1 хемиски препарати; вештачки и/или синте–
тички смоли, непреработени; пластични материи,
непреработени; полипропилен; полоилефини;
полиетилен; каустична сода за индустриска
намена
кл. 17 пластични супстанци полупреработени;
пластика во форма за истискување а за употраба
во производство; свитливи неметални цевки;
материјали за изолација; неметални споеви за
цевки и неметални материјали за појачување
на цефки; пластични влакна, не за употреба во
текстил; конец и влакна од пластичен материјал
и не за употреба во текстил; синтетички смоли,
полупреработени производи
кл. 42 услуги за истражување и развој на нови
постапки; професионални консултации во врска
со производна технологија; координативни
консултации кај унапредувањето на размена
на технички и технолошки информации;
експлоатација на правата на индустриска
сопственост; дизајнирање опрема за употреба
во индустриското производство; подготoвkа на
технички дизајн, технички документационен
материјал и извештаи, анализа на материјали,
иницирање и инспекција (преглед) на работењето,
инвентар, постројки и апарати
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(111) 10435

(151) 13/05/2005

(111) 10408

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/30

(220) 18/01/2001

(210) TM 2001/34

(220) 22/01/2001

(181) 18/01/2011

(181) 22/01/2011

(230)

(450) 30/06/2005

(450) 30/06/2005
(732) GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited
Liability Company
87
Cambridge
Park
Drive,
Cambridge,
Massachusetts 02140, US

(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

CALCICAL

(540)
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
хемофилија
(111) 10407

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/33

(220) 22/01/2001
(181) 22/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(111) 10409

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/35

(220) 22/01/2001
(181) 22/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
540)

FEMOCALC
(551) индивидуална

XILOX
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи

 
кл. 5 - Фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - Рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. 42 - Снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

Trgovski marki
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(111) 10319

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/36

(220) 22/01/2001

(551) индивидуална
 
кл. 30 - ориз, тестенини за исхрана; жита и житни
производи; чај, кафе, какао, чоколада за пиење,
чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и
цикорија, цикорија и цикориини смеши, сите за
употреба како замена за кафе; немедицински
слатки (слатки што не содржат лек во својот
состав); слаткарски производи, торти, бисквити;
овошни сладоледи, сладоледи, производи од
сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти,
десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за
слатки); пијалоци, полнила; слатки производи
за мачкање, вкусни (пикантни) производи за
мачкање, закуски, готови јадења и конституенти
за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови
и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз;
салатни преливи; мајонези; сосови; макала; се
вклучено во класата 30

(181) 22/01/2011
(450) 30/06/2005
(732) Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CORONA
(551) индивидуална
 
кл. 32 - пиво
(111) 10434

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/38

(220) 23/01/2001
(181) 23/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) РИО Зоран ДООЕЛ Друштво за преработка на
кафе и трговија на големо и мало извоз-увоз
ул. Тодор Чангов бр.62, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(111) 10313

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/46

(220) 25/01/2001
(181) 25/01/2011

(450) 30/06/2005
(732) MERCK & CO., Inc., корпорација на државата
New Jersey
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)

ARCOXIA
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали
за
преврзување;
материјали
за пломбирање заби и за забниотисоци;
дезинфекциски
средства;
производи
за
уништување животински штетници; фунгициди,
хербициди

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе
(111) 10339

(151) 11/05/2005

(111) 10314

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/43

(220) 24/01/2001

(210) TM 2001/47

(220) 25/01/2001

(181) 24/01/2011

(181) 25/01/2011

(450) 30/06/2005

(450) 30/06/2005
(732) MERCK & CO., Inc., корпорација на државата
New Jersey
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(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)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

TIKKELS
10319
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(540)

ARCOXA
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали
за
преврзување;
материјали
за пломбирање заби и за забниотисоци;
дезинфекциски
средства;
производи
за
уништување животински штетници; фунгиц
(111) 10383

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/50

(220) 26/01/2001

(551) индивидуална
 
кл. 25 - облека, чевли и капи
(111) 10335

(151) 05/05/2005

(210) TM 2001/56

(220) 30/01/2001
(181) 30/01/2011
(450) 30/06/2005

(181) 26/01/2011
(450) 30/06/2005
(732) Qualitea Ceylon (PVT) Ltd.
No.14, Station Road, Wattala, LK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(732) ROYAL BANK OF CANADA
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec,
Canada, H3C 3A9, CA
(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

RBC
(551) индивидуална
 
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
паричниработи; работи врзани за недвижности се
од класа 36

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

(111) 10320

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/58

(220) 30/01/2001
(181) 30/01/2011

 

(450) 30/06/2005

кл. 30 - чај
(111) 10364

(151) 12/05/2005

(732) Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(210) TM 2001/51

(220) 29/01/2001

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(181) 29/01/2011
(450) 30/06/2005

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(732) Update Garments s.a.r.l.

КОРОНА

Bitar Group Bldg., 4-th to 5-th Floor, Bachir Kassar
Str., Verdun, Beirut, LB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(551) индивидуална
 
кл. 32 - пиво

Trgovski marki
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(111) 10365

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/74

(220) 02/02/2001

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

(181) 02/02/2011
(450) 30/06/2005
(732) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.
P.O. Box 262 Ashdod, IL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

MITIGAN

(111) 10367

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/85

(220) 08/02/2001
(181) 08/02/2011
(450) 30/06/2005

(551) индивидуална

(732) Oasis Corporation

 

265 North Hamilton Road, Columbus,

кл. 5 - агрохемиски инсектициди, фунгициди и
хербициди
(111) 10292

(151) 01/03/2005

(210) TM 2000/74

(220) 28/01/2000
(181) 28/01/2010

Ohio, 43213, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2005
(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

CAFFEDON
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски производи

(111) 10366

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/83

(220) 07/02/2001
(181) 07/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) SCHERING-PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

DIVATIR

10365

OASIS
(551) индивидуална
 
кл. 11 - средства за ладење вода во шишиња и
за издавање вода за пиење што имаат апарат за
греење, ладење и/или газирање на електричен
погон; фонтани за пиење и средства за ладење вода
под притисок; уреди за издавање, филтрирање
на вода и спротивна осмоза од типот „point-ofuse” заради производство на вода за пиење за
домашна употреба; уреди за одвлажнување
на електричен погон заради отстранување на
влагата од воздухот по пат на кондензација; уреди
за навлажнување на електричен погон заради
доведување на влагата во атмосверата на соба
или некоја друга затворена просторија; и делови
и помошен
материјал
за
горенаведените
производи; имено, надворешни ормари, сензори
за течност која протекува, како и ормари за
уреди за ладење вода во шишиња и за уреди
за издавање вода за пиење, што се отвораат од
предната страна, горната страна, долната страна и
бочната страна; вентили за затворање, жуборење
и регулирање на притисокот за фонтана за пиење
и уред за ладење вода; сифони за истекување,
цедилки за цевководи, елементи за поврзување и
колена за испусни водови за фонтана за пиење и
уреди за ладење вода под притисок, како и цефки
и млазници за полнење чаши за пиење; славини
за уреди за ладење вода, фонтани за пиење и
уреди за издавање вода за пиење, и сифони на
фонтана за ѕидна монтажа

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10368

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/89

(220) 08/02/2001
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540)

(181) 08/02/2011
(450) 30/06/2005
(732) Raisio Yhtyma Oyj
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

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

FINEA

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 мудрии/,
мудрии, мраз

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење
(111) 10369

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/90

(220) 08/02/2001

(111) 10321

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/106

(220) 15/02/2001
(181) 15/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) Grant Thornton International
One Prudential Plaza, Chicago, Illinois

(181) 08/02/2011
(450) 30/06/2005
(732) KINESIA, S.A.
Travesera de Gracia 9, 8021 Barcelona, ES
(740)

60601-6050, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

GRANT THORNTON
(551) индивидуална
 

(551) индивидуална
 
кл. 3 - парфимериски и козметички производи;
етерични и есенцијални масла, козметички сапуни,
талк (пудра), шампони и други лосиони за коса,
желеа за капење и соли за капење; дезодоранси
за тело; пасти за заби
(111) 10325

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/101

(220) 13/02/2001
(181) 13/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) DELTA ICE CREAM S.A.
3, KERKYRAS STR. 177 78
TAVROS ATHENS, GR
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 9 - компјутерски софтвер за употреба во
извршување сметковотство, сметководственофинансиски анализи или така наречени „oditing”,
финансии, подготвување повраток на порез,
управување со туѓ имот, проценки, и обавување
финансиски менаџмент
кл. 16 - печатени публикации, особено книги,
магазини и периодични информации така
наречени „newsletters”
кл. 35 - услуги на сметководство, сметководственофинансиски анализи и анализи на работење,
услуги на бизнис консалтинг; даночни совети,
планирање данок и подготвување за повраток
на данокот, одбирање персонал и управување со
персонал
кл. 36 - финансиски менаџмент, финансиски
консалтинг; лично финансиско планирање и
финансиско планирање за фирми; инвестиционо
и пензиско планирање; услуги на управување
со туѓ имот и услуги во врска со инсолвентност;
услуги на проценка; спојување или така наречено
„merger” и аквизициони услуги во врска со
стекнување други фирми
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кл. 41 - услуги на образование и обука
кл. 42 - помош при судски спорови, судски forensic услуги; услуги на истрага и услуги на
обезбедување

(111) 10413

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/(111)

(220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011
(450) 30/06/2005

(111) 10411

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/109

(220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011

(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(450) 30/06/2005
(540)

(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

TENSOLERC

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 

LERCANIL

кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции адап–
тирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи

(551) индивидуална
 

кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања
(111) 10412

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/110

(220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) Berlin-Chemie AG

(111) 10370

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/112

(220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) Raisio Yhtyma Oyj
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

ADELA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 

RANCA
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење
(111) 10322

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/114

(220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) YKK CORPORATION a Japanese corporation
1, KANDA IZUMI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

10411
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Glasnik,

(540)
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(111) 10384

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/135

(220) 21/02/2001
(181) 21/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) ДТД Милко ДООЕЛ

(551) индивидуална

ул.Иван Аговски бр. 10/2-12, 1000 Скопје, MK

 
кл. 18 - приклучоци за торби, нитни-алки (buckles
clasp), подлоги (влошки) за рамо, нараменици,
токи за нараменици, бастуни, ракофати, рамки,
брави за торби, куки, прстени, држачи, закрпи
кл. 24 - ткаенини со тесна широчина, ткаен
текстилен материјал, памучни ткаенини, плетени
ткаенини, еластичен ткаен материјал
кл. 26 - лизгачки прицврстувачи (патенти),
прицврстувачи со кука и јамка, подесувачки
прицврстувачи, копчиња, копци на притисок
(сусти), копчиња со завртка, алки (тркалезни
копци), алки за копци за еполети, куки и окца,
јазли за вовлекување облека, јазли за чевел,
држачи за колан, ротирачки куки, јаже и запирачи,
рибони, еластични врвци, траки, тврдо ткаени
ленти, подлошки за на рамо за облека, гајтани

(540)

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
 
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

и

(111) 10311

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/145

(220) 22/02/2001

(111) 10410

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/134

(220) 21/02/2001

(181) 22/02/2011

(181) 21/02/2011

(450) 30/06/2005

(450) 30/06/2005

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge

(732) EMONA OBALA KOPER D.D.,

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

Zunanja in notranja trgovina
Pristaniska 12, 6505 Koper, SI

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална
 
кл. 35 - економска пропаганда, подготвување
изложби и саеми во комерцијални намени,
маркетиншки услуги, услуги на увозно-извозни
агенции, водење комерцијални работи, деловна
администрација за трети лица
кл. 42 - индустриско графичко обликување

(591) зелена, бела, сива, розова, црна,
портокалова, жолта, црвена и кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - маргарин

Trgovski marki
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(111) 10340

(151) 11/05/2005

(111) 10437

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/146

(220) 22/02/2001

(210) TM 2001/159

(220) 27/02/2001

(181) 22/02/2011

(181) 27/02/2011

(450) 30/06/2005

(450) 30/06/2005

(732) AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.

(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre Priestley
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey
GU2, 7YH, GB

10350 North Torrey Pines Road, La Jolla,
California 92037-1020 , US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DURZERA
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди
(111) 10341

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/152

(220) 23/02/2001
(181) 23/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 1 - хемикалии за користење во земјоделство,
хортикултурата и шумарството, фертилизатори
(гноj) и ѓубрива, регулатори за растот на билките,
препарати за леkување и третман на семиња
кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди,
пестициди, препарати за уништување глодари и
препарати за уништување штетници
(111) 10438

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/160

(220) 27/02/2001
(181) 27/02/2011

(450) 30/06/2005
(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre Priestley
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey
GU2, 7YH, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(591) модра, сина, зелена, црна, жолта, бела, кафена,
црвена, окер, златна, розова и темно-црвена
(бордо)
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; екстракти од
месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа; џемови; овошни сосови; јајца;
млеко и млечни производи; масла за јадење и
масти

 
кл. 1 - хемикалии за користење во земјоделство,
хортикултурата и шумарството, фертилизатори
(гноj) и ѓубрива, регулатори за растот на билките,
препарати за лекување и третман на семиња
кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди,
пестициди, препарати за уништување глодари и
препарати за уништување штетници

кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго;
вештачко кафе; брашно и подготовки направени
од жита; леб; тесто за слатки и слатки; овошни
сладоледи; мед; меласа; квасец; прашок за печиво;
сол; сенф; оцет; мирудии; сосови (мирудии); мраз
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(111) 10414

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/173

(220) 01/03/2001
(181) 01/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Neenah, Wisconsin 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
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кл. 16 - производи за еднократна употреба за бебиња
и деца направени воглавно од хартија, вклучително
пелени, меѓупелени и гаќички за вежбање
(111) 10305

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/177

(220) 01/03/2001
(181) 01/03/2011

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUGGIES BEGINNINGS

(450) 30/06/2005
(732) NEC CORPORATION
7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

 
кл. 16 - производи за еднократна употреба за
бебиња и деца направени главно од хартија,
вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за
вежбање
(111) 10415

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/174

(220) 01/03/2001
(181) 01/03/2011

(732) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Neenah, Wisconsin 54956, US

(450) 30/06/2005

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUGGIES FREEDOM
(551) индивидуална
 
кл. 16 - производи за еднократна употреба за
бебиња и деца направени главно од хартија,
вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за
вежбање
(111) 10416

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/175

(220) 01/03/2001
(181) 01/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) Kimberly-Clark Worldwide, Inc
Neenah, Wisconsin 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUGGIES ADVENTURERS
(551) индивидуална

Trgovski marki

(551)

индивидуална

 
кл. 9 - електрични и електронски апарати и
инструменти: eлектрични и електронски апарати и
инструменти, сите за примање, пренос, снимање,
менување и производство на податоци; дигитални
централни системи за вклучување, телефонски
промени на податоци, приватни гранковни
размени, телефони, модеми за асинхроничен
пренос, пакет на
системи за вклучување,
фибер-оптички системи за пренос, дигитални
системи за пренос, мултиплексери, подморски
кабловски системи, CATV (Кабловски телевизиски
системи), телеконференциски системи, мобилни
комуникациски системи, microwave комуникациски
системи, комуникациски системи на ласери,
опрема за телевизија и пренос, опрема за видео и
студио, електронска опрема за воздухопловство и
простор, опрема за контрола и водење, опрема за
радио навигација и радар, заштитни електронски
системи, опрема за мобилни и портабл радија,
пејџери, безжични телефони, мобилни телефони,
персонални дигитални асистенти, факсови,
кодирани
телефонски
системи,
безжични
телефонски апарати, електронски компјутери,
главни сиситеми за компјутери, мали деловни
компјутери, персонални компјутери, нотебоок
компјутери, супер компјутери, работни станици
за компјутери, софтвер за компјутери, станици и
потстаници за компјутери, клучеви за блокирање
на рамките на компјутери, глушец (maus) за
компјутери, mausi, word процессор, компјутерски
принтери, сервери, снимки на дискови, хард диск
драјвери (HDD),СD-RОМ драјвери, СD- драјвери
за снимање, СD- драјвери за пишување, DVD-RОМ
драјвери, DVD- драјвери за пишување, монитори,
проектори, плазма во боја за дисплеј панели,
модеми, патоказници, САD/САМ и САЕ системи,
рачен автоматизиран систем за идентификација,
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медицинска електронска опрема, контролни
системи за телеметрија и оддалечување,
контролни системи за комуникација во мрежа,
автоматизирани системи за градење, образовна
елсктронска опрема, поштенски автоматизирани
системи, индустриски роботи, контролни системи
за компјутерско нумерирање, опрема за подводна
ултрасонична примена, вакумска опрема и опрема
за семикондукторско производство, системи за
мерење и тестирање, мемории, микрокомпјутери,
влезни строеви, стандардни ќелии, семикондуктори,
интегрирани кола (Iсѕ), пакети за интегрирани
кола, примена на хибридни интегрирани кола
посебни инте-рирани кола (АЅIСѕ), голема мерка
на интеграција (LSI), мемории геаd опlу (RОМѕ),
мемории гапdom ассеѕѕ (RАМѕ), мемории static
гаndom ассеѕѕ (ЅRАМѕ), мемории dynamic random
ассеѕѕ (DRАМѕ), програмирани мемории read only
(РRОМѕ), програмирани мемории за бришење
read only (ЕРRОМѕ), електронски програмирани
мемории за бришење read only (EЕРRОМѕ),
програмирани мемории за едно поле read only
(FPRОМѕ), микрокомпјутери, централни системи
за работа (СPUѕ), дупли трошочни инструменти
(ССDѕ), транзистори, транзистори што делуваат
во полето на галиум и арсениде, диоди, display
цевки, флуоросцентни рамки за индикација,
електролуминесцентни рамки за светло, ликвидни
кристални дисплеи (LСD), дисплеи за осветлувачки
диоди за емитување, кабли за принтање (РВWѕ),
електронски цевки, ласерска опрема за примена,
капацитети, сменувачи, повторувачи, појачувачи,
преносители,
кабли,
херметички
ќелии,
електронски цевки, гасовни ласери, различни
отпорници, кибордови (keyboards) ,електрични
поврзувачи, телевизиски приемници, проектори,
плазма во боја со дисплеј панели, директни
приемници за пренос на сателити, приемници за
телевизија и радио, видео рекордери, плејери
за компакт дискови, појачувачи, централи за
видео игри, опрема за кујна, батерии, блескави
вклучувачи, стартери за флуоросцентни ламби
и лампиони, делови и опрема за сите наведени
стоки, научни, поморски, надзорни, еле-ктрични,
фотографски, кинематографски, оптички, меречки,
сигнализирачки,
супревизиски,
спасувачки
апарати и инструменти за учење; апарати за
снимање, пренос или репордукција на звук или
слика; магнетски носители на податоци, дискови
за снимање; дигитални видео дискови; автоматски
машини и механизми за апарати за работа со
ситни пари; регистри за готови пари, дигитрони,
нивна опрема; инструменти за гаснење пожар; се
вклучено во класаta 9
кл. 11 - апарати за осветлување и инсталации;
електрични
ламби,
флуоросцентни
ламби,
флуоросцентни
индикатори,
електролуминесцентни рамки за светло, усвитени
ламби,
лампиони,
блескави
приклучувачи,
стартери за флуоросцентни лампи и лампиони,
инсталации за греење, инструменти и елементи и
греачи, апарата за ладење на воздухот, ладилници,
вентилатори, чистачи; сé вклучено во класаta11
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кл. 16 - печатарски букви, хартија, стоки направени
од овие материјали, што не се вклучени во
другите класи; печатарски работи, книговезнички
материјали,
фотографии,
канцелариски
материјали, лепила за канцелариска и куќна
употреба, уметнички материјали; четки за боење,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел) инструкциски и материјали за
предавање (освен апарати), пластични материјали
за пакување (не вклучени во другите класи); карти
за играње; печатарски букви, клишиња
кл. 35 - огласување, информациски услуги за
водење на работите за други, советодавни и
консултациски услуги на полето на бизнисот,
провизија од информација поврзана со бизнисот,
деловно книговодство, комерцијално и продажно
управување, провизија за дадена информација
во форма на ЦД РОМ или преку локална или
глобална компјутерска мрежа на информации;
увоз и извоз на стоки за други, агенција за
увоз и извоз, услуги за деловно управување и
консултации, вклучително и транспортот, стоковни
куќи, контрола на пронаоѓање, и дистрибуција
на производи, консулнски и договорени услуги
за логиката на стоките помеѓу транспортерот и
носителот; консултациски и договорени услуги
за царинење на стоките помеѓу транспортерот
и носителот; консултациски и советодавни
услуги во полето на компјутерскиот хардвер,
софтвер и дизајнот за компјутерскиот мрежен
систем; консултациски услуги за деловен бизнис;
снабдување на другите со информации поврзани
со бизнис, администарција и статистика;
снабдување на другите со наведените информации
преку локална или глобална компјутерска мрежа
на информации; царинска застапничка услуга;
продажба на мало; се вклучено во класата 35
кл. 36 - банкарски услуги; услуги за дебитни
картички; финансиски услуги; услуги за отворање
сметки; услуги за средување сметки; услуги
за ракување со акции и меници; услуги на
финансиски пренос и провизија на кои било од
наведените услуги преку локална или глобална
компјутерска мрежа на информации; царинска
застапничка услуга; осигурување; услуги поврзани
со недвижности
кл. 37 - градежни конструкции; поправки; местење
и инсталирање на електрични и електорнски
апарати и инструменти и компјутерски мрежен
систем; снабдување на другите со информација
поврзани со градежни конструкции, поправки,
местење и инсталирање електрични и електронски
апарати и инструменти и компјутерски мрежен
систем; снабдување на другите со кои било од
наведените услуги преку локална или глобална
компјутерска мрежа на информации и web страна;
градежни конструкции
кл. 38 - комуникациски услуги; телекомуникации
за емитување, пренос и распространување на
електронска пошта, видео слики, вклучително
дигитални
информациски
податоци
преку
телевизор,
аудио,
видео
и
мултимедиа
презентери; консултациски и советодавни услуги
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поврзани со комуникациски мрежи / компјутерски
комуникациски
мрежи,
телекомуникациски
апарати/ комуни-кациски апарати; обезбедување
пристап до локална или глобална компјутерска
мрежа на информации
кл. 39 - услуги поврзани со транспорт, пакување,
дистрибуција, складирање, пратки на стоки;
инспекција на стоките наменети за транспорт; услуги
за организирање на патувања; консултациски
услуги вклучително и транспортот, стоковна
куќа, контрола на пронаоѓање, дистрибуција на
производи, консултациски и договорни услуги
за логиката на стоките помеѓу транспортерот и
носителот; консултациски и договорни услуги за
царинењето на стоките помеѓу транспортерот и
носителот
кл. 41 - услуги што ги содржат сите форми на
образување; услуги што имаат цел организирање
на забава и рекреација на другите, снабдување,
услуги поврзани со забава, рекреација, култура,
уметност, музика, спорт; провизија за информации
од областа на културата, образованието, забава,
рекреација, уметност, музика, спорт; провизија
од споменатите информации преку локална или
глобална компјутерска мрежа на информации
кл. 42 - компјутерски услуги; обезбедување пристап
до компјутерските податоци поврзани со локална
или глобална компјутерска мрежа на информации
обезбедување пристап до локална или глобална
компјутерска мрежа на информации за трансфер
и распростирање голем избор на информации;
провизија од програмирање компјутери преку
локална или глобална компјутерска мрежа на
информации; обезбедување книги и магазини
од најразлична тематика преку on-line линија;
обезбедување пристап до електронски билтени
со широк избор на полиња, обезбедувајќи
on-line линија за активности преку своите
компјутери во најразлични тематики во природата
на разговорите; технички услуги и технички
консултациски услуги за креирање, дизајнирање и
одржување web страница за други; технички услуги
и технички консултациски услуги за компјутерско
програмирање
и
компјутерски
хардвер;
дизајнирање компјутерски хардвер, софтвер, web
страници и компјутерски мрежен систем за други;
снабдување на другите со информации поврзани
со компјутерски хардвер и софтвер; снабдување
на другите со горните информации преку локална
или глобална компјутерска мрежа на информации;
одржување компјутерски софтвер web страни;
анализи на информации во компјутерска мрежа;
услуги поврзани со техничка супер-визија и
инспекција на електронски апарати и инструменти
вклучително електронски компјутери; услуги за
изнајмување електрични и електронски апарати,
инструменти и додатоци; услуги за снабдување
со храна и пијалоци; услуги на снабдување со
привремен престој; услуги за поправка на софтвер
програми и web странici градежна конструкцијi
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(111) 10361

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/181

(220) 02/03/2001
(181) 02/03/2011

(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) сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 29 - масла за јадење, маргарин
кл. 30 - мајонез
(111) 10362

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/182

(220) 02/03/2001
(181) 02/03/2011
(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) сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива;
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување: горивa (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи, фитили и сé друго што
опфаќа оваа класа
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масти и масла за
јадење и сé друго што опфаќа оваа класа
кл. 30 - кафе, чај, какао, колач, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови, мирудии, мраз
и сé друго што опфаќа оваа класа
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(111) 10312

(151) 04/05/2005

(111) 10304

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/183

(220) 02/03/2001

(210) TM 2001/188

(220) 02/03/2001

(181) 02/03/2011

(181) 02/03/2011

(450) 30/06/2005
(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za

(450) 30/06/2005
(300) Z20001524A 06/11/2000 HR

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)

(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, бела и црна
(551) индивидуална
 
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 и сé друго што
опфаќа оваа класа
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано сушено и варено овошје
и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масти и масла за јадење и сé
друго што опфаќа оваа класа
кл. 30 - кафе, чај, какао, колачи, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови,
мирудии, мраз и сé друго што опфаќа оваа класа
(111) 10436

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/187

(220) 02/03/2001
(181) 02/03/2011

(450) 30/06/2005
(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre,
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(591) сина, бела, портокалова, црвена,
зелена и кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - конзервиран, сушен и варен зеленчук,
особено потсолен и скиселен зеленчук, супи и
препарати за подготвување супи, вклучително
препарати за супи од зеленчук и концентрати за
бујон
кл. 30 - сосови (освен салатни преливи), мирудии,
адитиви за храна, смеши од солен и сушен
зеленчук за употреба како мирудии за храна
(111) 10303

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/189

(220) 02/03/2001
(181) 02/03/2011
(450) 30/06/2005

(300) Z20001523A 06/11/2000 HR
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

ACANTO
(551) индивидуална
 
кл. 1 - хемикалии за користење во земјоделството,
хортикултурата и шумарството, фертилизатори
(гној) и ѓубрива
кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди, пе–
стициди, препарати за уништување глодари и
препарати за уништување штетници
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(591) сина, бела, портокалова, црвена,
зелена, кафена и црна
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(551)

индивидуална

 
кл. 29 - конзервиран, сушен и варен зеленчук,
особено потсолен и скиселен зеленчук, супи и
препарати за подготвување супи, вклучително
препарати за супи од зеленчук и концентрати за
бујон
кл. 30 - сосови (освен салатни преливи), мирудии,
адитиви за храна, смеши од солен и сушен
зеленчук за употреба како мирудии за храна
(111) 10441

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/208

(220) 09/03/2001
(181) 09/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway , New York, New York
10036-5794, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

VIACOM
(551) индивидуална
 
кл. 9 - апарат за наснимување и репродукција
на звук, видео и податоци,
наснимување,
пренесување и репродукција на звук и/или
слики; апарат за забава преку игри наменет
за користење со телевизиски екран или видео
монитор; компјутеризиран или електронски
апарат за забава; електричен или електронски
апарат за забава што се активира со помош
на метална паричка или жетони; компјутерски
софтвер; компјутерски игри; електронски игри;
видео игри, игри преку CD ROM; игри со аудио
ефекти; касетки со игри наменети за употреба со
електронски апарат за игри; наснимување звук и
видео; кинематографски и фотографски филмови;
филмови и видео ленти со подвижни слики;
очила за сонце/очила со диоптер; наснимување
звук;
наснимување
фотографии;
записи;
дискови; ленти; касети; касетки, картички и други
носачи, при што сите носат или се наменети за
употреба со носачи на звучни снимки, видео
снимки, наснимени слики, игри, графикони, текст,
програми или податоци; фонографски записи и
дискови; касетки со игри за компјутерски видео
игри и машини за играње со видео ефекти како
и упатства- материјали кои се продаваат како
целина; касети со компјутерски игри; програми
со компјутерски игри; ленти со компјутерски
игри; носачи на меморија; интерактивни компакт
дискови и CD ROM-ови; кутии за носење касети
и компакт дискови, делови и елементи за сите
горенаведени производи
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театарска забава; производство, подготвување,
презентирање, дистрибуција, продавање (радио
и телевизиски програми, серии и т.н.) директно
на независни станици, мрежно работење и
изнајмување телевизиски и радио програми и
филмови, анимирани филмови и звучни и видео
снимки; производство на специјални забавни
атракции во живо; производство на телевизиски
специјални атракции; услуги што се однесуваат
на забава преку подвижни слики, на телевизиска
забава и на изведби и шоу програми во живо; услуги
што се однесуваат на производство на книги,
списанија и часописи, производство и изнајмување
на едукативни materijali и упатствa објавување,
организација, производство и презентација на
настани за едукативни, културни или забавни
цели; организација, производство и презентации
на натпревари, расправи (дуели), игри, квизови,
изложби, спортски настани, шоу програми, шоу
програми на патувачки забавни групи, сценски
настани, театарски изведби, концерти, изведби
во живо и настани во кои учествува и публиката;
обезбедување форми за пристап кон забава и
едукација преку комуникациски и компјутерски
мрежи; обезбедување информации со учество
на повеќе корисници на програмските услуги
на молителот и разни други информации преку
глобална компјутерска мрежа; информативни
услуги (достапни во секое време преку главен
компјутер) што се однесуваат на услуги за
електронски игри кои се обезбедуваат со помош
на интернет; обезбедување и функционирање на
електронско водење состаноци; групни разговори и
простории за разговори; обезбедување дигитална
музика (не може да се „симне” на компјутерски
диск) за интернет; информации за мода што се
обезбедуваат преку телекомуникациски средства
од компјутерска база на податоци или преку
интернет; информативни услуги (достапни во секое
време преку главен компјутер) кои се однесуваат
на забавни, спортски и културни настани со
помош на компјутерска база на податоци и,или со
помош на интернет или со други средства; услуги
за електронски игри што се обезбедуваат од
компјутерска база на податоци или со помош на
интернет; обезбедување електронски публикации
(достапни во секое време преку главен компјутер);
публикација на електронски книги и часописи
(достапни во секое време преку главен компјутер);
публикација на текстови во електронски формат
или поинаку; услуги за изложби; обезбедување
пристап до изложби (достапен во секое време
преку главен компјутер) и услуги за изложби; услуги
за емитување вести што се пренесуваат преку
интернет; организирање и водење состаноци;
обезбедување информации што се однесуваат на
сите горенаведени услуги

кл. 41 - забава, едукација и упатства преку
или кои се поврзани со радио и телевизија;
услуги за филмска, музичка, спортска, видео и
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(111) 10440

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/209

(220) 09/03/2001

(540)

ЖИВОТОТ Е УБАВ

(181) 09/03/2011
(450) 30/06/2005
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway , New York, New York
10036-5794, US

(551) индивидуална
 
кл. 32 - пиво; минерални и соди води и други
безалкохолни газирани и негазирани пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи,
концентрати и други препарати за правење
сокови

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

VIACOM OUTDOOR

(111) 10386

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/219

(220) 09/03/2001
(181) 09/03/2011

(551) индивидуална

(450) 30/06/2005

 
кл. 35 - распространување реклами на отворен
простор за други лица на билборд, на автобуси,
железнички и улични рекламни паноа; услуги на
рекламирање; поставување реклами за други
лица; подготвување реклами за други лица;
рекламирање на електронски билбордови;
изнајмување рекламен простор; рекламирање на
билбордови
(111) 10371

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/210

(220) 09/03/2001
(181) 09/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) The Coca-Cola Company
Atlanta, Georgia 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

ЖИВОТОТ ИМА ДОБАР ВКУС
(551) индивидуална
 
кл. 32 - пиво; минерални и соди води и други
безалкохолни газирани и негазирани пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи,
концентрати и други препарати за правење
сокови

(732) THE SCOTT FETZER COMPANY
28800 Clemens Road, Westlake,
Ohio 44145, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(111) 10326

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/222

(220) 12/03/2001
(181) 12/03/2011

KIRBY

(450) 30/06/2005

(551) индивидуална
 
кл. 9 - правосмукалки и нивни делови како што
се кожни додатоци, додатоци за песок, спреј
дози, генератори за сапуница, чистачи на под,
додатоци за перење простирки, вбризгувачи на
дување/издувување, вакуумски носачи на алати,
тркала, мотори, вратила, граничници (за висина
на тркалата) и педали, чаши
(111) 10385

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/218

(220) 09/03/2001

(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED a
Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 09/03/2011
(450) 30/06/2005
(732) The Coca-Cola Company
Atlanta, Georgia 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

10440

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
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податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горе наведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малопродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет или се достапни директно од интернет;
давање и ширење информации во врска со горе
наведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги за
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитирање во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
изнајмување и лизинг на уреди и инструменти;
услуги на емитување претплатничка телевизија;
изнајмување места на Web серверите; сите услуги
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или кои се достапни
директно од интернет; посредување и ширење на
информации во врска со горе наведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
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спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горе наведените
услуги
(111) 10327

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/223

(220) 12/03/2001
(181) 12/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горе наведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малопродажба и продажба на
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големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги
на советувања, информирање и консултантски
услуги во врска со работењето и водењето на
работите; услуги за испитување на пазарот; услуги
на наплата;услуги на водење односи со јавноста и
огласување; услуги на претплата и претплатничко
советување и информирање, консултантски услуги
и услуги на менаџмент; организирање и водење
трговски саеми и изложби; ширење огласни и
пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или се достапни директно
од интернет; давање и ширење информации во
врска со горе наведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги за
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитирање во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
изнајмување и лизинг на уреди и инструменти;
услуги на емитување претплатничка телевизија;
изнајмување места на Web серверите; сите услуги
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или кои се достапни
директно од интернет; посредување и ширење на
информации во врска со горенаведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горенаведените
услуги
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(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малопродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
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материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет или се достапни директно од интернет;
давање и ширење информации во врска со горе
наведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги за
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитирање во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
изнајмување и лизинг на уреди и инструменти;
услуги на емитување претплатничка телевизија;
изнајмување места на Web серверите; сите услуги
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или кои се достапни
директно од интернет; посредување и ширење на
информации во врска со горе наведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горе наведените
услуги
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за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди
за мултимедиумски комуникации, снимање,
пренос, емитување, чување, прикажување,
прием и репродукција, опрема за обработка
на податоци; сметачки софтвер и апарати и
инструменти за користење при спојување на
интернет; електронски публикации; делови (и
опрема) за сите горе наведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи
(магазини), пописи на телевизиски, кабелски,
радио и сателитски програми; забавни пописи
и прегледи; фотографии; налепници; постери;
канцелариски материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малопродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги на советувања, информирање и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет или се достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горе наведените услуг
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кл. 38 - услуги во врска со комуникација со
податоци, звук или слики; мултимедиумски
комуникациски
услуги;
телекомуникациски
услуги; услуги за емитување радио, телевизиски,
сателитски и кабелски програми; услуги на
новински агенции; пренос, посредување и
прикажување информации за деловни или куќни
намени сочувани во сметачките бази на податоци;
емитирање во живо на настапи и настани;
закупување (најмување), изнајмување и лизинг
на уреди и инструменти; услуги на емитување
претплатничка телевизија; изнајмување места
на Web серверите; сите услуги во оваа класа
во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет или кои се достапни директно од
интернет; посредување и ширење на информации
во врска со горенаведените услуги

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти

кл. 41 - производство и снимање радио,
телевизиски, видео, сателитски и кабелски
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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програми; услуги на забава и образовни услуги;
организација, прикажување, продукција и снимање
настапи во живо, настани, концерти, театарски
изведби, натпревари, предавањa, промоции,
семинари, спортски активности и настани,
рецитали, дебати, јавни и приватни собирања,
културни активности и настани, конференции,
состаноци, собирања и презентации; изнајмување
филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CDROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и
лизинг на уреди и инструменти; објавување книги,
прирачници, часописи (магазини) и текстови,
филмови, видеа, аудио визуелни и звучни
снимки; услуги на советувања во врска со сите
горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа
во врска со интернет или што се занимаваат со
интернет или се достапни директно од интернет;
давање и ширење информации во врска со
горенаведените услуги
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кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
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кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
ателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малопродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет или се достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги за
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитирање во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
изнајмување и лизинг на уреди и инструменти;
услуги на емитување претплатничка телевизија;
изнајмување места на Web серверите; сите услуги
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или кои се достапни
директно од интернет; посредување и ширење на
информации во врска со горенаведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горенаведените
услуги

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10331

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/227

(220) 12/03/2001

со интернет или се
достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги за
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитирање во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
изнајмување и лизинг на уреди и инструменти;
услуги на емитување претплатничка телевизија;
изнајмување места на Web серверите; сите услуги
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или кои се достапни
директно од интернет; посредување и ширење на
информации во врска со горенаведените услуги

(181) 12/03/2011
(450) 30/06/2005
(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информаци

 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малопродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
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(111) 10332

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/228

(220) 12/03/2001
(181) 12/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
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податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малопродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални
работи;
книговодствени
услуги,услуги на советувања, информирање и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во
оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или се достапни директно
од интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги за
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитирање во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
изнајмување и лизинг на уреди и инструменти;
услуги на емитување претплатничка телевизија;
изнајмување места на Web серверите; сите услуги
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или кои се достапни
директно од интернет; посредување и ширење на
информации во врска со горе наведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
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натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горенаведените
услуги
(111) 10333

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/229

(220) 12/03/2001
(181) 12/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
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Glasnik,

производи во малопродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет или се достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги за
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитирање во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
изнајмување и лизинг на уреди и инструменти;
услуги на емитување претплатничка телевизија;
изнајмување места на Web серверите; сите услуги
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или кои се достапни
директно од интернет; посредување и ширење на
информации во врска со горенаведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горенаведените
услуги
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(111) 10302

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/241

(220) 14/03/2001
(181) 14/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC
(Delaware limited liability company)
625 North Washington Street, Alexandria,
Virginia 22314, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

WWRE
(551) индивидуална
 
кл. 35 - услуги предвидени преку глобална
компјутерска мрежа за деловна (business - to
- business) електронска трговија поточнo, за
водење трансакции помеѓу продавачи на мало
и снабдувачи на отворена линија (on - line)
и управување со процесот на синџирот на
снабдување
(111) 10342

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/244

(220) 15/03/2001
(181) 15/03/2011

(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)

591)

портокалова, модра, сина и црна

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
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сосови; макала, сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и
смеши од цикорија, сите за употреба како замена
за кафе; немедицински слатки (слатки што не
содржат лекови во својот состав); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала, сé вклучено во класата 30

содржат лекови во својот состав); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала, сé вклучено во класата 30
(111) 10298

(151) 04/05/2005

(210) TM 2004/246

(220) 24/03/2004
(181) 24/03/2014
(450) 30/06/2005

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
(111) 10343

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/245

(220) 15/03/2001

ул. „Марксова” бр. 101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(181) 15/03/2011
(450) 30/06/2005

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(732) Mars, Incorporated

VIP

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(111) 10417

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/247

(220) 15/03/2001
(181) 15/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) Swedish Match Industries Aktiebolag
Vastra Drottningvagen, S-52222 Tidaholm, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(591) портокалова, модра, сина, црна и бела
(551) индивидуална

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала, сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и
смеши од цикорија, сите за употреба како замена
за кафе; немедицински слатки (слатки што не

10343

(591) жолто-кафена, црвена и црна
(551) индивидуална
 
кл. 34 - тутун; производи за пушачи; кибрити;
запалки

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10372

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/254

(220) 16/03/2001
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(540)

(181) 16/03/2011
(450) 30/06/2005
(732) SCHERING-PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, зелена, модра, црвена, бела,
окер и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

VIKORENE

кл. 30 - чај и производи од чај

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; 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
(111) 10344

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/255

(220) 16/03/2001

(111) 10373

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/257

(220) 16/03/2001
(181) 16/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) SCHERING-PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(181) 16/03/2011

SARASAR

(450) 30/06/2005
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(551)

индивидуална

 

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; 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

(540)

(591) црвена, виолетова, модра, бела,
нијанси на зелена, бела и жолта

(111) 10315

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/258

(220) 16/03/2001
(181) 16/03/2011

(551) индивидуална

(450) 30/06/2005

 

(732) Farmaceutsko-hemijska industrija

кл. 30 - чај и производи од чај

„ZDRAVLJE” Akcionersko drustvo

(111) 10345

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/256

(220) 16/03/2001
(181) 16/03/2011
(450) 30/06/2005

ul. Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(732) Unilever N.V.

SINTRADON

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи

Trgovski marki
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(111) 10346

(151) 11/05/2005

(111) 10418

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/271

(220) 20/03/2001

(210) TM 2001/280

(220) 21/03/2001

(181) 20/03/2011

(181) 21/03/2011

(450) 30/06/2005

(450) 30/06/2005

(732) McCormick & Company, Incorporated
(Maryland, USA, corporation)
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-6000,
US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

MENARTAN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски и диететски супстанции
приспособени за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариски услуги,
бизнис менаџмент
кл. 42 - обезбедување
храна и пијалоци,
медицинска, хигиенска и козметичка нега, научни
и индустриски истражувања

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јаца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; сушен лук, кромид и козјак (врста кромид)
ладни сосови за крекери и смеши за ладни сосови;
бујон и смеши за бујони; мирудии за салати и
смеши од зачини за салати; смрзнати билки; супи
и смеши за супи
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво,
сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; лед
за разладување; преработени билки; мајонези;
мирудии; смеши од мируди; пресол и смеши за
пресол пикантни сосови (мирудии); пикантни
средства за мачкање; тесто и смеши за тесто;
смеши за сосови; мирудии додатоци на јадењата
и смеши за мирудии додатоци на јадењата
кл. 31 - земјоделски, градинарски, шумски
производи и бобинки, што не се вклучени во
другите класи; живи животни, свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна
за животни, слад; свежи билки, свеж зеленчук,
свежи габи и свежо цвеќе за јадење

(111) 10419

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/281

(220) 21/03/2001
(181) 21/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

OLMEN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски и диететски супстанции
приспособени за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариски услуги,
бизнис менаџмент
кл. 42 - обезбедување
храна и пијалоци,
медицинска, хигиенска и козметичка нега, научни
и индустриски истражувања

кл. 42 - закрепнување (хранење); привремено
примање
стан; лекарска, хигиенска нега и
нега на убавината; ветеринарни и земјоделски
услуги; правни услуги; научни и индустриски
истражувања;
програмирање
за
сметачи
(компјутери); дизајнирање, развој, испитување на
прехранбените производи за други; производство
на прехранбени производи за други; советодавни
услуги
на
подрачјето
на
прехранбените
производи; истражување за други на подрачјето
на прехранбените производи
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Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10316

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/284

(220) 21/03/2001

листови и во прав за сликарите; декоратерите;
печатарите и уметниците
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 заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки

(181) 21/03/2011
(450) 30/06/2005
(732) BALKANPHARMA RAZGRAD A.D.
Bul.”Aprilsko v’stanie” br. 68, 7200 Razgrad, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(111) 10347

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/289

(220) 23/03/2001
(181) 23/03/2011

(540)

(450) 30/06/2005

ПРОЦИЛИН

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

 
кл. 5 фармацевтски производи

(540)

(111) 10308

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/285

(220) 22/03/2001
(181) 22/03/2011

(450) 30/06/2005
(732) Д.П.Т.У.ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ Коста
и др. ДОО извоз-увоз Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30,
ламела 1, мезанинлок 2 и 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) жолта, црвена, црна, бела и окер
(551) индивидуална
 
кл. 5 - ветеринарни препарати и субстанции;
адитиви за животинска храна; дезинфектанси;
пестициди; прашоци, спрејови и ѓердани, сите за
убивање болви и сите за употреба кај животни

(591) сина
(551) индивидуална

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумарски
продукти, зрна и семиња, сите влучени во класата
31 живи животни, птици и риби; храна за животни,
птици и риби; слад, сипна коска, коски за кучиња;
легла за животни; свежо овошје и свеж зеленчук,
и препарати вклучени во клaсата 31 за употреба
како адитиви на таквите храни

 
кл. 9 - апарати за снимање; машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери
кл. 16 - хартија; канцелариски материјал; машини
за пишување и канцелариски прибор
(111) 10423

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/287

(220) 22/03/2001
(181) 22/03/2011

(111) 10324

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/303

(220) 28/03/2001
(181) 28/03/2011

(450) 30/06/2005
(732) Честертон Сил Инжинеринг - Фотиос
бул. К.Ј. Питу В-4, бр.24, мез 11,
1000 Скопје, MK
(540)

(450) 30/06/2005
(732) Duni AB
Box 95 S - 101 21 STOCKHOLM, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
 
кл. 2 - бои; средства за заштита од ’рѓа и гниење
на дрвото; материи за боење; средства за
нагризување; сурови природни смоли; метали во

Trgovski marki

(591) сина, бела, црвена и жолта
(551) индивидуална
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кл. 4 - свеќи, чајни свеќи, восок за ламби и фигури
за една употреба, градинарски светилки, светилки
за гробишта, светлечка хартија, светлечки коцки,
брикети, потпалувачи
кл. 8 - прибор за јадење, ножеви, вилушки,
лажици
кл. 16 - салфетки, покривки за маси, подметнувачи,
троаголници, филџани, чинии, подметнувачи
за чаши, подметнувачи од платно за филџани,
чаши и чинии, крпи, шамичиња, крпчиња за
триење при капење, памучиња на лице, филтри
за кафе, декоративни ленти и прекривки за маси
од хартија; подметнувачи од платно, хартија за
бришење раце, хартија за виткање подароци;
пакувања од хартија; картони, пластика, еколошки
материјали што се распаѓаат, фолии за пакување
од пластика

(111) 10348

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/307

(220) 30/03/2001
(181) 30/03/2011

(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)

кл. 20 - кутии за пакување направени од пластика;
сламки за пиење
кл. 21 - чинии, чаши, филџани, држачи за варено
јајце, филџани, држачи за филџани, свеќници,
држачи за свеќи и чајни свеќи, прстени за свеќи,
држачи за салфетки, прстени за салфетки,
подметнувачи (не од хартија), држачи за ножеви,
вилушки, лажици, чинии, филџани, чаши,
послужавници, салфетки, пластични фолии,
фолии: здели, тегли, стомни, послужавници, кутии,
чинии, основи за послужување, послужавници
за носење, чајници, бокали за кафе, изолирани
термоси и стомни, садови за млеко, садови
за крем, садови за шеќер, вазни, чепкалки,
стапчиња за коктели и стегачи
кл. 24 - чаршафи за маси, салфетки, подметнувачи,
триаголни чаршафи, подметнувачи, крпи, крпчиња
за триење при капење, марамчиња, креветски
чаршафи, навлаки за перници (од тексти), мушеми,
пластифицирани чаршафи за маси
(111) 10422

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/304

(220) 29/03/2001
(181) 29/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за финансиски консалтинг
ТЕАМ Митко и други ДОО Скопје,
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30/3-1,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
 
кл. 35 - книговодство
кл. 36 - консултации по повод финансиск пра–
шања

10422

(591) црвена со нијанси, црна, бела, нијанси
наjsvetlo kafena, сива, сина, кафена, виолетова,
розeva
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки) ; слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни(пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10349

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/308

(220) 30/03/2001

12/2, str. 89-219, juni 2005 Skopje 185

(540)

(181) 30/03/2011
(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)

SNICKERS CRUNCHER
(591) модра, црна, бела, нијанси na сива,

(551) индивидуална

нијанси на драп

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки) ; слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
(111) 10350

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/309

(220) 30/03/2001
(181) 30/03/2011

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија и
смеши на цикорија, сите за употреба како замена
за кафе; немедицински слатки (не содржат
лековити состојки) ; слаткарски производи, торти,
бисквити; овошни сладоледи, сладолед, пијалоци,
полнила; слатки производи за мачкање, вкусни
(пикантни) производи за мачкање, закуски, готови
јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици,
основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови
за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32

(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

Trgovski marki

10350

186 Glasnik, 12/2, str. 89-219, juni 2005 Skopje

(111) 10352

(151) 11/05/2005

(111) 10353

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/311

(220) 30/03/2001

(210) TM 2001/312

(220) 30/03/2001

(181) 30/03/2011

(181) 30/03/2011

(450) 30/06/2005

(450) 30/06/2005

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) зелена со нијанси, црна, бела, сина,
нијанси наjsvetla kafena, кафена

(591) модра, црна, бела, нијанси на svetlo kafena,
нијанси на сива, кафена, розoва

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

10352

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки) ; слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки) ; слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала ; сé вклучено во класата 30

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32

Trgovski marki

Glasnik,

12/2, str. 89-219, juni 2005 Skopje 187

(111) 10354

(151) 11/05/2005

(111) 10355

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/313

(220) 30/03/2001

(210) TM 2001/314

(220) 30/03/2001

(181) 30/03/2011

(181) 30/03/2011

(450) 30/06/2005

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US

(450) 30/06/2005
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, `olto-kafena, црна, бела, нијанси на
svetlo-kafena
нијанси на сива, кафена, црвена

591) зелена vо нијанси, црна, бела, нијанси на svetlo
kafena нијанси на сива, кафена, сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе ; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки) ; слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32

Trgovski marki

10355

188 Glasnik, 12/2, str. 89-219, juni 2005 Skopje

(111) 10375

(151) 12/05/2005

(111) 10376

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/315

(220) 30/03/2001

(210) TM 2001/316

(220) 30/03/2001

(181) 30/03/2011

(181) 30/03/2011

(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)

(450) 30/06/2005
(732) Здравствена организација, Гален
лабораторија „ФИТОФАРМ” Скопје
ул.Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ZABOLEX
(551) индивидуална
 
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

(591) црвена, црна, бела, нијанси na сива,
нијанси на svetlo-kafena, кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија и
смеши на цикорија , сите за употреба како замена
за кафе; немедицински слатки (не содржат
лековити состојки) ; слаткарски производи, торти,
бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи
од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти,
десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за
слатки); пијалоци, полнила; слатки производи
за мачкање, вкусни (пикантни) производи за
мачкање, закуски, готови јадења и конституенти
за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови
и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз;
салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сé
вклучено во класата 30

(111) 10377

(151) 12/05/2005

(210) TM 2001/317

(220) 30/03/2001
(181) 30/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) Ravintoraisio Oy
Raisionkaari 55 21200 Raisio, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

EVE
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32
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Glasnik,

(111) 10323

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/319

(220) 02/04/2001

вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

(181) 02/04/2011
(450) 30/06/2005

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи;
чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто
кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки) ; слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;

(732) WRANGLER APPAREL CORP.
(Delaware Corporation)
Concord Plaza, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 6 - синџирчиња за клучeви
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(111) 10309

(151) 04/05/2005

(210) TM 2001/329

(220) 03/04/2001
(181) 03/04/2011

кл. 9 - очила за сонце
кл.14 - часовници, значки-беџови и медалјони,
метални запалки, метални топки за колани
кл. 16 - канцелариски матерјали
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, сурови крзна, куфери и патни торби
чадори
кл. 25 - облека, чевли и капи
(111) 10356

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/320

(220) 02/04/2001

(450) 30/06/2005
(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE,
Surrey KT13 0QU, UK
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(181) 02/04/2011
(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
 

(591) црна, бела, црвена и златна
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,

Trgovski marki

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување цигари, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигариналоси; супстанции за пушење што
се продаваат одвоено или заедно со тутун a не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, чибуци, лулиња и
кибрити
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(111) 10387

(151) 13/05/2005

(111) 10421

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/331

(220) 04/04/2001

(210) TM 2001/336

(220) 05/04/2001

(181) 04/04/2011

(181) 05/04/2011

(450) 30/06/2005

(450) 30/06/2005

(732) ZIYLAN TABAN SANAYI VE TICARET

(732) SAPKO TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI
Ataturk Caddesi, No: 16, Kirac, Buyukcekmece,
ISTANBUL, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LIMITED SIRKETI
Mesihpasa Caddesi Erson Is Merkezi No28 Laleli
St. Marmara Kurumlar VD 744 002 2004 , TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(551) индивидуална

 

 

кл. 18 - кожа и имитација од кожа и производи
направени од овие материјали а не се вклучени
во другие класи; кожи од животни, сурови кожи со
влакна-крзна; куфери и патни торби; чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење; камшици,
коњски опреми и седларски производи

кл. 25 - чевли, чизми, влечки, патики за тенис,
топуци за обувки, топуци (ѓонови), поtпетици
(111) 10420

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/335

(220) 05/04/2001

кл. 25 - облека, чевли и капи

(181) 05/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) Menarini International Operations
Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare, 1611 Luxembourg, LU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(111) 10439

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/343

(220) 09/04/2001
(181) 09/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

OLMESAN

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

IPLANET

 
кл. 5 - фармацевтски и диететски супстанции
приспособени за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариски услуги,
бизнис менаџмент
кл. 42 - обезбедување храна и пијалоци,
медицинска, хигиенска и козметичка нега; научни
и индустриски истражувања
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(551) индивидуална
 
кл.9 - компјутерски хардвер, компјутерски софтвер,
компјутерски периферни опреми
кл. 35 - услуги што се однесуваат на бизниси
кл. 42 - услуги за дизајнирање, развој и консултации
во врска со компјутерски хардвер; услуги за
дизајнирање, развој и консултации во врска со
компјутерски софтвер; услуги за дизајнирање,
развој и консултации во врска со инернет; услуги
за дизајнирање, развој и консултации во врска со
електронски промет (трговија по електронски пат);
услуги за дизајнирање, развој и консултации во
врска со технологија

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10334

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/361

(220) 11/04/2001

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

(181) 11/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и
смеши од цикорија сите за употреба како замена
за кафе; немедицински слатки (не содржат
лековити состојки) ; слаткарски производи, торти,
бисквити овошни сладоледи, сладолед, производи
од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти,
десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за
слатки); пијалоци, полнила; слатки производи
за мачкање, вкусни (пикантни) производи за
мачкање, закуски, готови јадења и конституенти
за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови
и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз;
салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сé
вклучено во класата 30

(551) индивидуална
 
кл. 39 - транспорт; пакување и складирање стока,
организирање патувања; сите услуги од оваа
класа во врска со интернет, што се однесувааат
на интернет или на добиена on-line по пат на
интернет, добивање и ширење на информации во
врска со сите горенаведени услуги
кл. 42 - клубови, ресторани, барови, кафеани;
информативни услуги; овозможување пристап
и изнајмување пристапно време на сметачките
(компјутерските) бази на податоци; изнајмување
сметачи; инсталација и одржување на сметачкиот
софтвер; услуги од сметачкото програмирање
и сметачкото дизајнирање; сите услуги од оваа
класа во врска со сметачите, сметачките апарати
и опрема, сметачко програмирање и сметачки
дизајн; услуги на дизајнирање, цртање и пишување
по налози за составување web страници на
интернет; креирање и одржување web страници;
удомување (hosting) web страници на трети лица;
сите услуги од оваа класа во врска со интернет,
што се однесуваат на интернет или прибавена
on-line по пат на интернет; сите услуги од оваа
класа поврзани со организирање сместување и
патување
(111) 10357

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/362

(220) 12/04/2001

12/2, str. 89-219, juni 2005 Skopje 191

(111) 10378

(151) 13/05/2005

(210) TM 2000/363

(220) 10/04/2000
(181) 10/04/2010

(450) 30/06/2005
(732) Претпријатие за трговија на големо и мало,
транспорт и шпедиција „ВРМ” д.о.о Скопје
ул. „Кузман Јосифовски Питу” бр.15/3/17,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 12/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) Mars, Incorporated 6885 Elm Street,
McLean, Virginia 22101-3883, US

(591) во сите бои и комбинации

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

 

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(591) модра, бела, кафена, жолта, `olto-kafena,
црна, чоколадна, najsvetlo kafena

Trgovski marki

(551) индивидуална
кл. 18 - вештачка кожа, картон-кожа, футроли за
клучеви, кожни врвки, кутии од кожа или од картон
и кожа, рачни торби, несесери за патување,
обработена кожа, кожа за обложување обувки,
паричници, куфери, патни торби, торби за плажа,
планинарски торби, ранци, рачни торби, колани
од кожа, торби за кампување, торби за патување,
актовки, навлаки за костуми, кожна галантерија,
училишни торби, шевро-кожа
кл. 24 - волнени ткаенини, волнени штофови,
гумирано платно, дамаст, еластични ткаенини,
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етикети од ткаенина, жерсеј, животинска кожа,
јоргани, јута за таписерии или за везење, јутени
ткаенини, кадифе, кадифени ткаенини, крпи,
постелнина, свилени ткаенини, вреќи за спиење,
чаршафи за маса од хартија, чаршави за маса,
џеbни {ami~iwa
кл. 25 - блузи, работнички кошули, боди облека,
облека за велосипедисти, влечки, вратоврски,
вратоврски за кошули, горна облека, горни капути,
градници, доколеници, долна облека, долна облека
за впивање пот, домашни фустани, елеци, женски
капи, женски наметки за бања, женски поткошули,
затегнувачи, здолништа, капи за капење, костуми
за капење, машки гаќички за капење, наметки за
бања, чевли за капење, беретки, капути, качулки,
комбинезони за скијање на вода, женска долна
облека, комбинезони, конфекциска облека,
костуми, кошули, одделно направени градни
делови од кошули, крзна, крзнени наметки, кружни
капи, куси блузи, сакоа, куси спортски палта со
качулки, куси чорапи, ленти за глава, манжетни,
манипули, машки гаќи, машки наметки, морнарски
блузи, сандали за бања, наметки за дожд,
наметки, нараквици од волна, обувки за текстил,
обувки, обувки за плажа, обувки за скијање,
обувки за фудбал, крампони на обувки за фудбал,
патики, пелерини, пиџами, планинарски чевли,
платнени чевли, покривки за уши, поткошули,
потници за под пазуви, потздолништа, предмети
за облекување, престилки, пуловери, пуловери
без ракави, ракавици без прсти, ремени, сандали,
свилени шамии, спортски обувки, спотрски куси
панталони, средства против лизгање на обувки,
гимнастички дресови, маици, трикотажени
предмети за облекување, униформи, француски
капи, цилиндри, чевли, чизми, чизмички, чорапи,
чорапи против потење, шапки, широки појаси

`olto-kafena, црна
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе

(111) 10425

(151) 13/05/2005

(210) TM 2000/369

(220) 11/04/2000
(181) 11/04/2010
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало „РИО” Зоран ДООЕЛ
увоз-извоз
ул.”Тодор Чангов” бр.62, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, црвена, кафена, црна, портокалова
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе
(111) 10443

(151) 13/05/2005

(210) TM 2000/379

(220) 11/04/2000

(111) 10424

(151) 13/05/2005

(210) TM 2000/368

(220) 10/04/2000

(181) 11/04/2010

(181) 10/04/2010

(450) 30/06/2005

(450) 30/06/2005

(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre, Priestley
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey
GU2 7YH, UK

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало „РИО” Зоран ДООЕЛ
увоз-извоз
ул.”Тодор Чангов” бр.62, 1000 Скопје, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

CALLISTO
(551) индивидуална
 
кл. 1 - хемикалии за употреба во земјоделството,
хортикултурата и шумарството; средства за
подобрување на плодноста и ѓубривата средства
за регулирање на растот на билките; препарати
за третман на семето

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

10424

кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди, пести–
циди, родентициди, препарати за уништување
штетници и коров

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10379

(151) 13/05/2005

(210) TM 2000/382

(220) 12/04/2000

(за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови
(мирудии), мирудии; mraz zа разладување
кл. 32 - пиво; минерални и газирани води како и
други безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење напивки

(181) 12/04/2010
(450) 30/06/2005
(732) Акционерско друштво за производство на
брашно, ориз, тестенини сточна храна и промет
на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - Скопје
ул.”Орце Николов” бр.75, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
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(111) 10380

(151) 13/05/2005

(210) TM 2000/384

(220) 12/04/2000
(181) 12/04/2010

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2005
(732) Акционерско друштво за производство на
брашно, ориз, тестенини сточна храна и промет
на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - Скопје
ул.”Орце Николов” бр.75, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, `olto-kafena, сина, зелена, црвена,
бела,
сива, црна
(551) индивидуална
(591) црвена, бела, жолта

 
кл. 30 - јадења врз база на брашно, најфино
пченкарно брашно, јуфки, макарони, палачинки,
пица, равиоли, (тестенини), лазањи (тестенини),
ситни јуфки, тестенини, тестенини за исхрана,
ферменти за тесто, шпагети
(111) 10388

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/382

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, бела и темно-зелена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; пелте (пифтiја, желе), џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти зајадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво

Trgovski marki

(551) индивидуална
 
кл. 30 - бадемово тесто, бисквити, јадења врз база
на брашно, најфино пченкарно брашно, брашно
од синап, бриоши (печиво), вафли, гриз, двопек,
екстракти на слад за употреба во исхраната,
приправки од жита, снегулки од сушено жито,
брашно од жито, продукти врз база на зоб, зоб
(истолчен), зоб (исчистен), зобени снегулки,
зобено брашно, јачмен (лупен), јачмен (толчен),
јачмено брашно, јуфки, квасец, кечап, леб,
мајонез, макарони, месни пити, мирудии, мирудии
ароматични, некиснет леб, ориз, оцет, палачинки,
бомбони, пиперка (мирудија), пица (тесто),
прехранбено брашно пржена пченка, пченкарни
пуканки, пченкарни снегулки, пченкарно брашно,
пченкарно брашно за луѓето, равиоли (тестенина),
лазањи (тестенина), сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, екстрат на слад за
исхрана, слаткарски производи, сладолед, тесто
за слатки, брашно од соја, сол за конзервирање,
сол за во јадење, сосови, стапчиња слатки,
брашно од тапиока, тестенини, тестенини за
исхрана, торти, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, цимет (мирудија), црн пипер, чајни
слатки (мињони), шеќер, жолт шеќер за употреба
во исхрана, шеќерни производи, шпагети
(111) 10390

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/385

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR

10390
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

путер, маргарин; масла и масти зајадење
кл. 30 - kафе, пијалоци на база на кафе, чај,
какао, какао (пијалоци на база на какао), какао
со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на
млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго,
надоместоци за кафе; брашно и производи од
жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита
(снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки,
леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната
павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп
од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање
на тестотo), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии),
сос од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии;mraz
за разладување

(540)

(591) жолта, бела и темно-зелена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; пелте (пифтija, желe), џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; млечни
напивки во кои преовладува млекото: јогурт,
кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за
путер, путер, маргарин; масла и масти за јадење
кл. 30 - кафе, пијалоци на база на кафе, чај,
какао, какао (пијалоци на база на какао), какао
со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на
млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго,
надоместоци за кафе; брашно и производи од
жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита
(снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки,
леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната
павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп
од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање
на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос
од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; mraz за
разладување
(111) 10391

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/386

(220) 18/04/2001

(111) 10393

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/388

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 18/04/2011

(551) индивидуална

(450) 30/06/2005

 

(732) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, бела, светло-зелена,
темно-зелена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки
во кои преовладува млекото: јогурт, кефир,
сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер,

10391

кл. 32 - пиво, минерални и газирани води како и
останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и останати приправки
(препарати) за подготвување напивки

кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; пелте (прифтiја, желе), џемови компоти;
јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки
во кои преовладува млекото:
јогурт, кефир,
сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер,
путер, маргарин; масла и масти за јадење
кл. 30 - kафе, пијалоци на база на кафе, чај,
какао, какао (пијалоци на база на какао), какао
со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на
млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго,
надоместоци за кафе; брашно и производи од
жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита
(снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки,
леб, колач, слатки, боmбони, сладолед; замрзната
павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп
од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање
на тестоto), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос
од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; лед за
разладување
кл. 32 - минерални и газирани води како и останати
безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни
сокови; концентрати од екстракт за подготвување
пијалоци, сирупи за подготвување пијалоци,
безалкохолни овошни екстракти, билни сокови

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10394

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/389

(220) 18/04/2001

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво
(за дигање на тестотo), сол, сенф, оцет, сосови
(мирудии), мирудии; мраз за разладување

(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(111) 10396

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/391

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011

(540)

(450) 30/06/2005
(732) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; пелте (пифтiја, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки
во кои преовладува млекото:
јогурт, кефир,
сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер,
путер, маргарин; масла и масти за јадење
кл. 30 - кафе, пијалоци на база на кафе, чај,
какао, какао (пијалоци на база на какао), какао
со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на
млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго,
надоместоци за кафе; брашно и производи од
жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита
(снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки,
леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната
павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп
од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање
на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос
од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; мраз за
разладување
(111) 10395

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/390

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011

(450) 30/06/2005
(732) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

SCALA
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед ;
мед, сирупи од меласа; квасец, прашок за печиво
(за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови
(мирудии), мирудии; мраз за разладување
(111) 10397

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/392

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

DIJETALKA

(540)

FILHARMONIJA
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; пелте (пифтiја, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење

Trgovski marki

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
конзервирани и неконзервирани производи од
истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желe),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
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(111) 10398

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/394

(220) 18/04/2001

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DELKO

(111) 10401

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/400

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

(732) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MOZAIKO

(111) 10399

(151) 13/05/2005

(551) индивидуална

(210) TM 2001/396

(220) 18/04/2001

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

POLIKO

(111) 10401

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/400

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехраnбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтиja, желe),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

(732) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MOZAIKO

(111) 10400

(151) 13/05/2005

(551) индивидуална

(210) TM 2001/398

(220) 18/04/2001

 

(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

(540)

DIMCEK
10398

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10402

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/403

(220) 18/04/2001
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(540)

(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MESNA PISANICA

(591) црвена, златна и црна
(551) индивидуална
 

(551) индивидуална

кл. 30 - кафе

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
конзервирани и неконзервирани производи од
истите; прехранбени продукти од животинско
потелко, месни екстракти; пифтии (желе)
(111) 10403

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/405

(220) 18/04/2001

(111) 10429

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/407

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK

(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехрамбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
(111) 10428

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/406

(220) 18/04/2001

(591) розова, кафена, црна, сива, портокалова,
бела и `olto-kafena
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе
(111) 10430

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/408

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

10430
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(540)

(540)

(591) златна, црвена, црна, бела и сива
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе

(591) виолетова, сина, кафена, црна, црвена,
бела и сива
(551) индивидуална
 
кл. 30 - чоколадни напивки, чоколада
(111) 10431

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/409

(220) 18/04/2001

(111) 10433

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/411

(220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011

(450) 30/06/2005
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена, црна, жолта, црвена, бела и сива
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе
(111) 10336

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/413

(220) 19/04/2001
(181) 19/04/2011
(450) 30/06/2005

(591) црвена, златна, црна, сина,

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

жолта, портокалова и бела
(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

 
кл. 30 - кафе

(540)

(111) 10432

(151) 13/05/2005

(210) TM 2001/410

(220) 18/04/2001

MILKY WAY ZG

(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

10431

(551) индивидуална
 
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;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,

Trgovski marki

Glasnik,

ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста (тестенини); жита и житни
производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење,
чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и
цикорија, цикорија и смеши од цикорија, сите за
употреба како замена за кафе; немедицински
слатки (слатки кои не содржат лекови ); слаткарски
производи; торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
(111) 10337

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/414

(220) 19/04/2001

конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
(111) 10358

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/415

(220) 19/04/2001
(181) 19/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

XEEVAGENT
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
ракот
кл. 10 - радиоактивно збогатени импланти за
третман на ракот

(181) 19/04/2011
(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)

MILKY WAY ZERO GRAVITY
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(111) 10359

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/416

(220) 19/04/2001
(181) 19/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

IRAGENTIX

 
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;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; 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;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста (тестенини); жита и житни
производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење,
чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и
цикорија, цикорија и смеши од цикорија, сите за
употреба како замена за кафе; немедицински
слатки (слатки кои не содржат лекови ); слаткарски
производи; торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и

Trgovski marki

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
ракот
кл. 10 - радиоактивно збогатени импланти за
третман на ракот
(111) 10360

(151) 11/05/2005

(210) TM 2001/417

(220) 19/04/2001
(181) 19/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

RADIOPLETS
104360
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(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
ракот
кл. 10 - радиоактивно збогатени импланти за
третман на ракот
(111) 10299

(151) 04/05/2005

(210) TM 2004/435

(220) 16/06/2004

(111) 10296

(151) 06/05/2005

(210) TM 2003/568

(220) 07/08/2003
(181) 07/08/2013
(450) 30/06/2005

(732) Арслан Адеми
ул.Методија Митевски бр.1/5-7,Скопје, MK
(540)

(181) 16/06/2014
(450) 30/06/2005
(732) 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

 
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

(591) светло и темно сребрена, темно сина

(111) 10317

(151) 06/05/2005

(210) TM 2004/855

(220) 05/11/2004
(181) 05/11/2014

(551) индивидуална

(450) 30/06/2005

 
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(111) 10300

(151) 04/05/2005

(210) TM 2004/480

(220) 01/07/2004
(181) 01/07/2014

(732) ДППУ „МАТТИС” ДООЕЛ
експорт - импорт, Скопје
ул.”Даме Груев” 7/3-8, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2005
(732) 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, црвена, сина и златна
(551) индивидуална
 

10299

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 24 - аеростатички балони (ткаенини што не
пропуштаат гас, за аеростатички балони), басма
/ткаенина/, билијарски простирки, бришачи
од текстил, брокат, вез (ткаенини со вцртани
мотиви за везење), волнени ткаенини, волнени
штофови, восочно платно /чаршафи за маса/,
врвки за пердиња, од текстил, газа /ткаенина/,
груба ткаенина од коноп, гумирано платно /
не е за производство на хартиени производи
/дамаст/ткаенина/, дрогет /ткаенина/, душеци
(преслеки за душеци), душеци (ткаенина за
душеци), еластични ткаенини, еспарто /растение/
(ткаенини од еспарто), етикети од ткаенина,
жерсеј /ткаенина/, животинска кожа (ткаенини што
имитираат животинска кожа), зефирна ткаенина,
знаменца /не се од хартија/, знамиња, знамиња
/не се од хартија/, ѕидни тапети /од текстилен
материјал/, јоргани /поплуни/, јута за таписерии

Trgovski marki

Glasnik,

или за везење, јутени ткаенини, кадифе, кадифени
ткаенини, капење (руба за капење) со исклучок
на предмети за облекување, коноп (платно од коноп),
коноп (ткаенини од коноп), креп /ткаенина/, крепон
/ткаенина/, крпи, крпи за бришење стакло, крпи
/за маса/ од текстил, крпи /тоалетни/ од текстил,
ленени ткаенини, лепливи ткаенини што се лепат со
топла постапка, мали чаршафи за маса /од текстил/,
марабут /ткаенина за шатори/, молескин /имитација
на марокен/, мрежи за комарци, навлаки за
заштита на мебелот, навлаки за перници,
навлаки за перници /калафи/, неткаен текстилен
материјал, обвиткувачи за душеци, облека
(ткаенина за облека), обувки (ткаенина за обувки),
обувки (ткаенина за поставување на обувките), пај
/волнена ткаенина/, памучни ткаенини, памучно
латно, паркет, пердиња за на врати /од текстилен
материјал/, пердиња од текстил, пердиња од
текстил или од пластични материи, пердуви /прекривка
за нозе/, печатарство (свилена ткаенина за
печатарски матрици), пластични материјали
/сурогати за ткаенини/, платно, платно (фино
квадратно ленено платно), платно за стока, плашт
/наметка/, покривки, покуќнина (заштитни навлаки
за покуќнина), покуќнина (прекривки за покуќнина)
/од пластични материјали/, покуќнина (ткаенина
за покуќнина), постави /ткаенини/, постелнина,
прекривки за кревети, прекривки за нозе /од пердуви/,
прекривки за патување, прекривки од хартија
/за кревети/, преслека /платно/, рамија /кинеска
трева/ (ткаенини од рамија), ретки /ткаенини /со
ретки конци/, решето (ретка ткаенина за решето),
сари /женски предмет за облекување/, свилена
ткаенина за печатарски шаблони, свилени
ткаенини, симнување шминка (крпи за симнување
на шминката) од текстилен материјал, сирење
(платно за правење сирење), спиење (вреќи за
спиење) /сошиени, ги заменуваат покривките),
стаклени влакна (ткаенини од стаклени влакна)
за текстилна употреба, стакло (крпи за стакло),
столна галантерија /од текстил/, тафта /свила/,
тил /ткаенина/ткаенина за постави, ткаенина од
груб материјал, ткаенини, ткаенини што имитираат
кожа на животни, тоалетни ракавици, трико /ткаенина/,
тркалезни подметнувачи за маса /не се од хартија/,
филтрирачки текстилни ткаенини, филц, фланел
за санитарна употреба, фланел
/ткаенина/,
чаршафи за маса од хартија, чаршафи за маса
/куси и долги/, шапки (постави за шапки), шевиот
/ткаенина/ , шишиња (подлоги за шишиња) /столна
галантерија/, џебни {amiv~iw /од текстил/
кл.25 - автомобилисти (облека за автомобилисти),
блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека
/облека што се прилепува на телото/,
околувратници од пердуви или крзно, велови
/предмети 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 /гамаши/, долна
облека, долна облека за впивање пот, домашни
фустани, ѓонови, елеци, женски гаќи, женски
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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 /од
предмети за облекување/, манипули /украси од
ткаенина 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, потници
за под пазуви, подздолништа, предмети за
облекување, престилки /предмети за облекување/,
пуловери, пуловери без ракави, ракавици без
прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети
за облекување/, колани, 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 облекување/, 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, шапки,
широки појаси /ленти/, џебови на облека
кл. 27 - автомобили (ќилимчиња за автомобили),
бришачи за обувки за пред врата, восочни платна
/линолеуми/, гимнастички простирки, када за
бања (простирки што се ставаат пред кадите),
линолеуми, подови (изолациони прекривачи за
подови), подови (прекривки за подови), простирки
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за нозе, рогозина, рогозина /чистачи на обувки
за пред врата/, таписерии за ѕидови /не се од
текстил/, трска (простирки од трска), ќилими,
ќилими што не се лизгаат, уметнички ракотворби

(111) 10301

(151) 04/05/2005

(210) TM 2000/1376

(220) 20/11/2000
(181) 20/11/2010
(450) 30/06/2005

(111) 10295

(151) 14/03/2005

(210) TM 2000/1331

(220) 10/11/2000
(181) 10/11/2010
(450) 30/06/2005

(732) „11 Октомври-Еурокомпозит” Д.О.О. Прилеп
Ул. „Александар Македонски” 2/42 7500, MK

(732) Bates Worldwide, Inc., a Delaware corporation
498 Seventh Avenue, New York, New York 10018,
US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) бела, црвена, црна

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 
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
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
земјоделски направи; инкубатори за јајца
кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили,
експлозиви, средства за огномет
(111) 10293

(151) 03/03/2005

(210) TM 2000/1335

(220) 13/11/2000

 
кл. 35 - рекламно пропагандни и промотивни
услуги за други
(111) 10294

(151) 03/03/2005

(210) TM 2000/1426

(220) 05/12/2000
(181) 05/12/2010
(450) 30/06/2005

(732) Aventis Pasteur GmbH
Vienna, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј Гагарин’’ 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

AVAXIM

(181) 13/11/2010
(450) 30/06/2005
(732) Aventis Pasteur GmbH
Vienna, AUSTRIA, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј Гагарин’’ 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

IMOVAX POLIO
(551) индивидуална
 
кл. 5 - вакцини

(551) индивидуална
 
кл. 5 - вакцини
(111) 10381

(151) 13/05/2005

(210) TM 2000/1473

(220) 18/12/2000
(181) 18/12/2010
(450) 30/06/2005

(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА
„КОМПАНИЈА ЧЕКОРОВИ” ДИВНА И ДР. ДОО
КАВАДАРЦИул. „Едвард Кардељ” бр.11,
1430 Кавадарци, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

10295
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(111) 10307
(210) TM 2000/1504

(551) индивидуална

(151)
(220)
(181)
(450)

 
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желе, џемови, компоти
кл. 32 - безалкохолни пријалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати
за производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 10310

(151) 04/05/2005

(210) TM 2000/1477

(220) 19/12/2000

04/05/2005
22/12/2000
22/12/2010
30/06/2005

(732) Castrol Limited
Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, GB
(740) ШПЕНД ДЕВАЈА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц, кат2, канц 12, 1000, Скопје
(540)

GTD

(181) 19/12/2010

(551) индивидуална

(450) 30/06/2005

 
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување, масла и масти за подмачкување
и влажнење; природни (не хемиски) адитиви
(додатоци)
на
горивата,
средствата
за
подмачкување и масти; средства за апсорбирање
прашина и нечистотии, средства и состави за
влажнење и врзување; средства за осветлување;
погонски масла; масла за пренос (трансмисиски
масла)

(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)

(111) 10426
(210) TM 2000/1505

(591) темно зелена, зелена, бела, црна,
сина, портокалова, жолта, црвена и кафена
(551) индивидуална

(151)
(220)
(181)
(450)

13/05/2005
22/12/2000
22/12/2010
30/06/2005

(732) GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited
Liability Company
87
Cambridge
Park
Drive,
Cambridge,
Massachusetts 02140, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

 
кл. 29 - масла за јадење и масти

INDUCTOS

(111) 10442

(151) 13/05/2005

(551) индивидуална

(210) TM 2000/1490

(220) 19/12/2000

 
кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање
на растење на коскени клетки

(181) 19/12/2010
(450) 30/06/2005
(732) GENETICS INSTITUTE, LLC,
a Delaware Limited Liability Company
87 Cambridge Park Drive,Cambridge,
Massachusetts 02140, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски производи

(111) 10427
(210) TM 2000/1506

(151)
(220)
(181)
(450)

13/05/2005
22/12/2000
22/12/2010
30/06/2005

(732) GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited
Liability Company
87
Cambridge
Park
Drive,
Cambridge,
Massachusetts 02140, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

INDUCTEIN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање
на растењето на коскени клетки
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PREGLEDI
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)

kl. 1

10379
10306
10406
10437
10438
10436

kl. 2

10423

kl. 3

10369
10376
10297
10296

kl. 4

10307
10362
10312
10324

kl. 5

Pregledi

10292
10379
10293
10294
10442
10426
10427
10363
10306
10404
10405
10435
10407
10408
10409
10313
10314
10365
10366
10411
10412
10413
10340
10437
10438
10436

(510)

(111)

10372
10373
10315
10418
10419
10316
10347
10376
10420
10358
10359
10360
kl. 6

10295
10323

kl. 7

10295

kl. 8

10324

kl.9

10444
10382
10321
10305
10441
10371
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10308
10323
10439

kl. 10

10358
10359
10360

kl. 11

10382
10367
10305

(510)

(111)

kl. 12

10374

kl. 13

10295

kl. 14
kl. 16

10323
10382
10321
10414
10415
10416
10305
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10308
10324
10323

kl. 17

10406
10423

kl. 18

10378
10322
10323
10421

kl. 20

10324

kl. 21

10324

kl. 24

10378
10322
10324
10317

kl. 25

10378
10364
10323
10387
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(111)

(510)

10421
10317
kl.26

10322

kl. 27

10317

kl. 29

10381
10333
10368
10370
10311
10341
10361
10362
10312
10304
10303
10342
10343
10346
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10375
10377
10356
10357
10388
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10336
10337

kl. 30

Trgovski marki

10424
10425
10379
10380
10333
10434
10339

(111)

10383
10325
10341
10361
10362
10312
10304
10303
10342
10343
10344
10345
10346
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10375
10356
10357
10388
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10336
10337
kl. 31
kl. 32

10346
10347
10381
10319
10320
10385
10386
10348
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10375
10388
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(510)

(111)

10389
10391
10392
10393
kl. 33

10381
10318

kl. 34

10417
10309
10298
10299
10300

kl. 35

10301
10382
10407
10408
10409
10321
10411
10412
10413
10410
10384
10305
10440
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10302
10418
10419
10422
10420
10439

kl. 36

10382
10335
10321
10305
10422

kl. 37

10444
10382
10384
10305

kl. 38

10382
10305
10326
10327
10328
Pregledi
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(510)

(111)

10329
10330
10331
10332
10333
kl. 39
kl. 41

kl. 42

Pregledi

10384
10305
10334
10382
10321
10305
10441
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10444
10382
10406
10407
10408
10409
10321
10411
10412
10413
10410
10305
10346
10418
10419
10420
10439
10334
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.
(111) 10365
(210) MK/T/ 2001/74
AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
10340
MK/T/ 2001/146
Aventis Pasteur GmbH
10293
MK/T/ 2000/1335
10294
MK/T/ 2000/1426
BALKANPHARMA RAZGRAD A.D.
10316
MK/T/ 2001/284
Bates Worldwide, Inc.,
a Delaware corporation
10301
MK/T/ 2000/1376
Berlin-Chemie AG
10418
10419
10404
10405
10407
10408
10409
10411
10412
10413

MK/T/ 2001/280
MK/T/ 2001/281
MK/T/ 2001/26
MK/T/ 2001/27
MK/T/ 2001/33
MK/T/ 2001/34
MK/T/ 2001/35
MK/T/ 2001/109
MK/T/ 2001/110
MK/T/ 2001/111

BOREALIS A/S
10406

MK/T/ 2001/28

Castrol Limited
10307

MK/T/ 2000/1504

Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
10319
MK/T/ 2001/36
10320
MK/T/ 2001/58
DELTA ICE CREAM S.A.
10325
MK/T/ 2001/101
Duni AB
10324

MK/T/ 2001/303

EMONA OBALA KOPER D.D.,
Zunanja in notranja trgovina
10410
MK/T/ 2001/134

(732) Farmaceutsko-hemijska industrija
ZDRAVLJE Akcionersko drustvo
(111) 10315
(210) MK/T/ 2001/258
FUJITSU LIMITED
10382
MK/T/ 2001/4
Gallaher Limited
10309

MK/T/ 2001/329

GENETICS INSTITUTE, LLC,
a Delaware Limited Liability Company
10442
MK/T/ 2000/1490
10426
MK/T/ 2000/1505
10427
MK/T/ 2000/1506
10435
MK/T/ 2001/30
Grant Thornton International
10321
MK/T/ 2001/106
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA
also trading as HONDA MOTOR CO., LTD
10374
MK/T/ 2001/278
Jack Daniel’s Properties, Inc., a elaware
Corporation
10318
MK/T/ 2001/19
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
10414
MK/T/ 2001/173
10415
MK/T/ 2001/174
10416
MK/T/ 2001/175
KINESIA, S.A.
10369

MK/T/ 2001/90

KOKA d.d.
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403

MK/T/ 2001/392
MK/T/ 2001/394
MK/T/ 2001/396
MK/T/ 2001/398
MK/T/ 2001/400
MK/T/ 2001/403
MK/T/ 2001/405

Makhteshim Chemical Works Ltd.
10363
MK/T/ 2001/3
Mars, Incorporated
10357
10336
10337

Trgovski marki

MK/T/ 2001/362
MK/T/ 2001/413
MK/T/ 2001/414
Pregledi

208 Glasnik, 12/2, str. 89-219, juni 2005 Skopje

(111) 10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
10339
10342
10343
10375

(210)

MK/T/ 2001/289
MK/T/ 2001/307
MK/T/ 2001/308
MK/T/ 2001/309
MK/T/ 2001/310
MK/T/ 2001/311
MK/T/ 2001/312
MK/T/ 2001/313
MK/T/ 2001/314
MK/T/ 2001/320
MK/T/ 2001/43
MK/T/ 2001/244
MK/T/ 2001/245
MK/T/ 2001/315

McCormick & Company, Incorporated
(Maryland, USA, corporation)
10346
MK/T/ 2001/271
Menarini International Operations
Luxembourg S.A.
10420
MK/T/ 2001/335
MERCK & CO., Inc., корпорација на
државата New Jersey
10313
MK/T/ 2001/46
10314
MK/T/ 2001/47
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
10326
MK/T/ 2001/222
10327
MK/T/ 2001/223
10328
MK/T/ 2001/224
10329
MK/T/ 2001/225
10330
MK/T/ 2001/226
10331
MK/T/ 2001/227
10332
MK/T/ 2001/228
10333
MK/T/ 2001/229
10334
MK/T/ 2001/361

(732) Raisio Yhtyma Oyj
(111) 10368
(210)

MK/T/ 2001/89

Ravintoraisio Oy
10370
10377

MK/T/ 2001/112
MK/T/ 2001/317

ROYAL BANK OF CANADA
10335
MK/T/ 2001/56
SAPKO TEKSTIL SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI
10421
MK/T/ 2001/336
Schering AG
10358
10359
10360

MK/T/ 2001/415
MK/T/ 2001/416
MK/T/ 2001/417

SCHERING-PLOUGH LTD.
10366
MK/T/ 2001/83
10372
MK/T/ 2001/254
10373
MK/T/ 2001/257
Sun Microsystems, Inc.
10439
10444

MK/T/ 2001/343
MK/T/ 2001/1

Swedish Match Industries Aktiebolag
10417
MK/T/ 2001/247
Syngenta Limited
10443
10437
10438
10436

MK/T/ 2000/379
MK/T/ 2001/159
MK/T/ 2001/160
MK/T/ 2001/187

The Coca-Cola Company
10385
MK/T/ 2001/218
10386
MK/T/ 2001/219

NEC CORPORATION
10305

MK/T/ 2001/177

Oasis Corporation
10367

THE SCOTT FETZER COMPANY
10371
MK/T/ 2001/210

MK/T/ 2001/85

Unilever N.V.
10344
10345
10338
10341

MK/T/ 2001/255
MK/T/ 2001/256
MK/T/ 2001/6
MK/T/ 2001/152

Update Garments s.a.r.l.
10364

MK/T/ 2001/51

PHARMACHIM HOLDING P.L.C.
10306
MK/T/ 2001/21
PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
10304
MK/T/ 2001/188
10303
MK/T/ 2001/189
Qualitea Ceylon (PVT) Ltd.
10383
MK/T/ 2001/50

Pregledi

Viacom International Inc.
10441
MK/T/ 2001/208
10440
MK/T/ 2001/209

Trgovski marki

Glasnik,

(732) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
(111) 10388
(210) MK/T/ 2001/382
10389
MK/T/ 2001/384
10390
MK/T/ 2001/385
10391
MK/T/ 2001/386
10392
MK/T/ 2001/387
10393
MK/T/ 2001/388
10394
MK/T/ 2001/389
10395
MK/T/ 2001/390
10396
MK/T/ 2001/391
WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC
(Delaware limited liability company)
10302
MK/T/ 2001/241
WRANGLER APPAREL CORP.
(Delaware Corporation)
10323
MK/T/ 2001/319
YKK CORPORATION
a Japanese corporation
10322

MK/T/ 2001/114

ZIYLAN TABAN SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
10387
MK/T/ 2001/331
ZVIJEZDA dionicko drustvo za
proizvodnju, trgovinu iusluge
10310
MK/T/ 2000/1477
10311
MK/T/ 2001/145
10361
MK/T/ 2001/181
10362
MK/T/ 2001/182
10312
MK/T/ 2001/183
Акционерско друштво за производство
на брашно, ориз, тестенини сточна
храна и промет на мало и големо ЖИТО
СКОПЈЕ - Скопје
10380
MK/T/ 2000/384
10379
MK/T/ 2000/382
Арслан Адеми
10296
10297

MK/T/ 2003/568
MK/T/ 2003/567

Д.П.Т.У.ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ Коста и др.
ДОО извоз-увоз Скопје
10308
MK/T/ 2001/285

12/2, str. 89-219, juni 2005 Skopje 209

(111) 10425
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10434

(210)

MK/T/ 2000/369
MK/T/ 2001/406
MK/T/ 2001/407
MK/T/ 2001/408
MK/T/ 2001/409
MK/T/ 2001/410
MK/T/ 2001/411
MK/T/ 2001/38

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ТРГОВИЈА КОМПАНИЈА ЧЕКОРОВИ
ДИВНА И ДР. ДОО КАВАДАРЦИ
10381
MK/T/ 2000/1473
Друштво за финансиски консалтинг
ТЕАМ Митко и други ДОО Скопје
10422
MK/T/ 2001/304
ДТД Милко ДООЕЛ
10384

MK/T/ 2001/135

Здравствена организација, Галенска
лабораторија ФИТОФАРМ Скопје
10376
MK/T/ 2001/316
11 Октомври-Еурокомпозит Д.О.О.
Прилеп
10295
MK/T/ 2000/1331
Претпријатие за трговија на големо и
мало, транспорт и шпедиција ВРМ д.о.о
Скопје
10378
MK/T/ 2000/363
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
10298
MK/T/ 2004/246
10299
MK/T/ 2004/435
10300
MK/T/ 2004/480
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД
АД - Скопје
10292
MK/T/ 2000/74
Честертон Сил Инжинеринг - Фотиос
10423
MK/T/ 2001/287

ДППУ МАТТИС ДООЕЛ експорт – импорт,
Скопје
10317
MK/T/ 2004/855
Друштво за преработка на кафе
и трговија на големоимало
РИО Зоран ДООЕЛ увоз-извоз
10424
MK/T/ 2000/368
Trgovski marki

Pregledi
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prodol@uvawa
(111)
00127
00128
00129
00132
00134
00136
00139
00234
00289
00316
00317
00318
00319
00320
00321
00322
00328
00329
00354
00356
00407
00408
00410
00412
00414
00415
00416
00419
00421
00423
00424
00482
00484
00485
00554
00604
00629
00630
00631
00632
00634
00699
00701
00762
01245
01521
01582
01588
01607
01663
01676
01779
02179
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe

(186)
11.03.2013
11.03.2013
11.03.2013
11.03.2013
11.03.2013
11.03.2013
11.03.2013
19.10.2013
08.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
03.08.2013
03.08.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
05.10.2013
05.10.2013
05.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
05.10.2013
25.10.2013
20.04.2013
20.04.2013
20.04.2013
25.06.2013
20.12.2013
18.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
22.02.2014
22.02.2014
17.09.2013
11.08.2013
24.11.2013
09.05.2014
22.10.2013
15.04.2004
15.01.2015
15.04.2014
20.08.2013
27.05.2014
22.10.2010
24.11.2014
Trgovski marki

Glasnik,

(111)
02806
03176
03393
03571
03572
03577
03581
03637
03665
03716
03848
03981
04106
04295
04311
04550
04551
04552
04565
04566
04877
04878
04915
05397
05456
05457
05458
05637
06110
06203

Trgovski marki
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(186)
05.01.2012
20.08.2013
12.08.2014
20.12.2013
14.12.2013
20.12.2013
21.12.2013
17.03.2014
17.02.2014
25.04.2014
27.07.2014
12.08.2013
01.02.2014
28.09.2013
27.05.2014
19.01.2010
19.01.2010
19.01.2010
25.01.2013
14.06.2012
07.06.2014
07.06.2014
16.06.2014
26.09.2014
12.10,2014
12.10.2014
12.10.2014
01.12.2014
12.05.2015
13.04.2015

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka

(111) 00327

(111) 00554

(450) 31.03.1995

(450) 30.09.1995

(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH
Industriepark Hochst D-65926 Frankfurt am
Main, DE

(732) AMERICAN CYANAMID COMPANY,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US
(580) 17.12.2004

(580) 22.04.2005
(111) 00407
(450) 30.06.1995
(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH
Industriepark Hochst D-65926 Frankfurt am
Main, DE
(580) 21.04.2005
(111) 00408
(450) 30.06.1995
(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH
Industriepark Hoscht D-65926 Frankfurt am
Main, DE
(580) 22.04.2005

(111) 02988
(450) 30.06.1996
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(580) 22.04.2005
(111) 03176
(450) 30.06.1996
(732) DANDY A/S
Dandyvej 7100 Vejle, DK
(580) 21.02.2005

(111) 00416

(111) 04106

(450) 30.06.1995

(450) 31.03.1997

(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH
Industriepark Hochst D-65926 Frankfurt am
Main, DE
(580) 21.04.2005

(732) DC COMICS
1700 Broadway, New York, NY 10019,
US
(580) 21.04.2005

(111) 00418

(111) 04274

(450) 30.06.1995

(450) 31.03.1997

(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH
Industriepark Hochst D-65926 Frankfurt am
Main, DE
(580) 21.04.2005

(732) NEWFREY LLC, a limited liability
company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
Drummond Plaza Ofﬁce Park 1423
Kirkwood Highway Newark
Delaware 19711, US
(580) 22.04.2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe

Trgovski marki

Glasnik,
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(111) 04308

(111) 05729

(450) 31.03.1997

(450) 30.09.1997

(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5 Vaduz, Liechtenstein with a
commercial establishment at : 1000 Bacardi
Road, Nassau, BS
(580) 15.03.2005

(732) BAYER COROSCIENCE LIMITED
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB
(580) 28.02.2005

(111) 04908

(450) 30.09.1997

(450) 30.09.1996

(732) BAYER CROPSCIENCE LIMITED
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB
(580) 28.02.2005

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(580) 22.04.2005
(111) 04909
(450) 30.09.1996
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(580) 22.04.2005
(111) 04910
(450) 30.09.1996
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(580) 22.04.2005
(111) 05727
(450) 30.09.1997
(732) BAYER CROPSCIENCE LIMITED
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB
(580) 28.02.2005
(111) 05728
(450) 30.09.1997
(732) BAYER CROPSCIENCE LIMITED
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB
(580) 28.02.2005

Trgovski marki
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(111) 05730

(111) 05731
(450) 30.09.1997
(732) BAYER CROPSCIENCE LIMITED
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB
(580) 28.02.2005
(111) 05732
(450) 30.09.1997
(732) BAYER CROPSCIENCE LIMITED
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB
(580) 22.02.2005
(111) 06899
(450) 30.09.1999
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLEAN,
Virginia 22101-3883, US
(580) 21.04.2005
(111) 07039
(450) 31.12.1999
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(580) 21.04.2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe
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(111) 07083

(111) 08150

(450) 31.12.1999

(450) 31.03.2002

(732) GM DAEWOO AUTO &
TECHNOLOGY COMPANY
199-1 Cheongcheon-2 Dong,
Bupyung-Gu, Incheon, KR
(580) 21.02.2005

(732) INDUSTRIA DE TOBACO LEON JIMENES
S.A.,
P.O. Box 332, C Eduardo Leon Jimenes 02
Santiago de Los Caballeros, Santiago, DO
(580) 21.02.2005

(111) 07085

(111) 08259

(450) 31.12.1999

(450) 30.06.2002

(732) GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY
199-1 Cheongcheon-2Dong,
Bupyung-Gu, Incheon, KR
(580) 21.02.2005

(732) INDUSTRIA DE TOBACO LEON JIMENES
S.A.,
P.O. Box 332, C Eduardo Leon Jimenes 02
Santiago de Los Caballeros, Santiago, DO
(580) 21.02.2005

(111) 07291

(111) 09086

(450) 30.06.2000

(450) 30.09.2002

(732) GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu,
Incheon, KR
(580) 21.02.2005

(732) INDUSTRIA DE TOBACO LEON JIMENES
S.A.,
P.O. Box 332, C Eduardo Leon Jimenes 02
Santiago de Los Caballeros, Santiago, DO
(580) 21.02.2005

(111) 07335
(450) 30.09.2000
(732) GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu,
Incheon, KR
(580) 21.02.2005
(111) 07388
(450) 30.09.2000
(732) GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu,
Incheon, KR
(580) 21.02.2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe
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prenos
(111) 00255

(111) 02401

(450) 31.12.1994

(450) 30.06.1996

(770) THE GAP, INC..

(770) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA

900 Chery Avenue, San Bruno,

33-8, Shiba, 5-chome, Minato-ku, Tokyo,
JP

California 94066, US
(732) GAP (ITM) INC a California corporation
2 Folsom Street San Francisco, California,
US
(580) 21.04.2005

(732) Mitsubishi Fuso Truck and Bus
Corporation
16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo
108-8285, JP
(580) 21.04.2005

(111) 02376
(450) 30.09.1996

(111) 02402

(770) OUTBOARD MARINE CORPORATION

(450) 30.06.1996

100 Sea Horse Drive, Waukegan, Illinois
60085, US
(732) BOMBARDIER MOTOR CORPORATION
OF AMERICA
6545 U.S.1 Grant, Florida 32949, US

(770) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba, 5chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(732) MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS
CORPORATION
16-4, Konan 2-chome, Minato-Ku, Tokyo
108-8285, JP

(580) 21.04.2005

(580) 21.04.2005

(111) 02380

(111) 03299

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(770) OUTBOARD MARINE CORPORATION

(770) PLIVA, farmaceutska industrija,

100 Sea Horse Drive, Waukegan, Illinois
60085, US
(732) BOMBARDIER MOTOR CORPORATION
OF AMERICA
6545 U.S. 1 Grant, Florida 32949, US
(580) 21.04.2005

dionicko drustvo
PLIVA d.d. Zagreb,
Ulica grada Vukovara 49 Zagreb, HR
(732) VETERINA, proizvodnja
veterinarskih proizvoda, drustvo s
ogranicenom odgovornoscu
Svetonedeljska 2 Kalinovica,
10436 Rakov Potok , HR
(580) 15.03.2005

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe
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(111) 03900

(111) 04550

(450) 30.09.1996

(450) 30.06.1997

(770) ZENECA LIMITED,

(770) LISCO SPORTS 425 Meadow Street
Chicopee , Massachusetts 01013 , US

Imperial Chemical House,
9 Millbank, London SW1P 3JF, GB
(732) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD ,
P.O. Box 60-Beer Sheva IL
(580) 21.02.2005

(732) SGG LISCO LLC,
a limited liability company, 425 Meadow
Street Chicopee , Massachusetts 01013 ,
US
(580) 21.02.2005

(111) 03900

(111) 04551

(450) 30.09.1996

(450) 30.06.1997

(770) ZENECA LIMITED,

(770) LISCO SPORTS INC.,

Imperial Chemical House,
9 Millbank, London SW1P 3JF, GB

425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US
(732) SGG LISCO LLC,

(732) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD ,
P.O. Box 60-Beer Sheva IL

a limited liability company,

(580) 21.02.2005

425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US

(111) 04173
(450) 31.03.1997
(770) MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION,
5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
TOKYO, JP
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD
a corporation organized under the laws of
Japan,
2-5 Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JP
(580) 31.01.2005

(580) 21.02.2005
(111) 04552
(450) 30.06.1997
(770) LISCO SPORTS INC.,
425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US
(732) SGG LISCO LLC,
a limited liability company,
425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US
(580) 28.02.2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe
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(111) 06589

(111) 07085

(450) 31.12.1998

(450) 31.12.1999

(770) MARS INCORPORATED

(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD.

6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, US
(732) Afﬁnity Petcare, S.A
Ronda General Mitre, 149 08022-Barcelona,
ES
(580) 21.04.2005

Incheon, KR
(732) GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu,

(580) 21.02.2005

(450) 30.09.1997

(111) 07291

(770) LISCO SPORTS INC.,

(450) 30.06.2000

425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US

(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD
199 Cheongcheon-Dong, Bupyung-Gu,

(732) SGG LISCO LLC,

Incheon, KR

a limited liability company,
425 Meadow Street Chicopee Massachusetts
01013 , US

(732) GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu,

(580) 28.02.2005

Incheon, KR

(111) 07083

(580) 21.02.2005

(450) 31.12.1999

(111) 07335

(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD.

(450) 30.09.2000

199 Cheongcheon-Dong, Bupyung-Gu,

(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD.

Incheon, KR

199 Cheongcheon-Dong, Bupyung-Gu,

(732) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY
COMPANY
199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu,

(580) 21.02.2005

199 Cheongcheon-Dong, Bupyung-Gu,

Incheon, KR

(111) 05726

Incheon, KR

217

Incheon, KR
(732) GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu,
Incheon, KR
(580) 21.02.2005

Trgovski marki
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(111) 07388
(450) 30.09.2000
(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD.
199, Cheongcheon-Dong, Bupyung-` Gu,
Incheon, KR
(732) GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu,
Incheon, KR
(580) 21.02.2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe
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PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA
(111) 04009
(450) 30.09.1996
(73) DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
146 Main Street, Maynard,
Massachusetts 01754, US

poni[tuvawe
(111) 02734
(732) BP p.l.c.,
1 ST JAMES”S SQUARE,
LONDON SW1Y 4PD, GB
(580) 21.02.2005

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe

220 Glasnik, 12/2, str.220, juni 2005 Skopje

GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI,
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I
ME|UDR@AVNI ORGANIZACII

Zname na crnomorskata organizacija za ekonomska sorabotka

Zname

03-22/84 od 04.05.2005

Grbovi

Glasnik,

12/2,

str.221, juni 2005 Skopje
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
Vo registarot na zastapnicite na Dr`avniot zavod zaindustriska sopstvenost izvr{eni se
izmeni na listata na zastapnicite, objavena vo Glasnik br.1 mart 2005 i dopolneta vo Glasnik br. 2
juni 2005.

NOVI ZASTAPNICI
Reg.
br.

Reg.
br.

110 IGNAT PAN^EVSKI, advokat

112 ZLATKO ANTEVSKI, advokat

ul. „Stiv Naumov” br. 22/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
mobilen 389 75 423-877
faks: 389/(02) 3237-527

111 SLAVICA TR^KOVA, advokat
ul. „Mito Haxivasilev Jasmin” br. 28/16
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 2784-427
faks: 389/(02) 3061-925

IZBRI[ANI OD REGISTAROT
Reg.
br.
113 BRANKO PETKOVSKI, advokat
ul. „Naroden front br. 7/4,
p.p. 768
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(02) 3117-871; 3082-280; 3117-755

Zastapnici

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 FANI MIHAJLOVSKA, advokat
ul. „Lermontova br. 3,
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3129-072
mob: 38 70 244-828
faks: 389/(02) 3 129-072
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ISPRAVKI
Vo Glasnik br. 1 od 2005 se napraveni nekolku tehni~ki propusti:
- Na str. 16 slikata na patentot br. (11) 900978 se zamenuva so druga, zaradi {to se reobjavuva:
(51)
(21)

A 47L 9/24
2002/54

(11)

900978

(13)

Т1

(22)

13/05/2002

(45)

30/09/2004

(30)

MI01364 10/06/1997 IT

(96)

04/06/1998 EP98934944.4

(97)

27/03/2002 EP0987976

(73)

OMEC S.p.A.
Via E. Mattei 20, 21055 Gorla Minore/Varese/, IT

(74)

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘‘Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес

(72)

CANALE Giuseppe

(54)

Телескопски продолжеток за апарат
домаќинството и начин на склопување

(57)

1. Teleskopskiot prodol`etok (1; 41) za aparat
za doma}instvoto e sostaven od vnatre{na
cevka (2) i nadvore{na cevka (3), koi tesno
se vovlekuvaat edna vo druga, rakavec (4; 44),
potisnuva~(5) koj ovozmo`uva zabrzuvawe na
spomenatata nadvore{na i vnatre{na cevka
(2, 3), osiguruva~ (6), spregnat so potisnuva~ot
(5) pod dejstvo na pru`ina (21), pokrenuva~ (7)
rabotno povrzan so osiguruva~ (6), vnatre{nata
cevka (2) ima red vdlabnatini (8) so prethodno
opredelena forma, del so cev~est zavr{etok (9;
49) koj ima otvor (13) povrzan so nadvore{nata
cevka (3), rakavecot (4; 44) e zabrzan kon delot

900978

за

so cev~est zavr{etok (9; 49), potisnuva~ot (5),
osiguruva~ot (6) i pru`inata (21) podvi`no
se povrzani so rakavecot (4; 44), osiguruva~ot
(6) deluva vrz potisnuva~ot (5) pod dejstvo na
pru`inata (21), za da go prisili potisnuva~ot
(5) vo edna vdlabnatina (8) i da ja zaglavi
vnatre{nata cevka (2) vo nadvore{nata cevka
(3), pokrenuva~ot (7) mo`e da go isklu~i
osiguruva~ot (6) od potisnuva~ot (5) za da
mu dozvoli na potisnuva~ot (5) da izleze od
vdlabnatinata (8) i da ja otka~i vnatre{nata
cevka (2) od nadvore{nata (3), dozvoluvaj}i
i na vnatre{nata cevka (2) da se lizga kon
nadvore{nata (3) za da se podesi opredelenata
dol`ina na prodol`etokot, osiguruva~ot e
sostaven od plosnat lizga~ (28), pokrenuva~ot
(7) e oddelna komponenta od osiguruva~ot (6) i
ima ispaknati krilca (37) sposobni da navlezat
vo tesniot otvor (13), nazna~en so toa {to delot
so cev~est zavr{etok (9; 49) ima pro{iren del
(11) koj formira pokrivka (12) i rakavecot (4; 44)
koj ima naprava za izbivawe (15) {to e pokrien
so pokrivkata (12) i ima praznina (18) vo koja
potisnuva~ot (5), osiguruva~ot (6) i pru`inata se
celosno pokrieni, so toa {to plosnatiot lizga~
(28) so izdol`ena forma i tesen vdlabnat del
(20), ispaknati krilca (37) od pokrenuva~ot (7)
so mal vnatre{en zabec (38) spoeni so krilcata
(37) preku vdlabnatinata.
Ima u{te 13 patentni barawa

Ispravki
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- Na str. 73 nedostasuva slikata na industriskiot dizajn br. (21) 20040035, zaradi {to se
reobjavuva:
(21)

20040035

(45)

31.03.2005

(28)

1 (eden) dizajn

(22)

03.09.2004

(30)

12.08.2004 SI SLM 200450124

(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

Ispravki

20040035
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- Na str. 98 nedostasuva slikata na trgovskata marka br. (210) TM 2001/16, zaradi {to se
reobjavuva:
(210) TM 2001/16

(220) 04/01/2001
(442) 31/03/2005

(300) 76/084,233 05/07/2000 US
(731) WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC
(Delaware liability company)
625 North Washington Street, Alexandria,
Virginia 22314, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 35 - услуги предвидени преку глобална
компјутерска мрежа за деловна (business - to
- business) електронска трговија поточно, за
водење на трансакции помеѓу продавачи на
мало и снабдувачи на отворена линија (on line) и управување со процесот на синџирот на
снабдување

TM 2001/16

Ispravki
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II IZVESTUVAWA
I.
OBJAVI NA WIPO
Vladata na Arapskata Republika Egipet na 18 mart 2005 godina go
deponira{e instrumentot za pristapuvawe kon Ni~anskiot dogovor , vo vrska
so Me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi za registracija na
trgovski marki od 15 juni 1957 godina, revidiran vo Stokholm na 28 septemvri
1979 godina.
Ni~anskiot dogovot }e vleze vo sila za teritorijata na Arpskata Republika
Egipet na 18 Juni 2005 godina.
Na 26.04.2005 godina, Vladata na Republika Latvija deponira{e instrument
za ratifikacija na @enevskiot akt na Ha{kiot dogovor koj se odnesuva na
me|unarodnata registracija na industriski dizajn, donesen vo @eneva na
02.07.1999 (“@enevski akt”)
@enevskiot akt, na teritorijata na Republika Latvija, }e stapi vo sila na
26.07.2005 godina.

II.
Zakon za ratifikacija na @enevskiot akt na Ha{kiot dogovor koj
se odnesuva na me|unarodnata registracija na industriski dizajn,
objaven vo “Sl.vesnik na RM” broj 33 od 13.05.2005
@enevskiot akt na Ha{kiot dogovor koj se odnesuva na me|unarodnata
registracija na industriski dizajn, donesen e vo @eneva na 02 juli, 1999
(“@enevski akt”), stapi vo sila na 23 dekemvri 2003 godina, a se primenuva od
01 april 2004 godina. @enevskiot akt ovozmo`uva pro{iruvawe na ha{kiot
sistem so novi zemji ~lenki, ovozmo`uva zgolemuvawe na brojot na podneseni
prijavi odnosno za{tita vo pove}e dr`avi so podnesuvawe edna prijava do
Me|unarodnoto biro vo WIPO. Me|unarodnata registracija, od datumot na
me|unarodnoto registrirawe, }e ja ima istata va`nost kaj sekoja nazna~ena
dogovorna strana kako redovno dostavena prijava za priznavawe na za{tita na
industriski dizajn spored zakonot na dogovornata strana.
So ratifikacijata na @enevskiot akt na Ha{kiot dogovor }e se zgolemi brojot
na me|unarodno podneseni registracii za industriski dizajn vo Republika
Makedonija, a toa ovozmo`uva i pogolema finansiska dobivka.
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III statii
Biqana Leki}

INDUSTRISKATA SOPSTVENOST I STOPANSKIOT RAZVOJ

Sposobnosta da se generira originalna i polezna idea, i da se
posaka i zamisli podobra idnina go pottiknuva ~ove~kiot
progres, sozdavaj}i lavina od pronajdoci kako uslov za
sozdavawe bogatstvo, poka~uvawe na `ivotniot standard
i zbogatuvawe na sevkupnoto kulturno nasledstvo

Po~ituvaj}i go faktot deka ~ove~koto tvore{tvo vodi kon unapreduvawe na
naukata, biznisot i tehnologijata, mnogu zemji aktivno ja imaat inkorporirano
industriskata sopstvenost vo sevkupnata strategija na razvojot, pred s# preku
informirawe na javnosta za vistinskoto zna~ewe na pravata od industriskata
sopstvenost kako i preku izgradbata na soodveten sistem za za{tita na tie prava.
Denes, prednostite na kompaniite od aspekt na industriskata sopstvenost, kako
{to se ~ove~kite resursi i pronajdocite, trgovskite marki, dizajnot i drugite
prednosti {to se rezultat na kreativnosta i inovatorstvoto, se s# pove}e vrednuvani vo sporedba so materijalnite, fizi~ki vrednosti so koi tie raspolagaat.
Industriskata sopstvenost e va`en element pri obezbeduvaweto komercijalen
uspeh na site kompanii {to se stremat da go zadr`at vode~koto mesto na poleto
na kreiraweto i pronao|aweto novi proizvodi, novi i poekonomi~ni na~ini za
proizvodstvo na poznatite proizvodi, kako i vo zgolemuvaweto na u~estvoto na
pazarite i izgraduvaweto doverba kaj potro{uva~ite.
Sekoj proizvoditel, nezavisno od negovata golemina i vidot na proizvodstvoto,
nastojuva da se zadr`i na ~elo vo grupata na svoite konkurenti. Ponekoga{ vo
toa se uspeva preku voveduvawe i pretstavuvawe na pazarot so novi proizvodi, no
mnogu po~esto so mali podobruvawa na kvalitetot na postojniot proizvod ili
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usluga vo sporedba na istite kaj konkurencijata. Vnimanieto e svrteno kon toa
kako da se odr`i soliden kvalitet, kako da se pretstavat proizvodite i uslugite
na potro{uva~ite i da se pridobie nivnata dolgoro~na lojalnost.
Za da se izleze vo presret na potrebite na potro{uva~ite skoro site proizvodi
i uslugi pobrzo ili pobavno se razvivaat, evoluiraat, kako rezultat na golem
broj mali inovacii kako {to se promeni vo dizajnot ili vo funkcijata na proizvodot, pravej}i go razli~en od porano. Podobruvawata se {titat so patent preku
steknuvawe patentni prava ili prava na dizajn. Trgovskata marka, pak, kako
pravo od industriskata sopstvenost im pomaga na delovnite pretprijatija da go
pretstavuvat proizvodot i da steknat i izgradat lojalni klientela pravej}i go
proizvodot distinktiven od ostanatite konkurentski proizvodi na drugite pretprijatija. Obele`uvaweto pak na geografskoto poteklo na proizvodot stanuva s#
poaktuelno vo sovremeni uslovi na razvienata ekonomija, nosej}i ja informacijata za vistinskoto poteklo na proizvodot, garantiraj}i za negoviot kvalitet i
pomagaj}i mu na potro{uva~ot vo odlu~uvaweto na pazarot pome|u proizvodite
od ist vid.
Zboruvame za pravata na indusriskata sopstvenost, odnosno za: patentnoto pravo, pravoto za trgovska marka, industriski dizajn, geografski oznaki i oznaki
na poteklo. Iako ova pretstavuva heterogen zbir na prava, site tie imaat edna
zaedni~ka ni{ka koja go opravduva imenuvaweto na nivniot zbir so edinstven
naziv “Pravo na industriska sopstvenost”, a toa e:
- nematerijalniot intelektualen karakter na predmetot na za{titata;
- ekonomskata funkcija koja na nositelot na pravoto mu ovozmo`uva da ja prisvojuva materijalnata polza od komercijanoto iskoristuvawe na predmetot na
za{tita.
Vo stvarnoto pravo, sopstvenosta na materijalnoto dobro pretstavuva isklu~iv
odnos pome|u sopstvenikot i dobroto i vrz osnova na sopstveni~ki odnos toj mo`e
ekonomski da go iskoristuva toa dobro, a vo istovreme da gi spre~i drugite da go
koristat.
Analogno na ova, liceto koe so svojot trud i sredstva sozdalo opredeleno dobro od
poleto na industriskata sopstvenost, bi trebalo vrz osnova na zakon da gi spre~i
drugite za negovo koristewe. Proizvoditelot koj investira vo istra`uvawe i
nova tehnologija i doa|a do inovacija so koja se re{ava nekoj problem vo tehnikata, ima legitimen interes da gi spre~i svoite konkurenti od koristewe na istiot. Isto taka, poznata trgovska marka na daden proizvoditel e nematerijalno
dobro koe efikasno ja podobruva proda`bata na so nea odbele`anite proizvodi.
Vo uslovi koga postoi golem ekonomski interes od drugi lica za koristewe tu|a
marka, neophodno e postoewe mehanizam koj bi gi spre~il vo vakvata namera. Za
da se ovozmo`i i ovie dobra da stanat predmet na razmena, se javuva idejata za
“sopstvenost”. Problemot se re{ava so izgradba na sistem za za{tita na pravata
od industriska sopstvenost.
Edna od pri~inite da se pristapi kon za{tita na pravata od industriskata sopstvenost e i taa {to so toa na pretprijatieto mu se ovozmo`uva, odnosno mu se
olesnuva probivaweto na novi pazari niz licencirawe, fran{iza, zaedni~ki
vlo`uvawa, dogovori so drugi kompanii. Pravata na industriskata sopstvenost
na firmite im ovozmo`uva partnerstvo so drugi firmi od proizvodstvoto, mar-
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ketingot, distribucijata ili isporakata na dobra i uslugi na stranskite pazari.
Pokraj pomo{ta na firmite vo zajaknuvaweto na nivnata pozicija na izvoznite
pazari, pravata od industriskata sopstvenost pridonesuvaat vo spre~uvaweto
drugite kompanii da gi imitiraat ili kopiraat, osnovnite karakteristiki na
proizvodot ili trgovskata marka/dizajn. Ako proizvodot e uspe{en na opredelen pazar mnogu e verojatno deka konkurentskite firmi porano ili podocna }e
proizvedat sli~ni ili identi~ni proizvodi {to bi mu konkurirale na dadeniot
proizvod. Bez za{tita na pravata od industriskata sopstvenost bi bilo te{ko
ili nevozmo`no da se spre~at imitaciite, pri {to izgubeniot profit mo`e da
bide zastra{uva~ki.
Za `al mnogu ~esto ulogata na industriskata sopstvenost se sfa}a duri toga{
koga e docna odnosno, koga firmite }e se sretnat so imitatoraweto i falsifikuvaweto ili koga tie samite }e bidat obvineti za prek{uvawe i zloupotreba na
pravata na drugite.
Steknuvaweto na pravata na industriskata sopstvenost vo na~elno pretstavuva
podnesuvawe nacionalna prijava pred zavodite na zemjite, soglasno nacionalnata
legislativa. Iako sme svedoci na va`ni promeni vo zakonite na razli~ni zemji
koi ja tretiraat problematikata na industriskata sopstvenost, s# so cel tie da se
harmoniziraat, sepak vo opredeleni segmenti na ovaa legislativa s# u{te postojat golemi razliki. Za{titata na pravata na industriska sopstvenost vo Republika Makedonija e regulirana so Zakonot za industriska sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM” 47/02, 42/03 i 9/04)
Patentite, kako edno od pravata na industriskata sopsvenost, go olesnuvaat
tehnolo{kiot transfer i investiciite, no samo vo uslovi vo koi bezbedno bi
se odvival biznisot, zatoa {to bez soodvetna patentna za{tita ne mo`eme da
zboruvame za bezbednost vo otkrivaweto na novite tehnologii ili investirawe
vo razvojot.
Denes vo svetot postojat pove}e od 30 milioni patenti pri {to godi{noto
prose~no podnesuvawe i objavuvawe na patenti e okolu 1 milion, od koi pak,
200.000 vo Evropa. Minatata godina vo Republika Makedonija pred Zavodot za
industriska sopstvenost podneseni se vkupno 452 prijavi od koi 416 se stranski,
{to zna~i samo samo 36 doma{ni. Vakvata struktura upatuva na toa deka s# u{te
ne postoi vistinsko za`ivuvawe vo ovaa sfera, a voedno ima prostor za stopanski
raste` preku pravilno naso~uvawe na politikata koja se vodi na ova pole kako i
soodvetnoto iskoristuvawe na pravata od industriskata sopstvenost.
Patentite go zabrzuvaat tehnolo{kiot transfer vo smisla {to obezbeduvaat
bogat izvor na tehni~ki i delovni informacii, koi{to mo`e da se koristat vo
analizata na sovremenite tehnologii. Obezbeduvaweto informacii ovozmo`eno
od patentnite sistemi e od golemo zna~ewe za promoviraweto vo vrska so stranskite direktni investicii i transfer na tehnologijata. Vo sovremenite uslovi vo
svetot i praktikata, posebno na zemjite vo razvoj, edna od najzna~ajnite funkcii
na implementiraweto na patentite vo razvojot e olesnuvaweto na tehnolo{kiot
transver i stranskite direktni nvesticii.

Glasnik,

12/2,

str.225-232, juni 2005 Skopje

Vo patentnata politika od golemo zna~ewe e promoviraweto na primenata na
raspolo`ivite patentnite informacii kako pojdovna to~ka vo sozdavaweto
novi tehnologii i razvojot voop{to, no isto taka kako na~in za polesno nao|awe
licencodava~i, licencoprima~i, investitori i delovni pertneri. Zavodot za industriska sopstvenost na Republika Makedonija raspolaga so patentni bazi na
podatoci koi se mnogu lesni za prebaruvawe i se mnogu polezni za prethodni
stru~ni prebaruvawa na sopstojbata na tehnikata i pri utvrduvaweto na novosta na eden pronajdok. Bazite so koi raspolaga Zavodot mo`at da dadat informacii za najnovite tehnolo{ki dostignuvawa, pronao|a{tvoto kaj konkurentite,
sostojbata vo tehnikata kako osnova za planirawe na razvojot i procenuvawe na
vrednostite na specifi~nite tehnologii, alternativnata tehnologija, novosta i
patentibilnosta na pronajdokot, pronao|aweto idni partneri i informacii za
idnite korisnici na licenci.
Od makroekonomski aspekt statisti~kite podatoci izvle~eni od patentnata dokumentacija se va`en pokazatel i mnogu polezno sredstvo za planerite na razvojot vo edna sredina, vo site sferi, posebno vo onie {to se direktno vklu~eni
vo ekonomskiot razvoj. Preku niv se olesnuva sledeweto na tehnolo{kiot progres, prognoziraweto na industriskiot razvoj i ispituvaweto na pobaruvawata na pazarot i donesuvaweto investicioni odluki. Patentnata dokumentacija
sodr`i sistematizirani rezultati na istra`uvawata i konstruktivni re{enija
za razli~ni tehni~ki pra{awa. Ovie bazi na podatoci koi gi sodr`at najnovite
informacii vo patentnite otkritija, mo`e da im pomognat na inovatorite ili
firmite da, im poslu`at kako osnova za ponatamo{ni istra`uvawa i da im pomognat vo izbegnuvaweto na investicionite gre{ki vo smisla na povtoruvawe na
istra`uvawata {to se ve}e napraveni. Kolku e ova zna~ajno se gleda od najnovite
podatoci na Evropskiot zavod za patenti spored koi godi{nite gubitoci na evropskata ekonomija zaradi nekoristewe na informaciite i toa pred s# patentni
informacii, iznesuva 20.000.000.000 $.
Mnogu e bitno e da se naglasi deka koga e dadeno pravo da se proizvede i prodade
patentiran proizvod, mnogu e povredno ako vo dogovorot e vklu~eno i pravoto da
se koristi prepoznatlivoto ime na proizvodot. Prepoznatlivoto ime na proizvodot e vsu{nost trgovskata marka i taa ima zna~ajno mesto vo zgolemuvaweto na
vrednosta na patentot, odnosno na proizvodot. Naj~esto, ugledot na trgovskata
marka e takov {to dodeluvaweto na drugite prava na industriskata sopstvenost,
bez soodvetnata licenca za trgovskata marka, e komercijalno neisplatlivo. Vo
ovoj pogled markata ima golema uloga vo zgolemuvaweto na vrednosta na patentot,
odnosno proizvodot.
Tokmu zatoa vo vekovnata borba da se sozdade kvaliteten konkurenten proizvod i
da se izgradi ugled i doverba kaj potro{uva~ite, zanaet~iite, trgovcite, u{te pred
4000 godini po~nuvaat da gi odbele`uvaat svoite proizvodi, koristej}i gi pritoa
svoite potpisi i simboli.Taka, kako {to se razvivala trgovijata, se zgolemuvalo
i zna~eweto na obele`uvaweto na proizvodite {to rezultiralo vo formirawe
na terminot trgovska marka, kako pokazatel za proizvoditelot. So vreme se javuva i potrebata od zakonska za{tita na trgovskite marki. Denes skoro site zemji
imaat izgradeno legislatva, sistem za za{tita na trgovskite marki, a trgovskata
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marka stana sinonim na brendot. Taka, marketingot na proizvodite osobeno na
izvoznite pazari se potpira na imixot na brendot na dadenata kompanija, otelotvoren pred s# vo trgovskata marka koja ako ne e za{titena }e bide pote{ko da se
so~uva i odbrani vo slu~aj na kopirawe ili imitacija od konkurentite.
Ponatamu, opredeluvaweto na cenite na proizvodite vo izvesna mera zavisi od stepenot na prepoznatlivosta na brendot i negovoto vrednuvaweto od potro{uva~ite
kako i od stepenot do koj proizvodot mo`e da se sprotivstavi na konkurencijata
od sli~ni i identi~ni proizvodi.
Sekoja firma treba da ima svoe trgovsko ime i ~esto edno ili pove}e trgovski
imiwa za marketing na proizvodi i uslugi. Vo odbiraweto i kreiraweto na novata trgovska marka mora da se vnimava da ne se odbere trgovska marka {to e sli~na
ili identi~na so druga trgovska marka koja ve}e se primenuva od drug nositel so
zakonsko pravo na istata a so toa da se vleze vo nesakan konflikt. Po soodvetnoto
prebaruvawe i odbirawe, sekoj proizvodtel ili drugo lice u~esnik vo prometot
treba da razmisluva za za{titata na trgovskata marka.
Gledano od aspekt na makroekonomijata, trgovskata marka pretstavuva silno
sredstvo vo marketingot, mu pomaga na potro{uva~ot pobrzo da napravi izbor
me|u ponudenite proizvodi od isti vid na pazarot, veruvaj}i na ve}e izgraden
ugled na dadena trgovska marka, a od druga strana go stimulira proizvoditelot
da go odr`uva i podobruva o~ekuvanoto ramni{te za kvalitetot na proizvodot
kaj svoite potro{uva~i. Sekako deka vrednosta na trgovskata marka se zgolemuva samo ako ne se izneveruva steknatata doverbata kaj kupuva~ite kako i ako
vistinskiot kvalitet na proizvodot go potvrduva ka`anoto vo deklaracijata i
reklamiraweto na istiot. Vo sprotivno, lo{oto iskustvo na potro{uva~ot, gledano perspektivno, }e se odrazi lo{o vrz trgovskata marka i taa }e se pretvori
vo simbol na lo{a marka, odnosno kvalitet. Vzaemnata vrska vo odnesuvaweto na
proizvoditelot i potro{uva~ot vo ciklusot na postoeweto na trgovskata marka
ima presudno zna~ewe vo zgolemuvaweto na nejzinata vrednost. Markata reklamira, garantira, vetuva, a za taa cel, treba da e distinktivna, da ima silen vizuelen,
umetni~ki i siboli~en efekt.
Krajnata cel na trgovskata i uslu`nata marka e zgolemuvaweto na proda`bata,
odnosno, koristeweto na uslugite , {to se manifestira preku pogolem broj prodadeni edinici, odnosno iskoristeni uslugi. No, za da ja ostvari ovaa cel taa
mora da bide efektivna, pred s# da gi ispolnuva zakonskite normi kako i pazarnite uslovi i da mu ja prenese vistinskata porakata na potro{uva~ot. Samo taka
trgovskata marka }e mo`e da se vklopi vo vistinkata strategija na unapreduvawe
na biznisot.
Vo Republika Makedonija, zaklu~no so dekemvri 2004, pred Zavodot se podneseni
12110 stranski i 4708 doma{ni prijavi {to uka`uva na relativno visoka svest za
zna~eweto i primenata na industriskata sopstvenost. Isto taka, postoi mo`nost
za me|unarodna za{tita na trgovskata marka kade preku Madridskiot sistem.
Zaklu~no so 2004 podneseni se 55890 prijavi.
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Efektivnoto koristewe na dizajnot ja zgolemuva vrednosta na proizvodite preku
kreiraweto raznovidnost vo svetot na proizvodite. Kreiraj}i povisoka estetska
zabele`itelnost niz ponudenite proizvodi, industriskiot dizajn pridonesuva vo
izgradbata na doverbata i vernosta na potro{uva~ot, {to ponatamu se prenesuva
vo pogolemo u~estvo na pazarot, podobri ceni i pogolem profit.
Ne e tajna deka potro{uva~ite posvetuvaat posebno vnimanie na ona {to e
izlo`eno pred niv, ona {to mo`at da go vidat kaj ~evlite, oblekata, ili izgledot
i stilot kaj aparatite ili avtomobilite. Izgledot na eden proizvod sekako deka
vo marketingot mu go dava prviot vpe~atok na potro{uva~ot i igra re{ava~ka
uloga vo negovoto odlu~uvawe. Umnite biznismeni vnimavaat na promenite na
vkusot na potro{uva~ite i se vo postojana trka da proizvedat i dostavat na pazarot podobri proizvodi, kako vo funkcionalen taka i vo estetski pogled. Na
ovoj na~in dizajnot dava zna~en pridones vo globalnata delovna strategija na
kompanijata i nejziniot uspeh.
Efikasniot dizajn menxment pretpostavuva tro{oci za za{tita na vrednosta na
dizajnot za da se spre~i izgledot na proizvodot da bide slobodno imitiran od
poevtinite sli~ni proizvodi. Tokmu zatoa, novite i originalnite dizajni treba na vreme da se registriraat vo nacionalnite ili regionalnite zavodi. Denes
pred Zavodot za industriska sopstvenost na Republika Makedonija ima podneseno
blizu 500 doma{ni prijavi za dizajn i okolu 150 stranski. Isto taka podneseni se
4129 prijavi za me|unarodnata za{tita spored Ha{kiot dogovor.
Ne bi bilo vo red ako na kraj ne go spomeneme i ekonomskoto zna~ewe na
obele`uvaweto na geografskoto poteklo na proizvodite.
Ovie proizvodi vsu{nost pretstavuvaat karakteristika na regionot ili poinaku
ka`ano tie poseduvaat specifi~ni svojstva i kvalitet {to se rezultat na podnebjeto, odnosno specifi~nite prirodni uslovi vo opredelen region ili podra~je vo
dr`avata, nezanemaruvaj}i go pritoa i zna~eweto na ~ove~kiot faktor so site
negovi znaewa i tradicionalniot na~in na proizvodstvo.
Interesot za za{tita na geografskite nazivi odi po nagorna linija, osobeno kaj
zemjite vo razvoj i zemjite vo tranzicija koi preminuvaat na pazarniot model na
stopanisuvawe, bidej}i ja sogleduvaat prednosta {to im ja davaat specifi~nostite
na ovie proizvodi vo probivaweto na stranskite pazari.
Praktikata poka`uva deka proizvodite odbele`ani so oznaka na poteklo ili
geografska oznaka vo svetot se realiziraat so cena povisoka duri i do 30%, za
razlika od proizvodite od ist vid koi ne se odbele`ani so oznakata na potekloto
ili geografska oznaka.
Investiraweto vo za{titata na geografskite nazivi na proizvodite i
pro{iruvaweto na nivnoto proizvodstvo kako del od planskata politika, mo`e
da pretstavuva na~in za razvoj na uslovite za `iveewe i zadr`uvawe na naselenieto vo pomalku dostapnite ili vo oddale~enite oblasti.
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Taka, denes vo registarot na za{titeni geografski nazivi {to se vodi vo
Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost vo Republika Makedonija postojat
preku 46 oznaki na poteklo me|u koi za vino, oriz, sirewe i drugi.
Vo ovoj kontekst, ako se ima predvid deka pove}e od polovinata od vkupnoto
proizvodstvo na zemjodelskoto stopanstvo na Republika Makedonija se izvezuva
i toa isklu~ivo na evropskiot pazar u{te pove}e se potvrduva opredelbata za
odbele`uvawe na istoto so oznaka na potekloto ili geografska oznaka, a neracionalnite naviki pri izvozot da stanat minato.
* * *
Mo`eme da zaklu~ime deka sovremenite firmi imaat dve osnovni funkcii:
MARKETING I INOVATORSTVOTO, a industriskata sopstvenost e taa koja
ja ovozmo`uva nivnata realizacija. Ovie dve osnovni funkcii gi vodat delovnite
lu|e do nivnata zacrtana cel, do finansiska dobivka niz proces na obezbeduvawe
kvalitetni proizvodi i uslugi za potro{uva~ite. Vo sekoj slu~a,j navremenata
za{tita na pravata od industriskata sopstvenostne, na site nas, ne samo {to }e
ni za{tedi tuku i }e ni donese pari i vreme.
Na krajot eden sovet ili predupreduvawe vo vrska so teritorijalnosta na industriskata sopstvenost. Mnogu od zainteresiranite za za{tita na svoite prava mislat deka ako podnele prijava za patent, dizajn ili trgovska marka vo nacionalnata
zemja, deka avtomatski imaat za{tita i nadvor od nea. Pravata na industriskata
sopstvenost steknati vo nacionalnata dr`ava va`at samo na taa teritorijata.
Ponatamu, za me|unarodnata za{tita na pravata od industriskata sopstvenost
potrebno e zapo~nuvawe druga postapka.
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