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KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO
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

A D - Andora
AE - Zdru`enite Arapski
Emirati
AF - Avganistan
AG - Antika i Barduba
AI - Antigua
AL - Albanija
AM - Ermenija
AN - Holandski Antili
AO - Angola
A R - Argentina
AT - Avstrija
AU - Avstralija
AW- Aruba
AZ - Azejberxan
B A - Bosna i Hercegovina
B B - Barbados
B D - Banglade{
BE - Belgija
BF - Gorna Volta
BG - Bugarija
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermudi
BN - Brunej Daresalam
BO - Bolivija
B R - Brazil
BS - Bahami
BT - Butan
B V - Ostrovot na Buve
BW- Bocvana
BY - Belorusija
C F -Centralnoafrikanska
Republika
CG - Kongo
CH - [vajcarija
CI - Bregot na slonovata
koska
CK - Ostrovi na Kuk
CL - ^ile
CM - Kamerun
CN - Kina
CO - Kolumbija
C R - Kostarika
CU - Kuba
C V - Kape Verde
C Y - Kipar
CZ - ^e{ka
DE - Germanija
DJ - Xibuti
DK - Danska
DM - Dominika
DO - Dominikanska
Republika
D Z - Al`ir
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Laos
Liban
Sveta Lucija
Lihten{tajn
[ri Lanka
Liberija
Lesoto
Litvanija
Luksenburg
Latvija
Libija
Maroko
Monako
Moldavija
Madagaskar
Makedonija
Mali
Burma
Mongolija
Makao
Severni Marijanski
Ostrovi
MR - Mavritanija
MS - Monserato
MT
T- 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

Solomonski Ostrovi
Sej{elski Ostrovi
Sudan
[vedska
Singapur
Sveta Elena
Slovenija
Slova~ka
Siera Leone
San Marino
Senegal
Somalija
Surinam
Sao Tome i Principe
Salvador
Sirija
Svazilend
Turki
^ad
Togo
Tajland
Taxikistan
Turkmenija
Tunis
Tonga
Isto~ni Timor
Turcija
Trinidad i Tobago
Tuvalu
Tajvan
Tanzanija
Ukraina
Uganda
Soedineti Amerikanski
Dr`avi
UY - Urugvaj
UZ - Uzbekistan
V A - Vatikan
V C - 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

EPO
- 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 most
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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 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
47/02 42/03 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva
prvoto patentno barawe.
Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.
Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.

(11)
(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
T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski 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 12N 15/13

(11)

901578

A 61K 39/395

(13)

А

A 61P 37/00
C 07K 16/24  16/42

(22)
(45)

07/02/2003
30/09/2004

(74)

(30)

60/223 360  07/08/2000  US

SHEALY David

07/08/2001 PCT/US01/24785
wo 02/12502

(73)

CENTOCOR INC.
200 GREAT VALLEY PARKWAY
PENNSYLVANIA 19355 US

Patenti

GILES-KOMAR Jill

SCALLON Bernard  

09/920 137  01/08/2001  US
(87)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

HEAVNER George

60/236 826  29/09/2000  US
(86)



KNIGHT David M.

G 01N 33/50 33/577
 2003/39
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ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје
(72)

C 12N 15/79  5/10
(21)

13/2

MALVERN

(54)

АНТИ-TNF АНТИТЕЛА СОЕДИНЕНИЈА ПОС–
ТАПКИ И ПРИМЕНА

(57)

Сегашниот пронајдок се однесува на најмалку
едно анти-TNF антитело вклучително изолирани
нуклеински киселини кои кодираат најмалку едно
анти-TNF антитело TNF вектори клетки домаќини
трансгенски животни или растенија и постапки
за нивна подготовка и употреба вклучително
терапевтски состави постапки и уреди.

901578
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(51)

F 01C 1/00

(11)
(13)

А

(21)

 2003/46

(22)

14/02/2003

(45)

30/09/2004

(73)

901583

ЉУБОМИР ГАШОСКИ
ул. Никола Парапунов 1/52 Скопје MK

(54)

НАПРАВА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СИЛАТА НА
ЗЕМјИНАТА ТЕЖА ВО ЕНЕРГЕТСКО ПОГОНСКИ
ЦЕЛИ

(57)

Направа за искористување на СЗТ во енергетско
погонски цели која има постоље (П) со вертикални
носачи на оски (ВНО); на кои се монтирани
решсткасти дигачки носачи (РДН) за подигнување
на товар и триосовинскиот запчаник; висечки
подвижни носачи (ВПН) за прснос на притисокот
од товарот на (РДН); решеткаст трансформатор

901583

(РТ) кој притисокот го прствора во движење го
прснесува на (РДН) и го пополнува зголеменото
растојание помеѓу (РДН); крачен притисен
механизам (КПМ) кој го пренесува притисокот на
(РТ); носач на товар (НТ) на кој се става товарот
и неговиот притисок го пренесува на (КПМ); лачни
крачни лостови (ЛКЛ) кои се монтираат на секој
(РДН) и (РТ) со кои се врши надолжно развлекување
на истите; лизгачки одбојници (КО) кои се ставаат
на (РДН) и го намалуваат растојанието помеѓу
нив; триосовинските запчаници (ТОЗ) се во зафат
со (РДН) и (ДЗО) кои вршат прснос на движењето
од (РДН) на (ДЗО); долга запчеста оска (ДЗО)
го пренссува движењето на извршителот на
работата.
Има уште 7 патентни барања.

Patenti
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(51)

C 12N 15/13

901473

(11)

(72)
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A 61K 39/395

(13)

А

(22)

05/03/2003

KNIGHT David M.

C 07K 16/24 16/42

(45)

30/09/2004

PERITT David

GILES-KOMAR Jill

SCALLON Bernard

G 01N 33/50 33/577
(21)

 2003/66

(30)

60/223358  07/08/2000  US
60/236827  29/09/2000  US
09/920262  01/08/2001  US

(86)

07/08/2001 PCT/US01/24720

(87)

14/02/2002 WO02/12500

(73)

CENTOCOR INC.
200 GREAT VALLEY PARKWAY
PENNSYLVANIA 19355 US



SHEALY David

A 61P 37/00
C 12N 15/79 5/10

(74)

13/2

(54)

АНТИ - IL -12 АНТИТЕЛА СОЕДИНЕНИЈА ПОС–
ТАПКИ И ПРИМЕНИ

(57)

Сегашниот пронајдок се однесува на нови анти-IL12 антитела вклучително изолирани нуклеински
киселини кои кодираат најмалку едно анти-IL12   антитело IL-12 вектори клетки домаќини
трансгенски животни или растенија и постапки
за нивна подготовка и употреба вклучително
терапевтски состави постапки и уреди.

MALVERN

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

Patenti

901473



Glasnik

13/2

str.2-221 jini 2006 Skopje

(51)

А 61К 7/00  7/48

(11)
(13)

А

(21)

 2003/181

(22)

13/06/2003

(45)

30/09/2004

(30)

200010626160  15/12/2000  DE

(86)

02/11/2001 PCT/EP01/12709

(87)

20/06/2002 WO02/47617

(73)

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

901405

Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt
am Main DE
(74)

ТОНЕВСКИ  ДРАГАН АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70 1000 Скопје

(72)

PASPALEEVAKUEHN Valentina
SCHATSCHNEIDER Simone
BEUTLER Rolf

(54)

901405

МАСЛA ЗА КОЖА ШТО ОПФАЌААТ И
СОЗДАВААТ МЕУРЧИЊА И КОИ СОДРЖАТ W/O
ЕМУЛГАТОРИ СО ХИДРОФИЛЕН-ЛИПОФИЛЕН
БАЛАНС ОД 2 ДО 6 НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО
И УПОТРЕБА

(57)

Приложениот изум се однесува на масла за
кожа што содржат масти кои содржат една или
повеќе W/O емулгатори со HLB-вредност од 2-6
претпочитано 59 и еден или повеќе липиди што
образуваат меурчиња како во даден случај една
или повеќе доданти материи избрани од етерични
масла антиоксиданси средства за парфермирање
средства за конзервирање активни материи UVфилтри витамини средства за боење модулатори
за конзистенција агенси за растворување нивно
производство како и нивна употреба како масло за
кожа особено како масло за главна нега спортско
масло масло за масажа или масла за заштита од
сонце. Ова масло за кожа може да се нанесува на
сува а особено на влажна кожа при што делува
самоемулгирачки и спонтано образува липозоми.
Co тоа ги покажува со тоа условените предности
исто така и со  лесното впивање во кожата без на
кожата да остава мастен филм.

Patenti
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(51)

F 03B 00/00
F 03C 00/00

(13)

А

(21)

 2003/238

(22)

04/08/2003

(45)

30/09/2004

(73)

(11)

901443

АРИФ ЌОКУ
Бистрица 108 б Охрид MK

(72)

АРИФ ЌОКУ

(54)

Систем за рационално производство
на електрична енергија

(57)

1.Системот за рационално производство на
електрична енергија од бетонска или челична
конструкција која е составена од еден или два
дела црт.бр.1 поз-1 и 13 и црт.бр.3А поз-1 може
да се изгради под вода во земја црт.бр.1 поз-12 на
сите поголеми езера со длабочина преку 10 метри
мориња и океани како и на склопуваќи брод а
наменет е за производство на евтина електрична
енергијана начин што на бетонската или челична
конструкција од еден или два дела ќе се изградат

Patenti
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бетонски или челични блокови црт.бр.1 поз-2 на
који ќе се монтираат генераторите од Каплановите
турбини или поголем број на бетонски или челични
блокови со монтирани капланови турбини зависно
од потребите на инвеститорот.
2. Систем за рационално производство на
електрична енергија на речниот тек и тоа на: Кањон
црт.бр.2А на ридест терен црт.бр.2Б и на речниот
тек црт.бр.2В-поз-А и црт.бр.2В-поз-Б со изградба
на акумулационо езеро на речниот тек наменет е
за производство на евтина електрична енергија на
начин што на речниот тек ќе се изградат бетонски
брани црт.бр.2А поз-2 црт.бр.2Б поз-2 и црт.бр.2В
поз-2 и 6 покрај кои ќе се изградат бетонски
конструкции црт.бр.2А поз-3 црт.бр.2Б поз-6 и црт.
бр.2В поз-3 и 7 на кои ќе се монтират генераторите
од Каплановите турбини пресек ББ црт.бр.3 поз5 зависно од количеството вода и потребите на
инвеститорот.

901443
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(51)

C 12G 3/06

(11)
(13)

А

(21)

 2003/302

(22)

24/09/2003

(45)

30/09/2004

(73)

901442

НОВА ЕРА ДОО
ул. “ Скупи-6 “ бб 1000 Скопје MK

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

МАКИЌ-ТАНЕВСКА Изабела   and   ТАНЕВСКИ
Горан

(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ВАРЕНО ВИНО
СО СПЕЦИФИЧЕН ВКУС

(57)

Постапката за добивање на варено вино како
производ со специфичен вкус се однесува на

901442

мешавина од еднаква количествo на црвените
вина Cabernet Souvignon и Merlot. која се
ароматизира со додавање на 0.7gr. мелен цимет
и 0.335gr. каранфилче во 1 литар од споменатата
мешавина. Вака ароматизираната мешавина
потоа се остава да отстои во темна просторија на
собна температура во времетраење од 7 дена по
што се врши нејзино пакување во метализирана
кесичка и картонска кутија. Пред непосредна
употреба најпрвин се врши отпакување а потоа
на ароматизираната мешавина се врши нејзино
зашеќерување со додавање на 100gr. шеќер во
1литар од споменатата ароматизирана мешавина
по што истата се вари сé додека не ја достигне
точката на вриење. Напивката се конзумира топол
a ce препорачува за настинки.

Patenti

Glasnik

(51)

B 60R 22/00

(11)
(13)

А

(21)

 2003/330

(22)

15/10/2003

(45)

30/09/2004

(73)

901444

АД “Сигурносни Појаси” - СИПО
с. Белчишта Белчишта MK

(72)

Илоски Љубен
Илоски Никола
Шишкоски Никола

(57)

13/2
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Механизмот за сигурносен појас со хоризонтална
монтажна состојба има трапезоидна заоблена
форма и е прилагоден за врзување на одредени
места на каросеријата од моторните возила.
Конструкцијата на елементите на носачот на
кугла (6) импулсната полуга (8) толеранцискиот
блокирачки заб (5) и на останатите елементи
овозможува да при наклонување на механизмот се
реализира блокирање на истиот а при враќање во
нормална положба деблокирање на механизмот.

ЃОРЧЕСКИ ЃУЛИЈАН
(54)

Механизам за сигурносен појас со
хоризонтална монтажна положба

Patenti

901444

10

Glasnik

(51)
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H 01H 1/00
G 05F 1/00

(13)

А

H 02H 9/02

(22)

26/11/2003

(21)

 2003/396

(45)

30/09/2004

(30)

2003/396  26/11/2003  MK

(73)

ПОПОВИЌ Иван
ДИМАНОВСКИ Вангел
ул. “Бриселска“ 7-3/1 1000 Скопје  MK
ул. “Дане Крапчев“ 2/2-1 1000 Скопје MK

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

ПОПОВИЌ Иван
ДИМАНОВСКИ Вангел

(54)

901545

РЕГУЛАТОРСКИ ЕЛЕМЕНТ ПРИ АКТИВИРАЊЕТО
НА MOBСИТЕ (МЕТАЛ ОКСИД ВАРИСТОРИ)
И ГАСНИТЕ ОДВОДНИЦИ ПРИ ПОЈАВА НА
ПРЕНАПОНСКИ ПИКОВИ И ИНДУЦИРАНИ
ТРАНЗИЕНТИ

901545

(11)

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА POWER MOSFET
ТРАНЗИСТОРОТ КАКО ЕДИНСТВЕН АК–
ТИВЕН ПОЛУПРОВОДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТ ВО
ПРЕНАПОНСКИ ЗАШТИТИ ВО УЛОГА НА

(57)

Bo пронајдокот се применуваат активни склопови
за пренапонски заштити засновани на MOSFET
технологијата на полупроводници. Создаден е
хибриден активен систем за заштита кој спаѓа
во групата на пренапонски примарни секундарни
и прекинувачки напонски лимитирачки заштитни
системи. Главен елемент на моќност е Мосфетот
во комбинација со прекинувачкиот лимитирачки
систем кој го скратува времето на реакција на
склопот до вредности помали од 1 nѕ.
Пронајдокот се употребува за: пренапонски
заштити на мрежен 50-60Hz AC напон (60450V); пренапонски зашити за DC - напон (сите
стандарди помали од 450\/); пренапонски заштити
за сигнални линии и линиите кои користат пренос
на податоци.

Patenti

Glasnik

901579

(51)

B09J 20/00
B01J 29/00

(13)

А

(21)

 2003/429

(22)

25/12/2003

(45)

30/09/2004

(73)

(11)

ШОПОВА Надежда
МАКРАДУЛИ  Марио
МАРКОВИЌ  Никола
ул. Јуриј Гагарин 24/1 1000 СкопјеMK;  
Електротехнички факултет Карпош II 1000 Скопје
MK and  
ул. Коста Новаковиќ 7/1/18 1000 Скопје MK

(74)
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(54)

СИНТЕЗА НА ЗЕОЛИТ ТИП ZSM-5 ОД ПРИРОДНА
СУРОВИНА

(57)

Опишана е постапка за синтеза на високосиликате
зеолити од типот ZSM-5 од природна суровина
силифициран туф носител на SiO2 компонентата
во реакционата смеса со додаток на органски
компоненти.
Испитувањата покажаа дека силифицираниот туф
од Р.Македонија е соодветна природна суровина
за синтеза на зеолит тип ZSM-5 со која е постигнат
кристалинитет од 68% во однос на комерцијалниот
производ.

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

ШОПОВА Надежда
МАКРАДУЛИ  Марио
МАРКОВИЌ  Никола

Patenti
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Glasnik
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(51)

F 24J 2/00

901570

A 01G 13/06

(13)

А

(21)

 2003/435

(22)

30/12/2003

(45)

30/09/2004

(11)

(30)

2003/435  30/12/2003  MK

(73)

Ј.Н.У. ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП
УЛ. “Кичевски пат” ББ  MK

(72)

ПРОФ. Д-Р БОЦЕСКИ Душко
ПРОФ Д-Р  ФИЛИПОСКИ Кирил
М-Р ГРДАНОСКИ Миле
М-Р ЦВЕЈОСКИ Роберт
М-Р  ТАЛЕСКИ Борче
АГР.ИНГ.  МИТРЕСКИ Милан
ВОН.ПРОФ. Д-Р ТРАЈКОСКИ Јордан

(54)

901570

СОЛАРНА ПОЛИЕТИЛЕНСКА УНИВЕРЗАЛНА
СУШНИЦА

(57)

Пронајдокот се однесува на соларна полие–
тиленска универзална сушница која што е
наменета за сушење на растителни и други
материјали. Пронајдокот се однесува на
универзална полиетиленска соларно-еколошка
сушница и наменета за сушење на растителни и
други материјали и површни исклучиво со соларна
енергија. Зрачењето на сушниците е обеабеднео
со провиден полиетилен со кој се обезбедува
и изолацијата на сушницата од надворешни
атмосферски и терестрични влијанија. Испарената
вода од материјалот се одвојува од сушницата
со вградените соларни ќелии кои непосредно
влијаат на вградените реостатни реверзибилни
вентилатори. На тој начин се постигнува сакан
процес на дехидрирање на материјалот и за
покусо време од досега познатите решенија за
соларно сушење. Инвестицијата за сушницата
е многу мала а одржувањето и употребата на
енергијата исцеоло без пари.

Patenti

Glasnik

(51)

F03 D

(11)
(13)

А

(21)

 2004/23

(22)

27/01/2004

(45)

30/09/2004

(73)

901398

ЃОРЃИЕВСКА  Надица
ЃОРЃИЕВСКА  Надица

(54)

СВЕТЛИНСКИ МОТОР

(57)

Светлинскиот мотор претставува уред кој работи
под дејство на светлински притисок. Тој е составен
од следните главни конструктивни елементи:

- обични   вентилаторчиња   поставени   на   капи   
велосипеди  мотоцикли  и слично.
- ветерници
производство
објекти или
во гратската
акумулатори)

- мултипликатор (систем од запчаници)
- вртлива оска со ротор
- јак магнет како статор
- хоризонтално куќиште чија положба може да се
менува
- вертикален столб носач со цевка со жици
Ротирачкиот систем ја пренесува силата со
преносниот механизам на мултипликаторот
истовремено зголемувајки ја брзината на

Patenti

13

Светлинскиот мотор е пронајдок кој може да
служи како погон за добивање ел. енергија или
друг вид енергија (механичка хемиска и сл.). Тој
е всушност пронајдок во областа на енергетиката.
Светлинскиот мотор може практично да се користи
за:

- систем огледала како перки

- генератор со изводи за електрична струја

str.2-221 juni 2006 Skopje

вртење кон роторот на генераторот. По пат на
елекртомагнетна индукција (заради променлив
магнетен флукс) во проводниците на роторот се
индуцира EMC која овозможува протекување на
електрична струја.

ул.” Теодосие Синаитски “ бр. 66 1000 Скопје MK
(72)

13/2

      

со рефлектирачки површини (за
на ел. енергија за индивидуални
како дополнителна ел. енергија
мрежа или пак за полнење на

- погон за механизми кај космичките бродови
Светлинскиот притисок треба да не се занемарува
туку напротив практично да се искористи како
дополнителен ефект на светлината покрај
топлинскиот хемискиот механичкиот и другите
ефекти кои веќе нашле практична примена.

901398

14

Glasnik
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(51)

F 03C 1/00

(11)
(13)

А

(21)

 2004/25

(22)

29/01/2004

(45)

30/09/2004

(73)

901580

НАСТЕСКИ Стеван

спушта на пониско ниво со што се зголемува силата
на обртната оска во даден смер и со определен
интензитет каде се овозможува континуирано
механичко дејство кое содржи зголемена сила која
може да се преземе на кориетење а при работата
не користи додатна енергија од страна.

ул. “Белградска“ бр. 66 Прилеп MK
(72)

НАСТЕСКИ Стеван

(54)

ХИДРОМОТОР

(57)

Хидромоторот е пронајдок од областо на техниката
т.е машинството кој овозможува затворен систеи
на работа при што се користи мирна течност која
се подига од пониско ниво на повисоко ниво со
помош на кружно движење на садови и истата се

901580

Patenti

Glasnik

(51)

E 04C 3/26

901515

(11)

E 04B 7/02

(13)

А

E 04C 3/294

(22)

25/03/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/85

(30)

P20020044A  16/01/2002  HR

(86)

19/11/2002 PCT/HR02/00057

(87)

24/07/2003 WO03/060253

(73)

MARA - INSTITUT d.o.o
Varazdinska 65 Martijanec 42232 Donji Martijanec
HR

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

SKENDZIC Milovan  
SMRCEK Branko

(54)

ИНДИРЕКТНО ПРЕДНАПРЕГНАТА БЕТОНСКА
ПОКРИВНО-ТАВАНСКА КОНСТРУКЦИЈА СО
РАМЕН СВОД

(57)

Индиректно преднапрегнатата бетонска пок–
ривно - таванска конструкција со рамен свод
претставува префабрикуван градбен елемент за

Patenti
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конструирање на индустриски хали. Конструкцијата
содржи особено широка и тенка бетонска сводна
плоча (1) и горен бетонски носач (2) во форма на
превртена “V” буква меѓусебно поврзани со помош
на просторно распоредени витки челични цевни
стапови (3) кои се користат за да го стабилизираат
горниот носач (2) од надворешно извивање и
да ги спречат деловите (1) и (2) меѓусебно да
се приближат или оддалечат. Преднапрегањето
на сводната плоча (1) предизвикува притисок во
горниот носач (2) кој пасивно (индиректно) ги турка
краевите од конструкцијата симулирајќи некои
ексцентрицитет над тежиштето на напречниот
пресек предизвикувајќи ротација на неговите
краеви свиткувајќи ја на тој начин сводната
плоча нагоре. Постојат две ефикасни постапки на
преднапрегање на овие конструкции.

901515

16

Glasnik
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(51)

B 65G 39/10

901416

F 16B 2/24

(13)

А

(21)

 2004/91

(22)

29/03/2004

(45)

30/09/2004

(73)

ФАБРИКА ЗА ОПРЕМА И ДЕЛОВИ “ФОД” ДООЕЛ

(11)

Новачки пат б.б. Суводол 7211 Новаци MK
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

СТОЈАНОВСКИ Кире

(54)

ГЛАВИНА ЗА ВАЛЕЦ СО ГУМЕНИ ПРСТЕНИ И
ПОСТАПКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРСТЕНИТЕ
И КАРИКИТЕ

(57)

Пронајдокот опфаќа конструктивното решение
и постапката за поставување на прстенот и
кариката коишто зависат од дијаметарот на
главината 1 и цевката 3 при што на цевката 3
се сместуваат гумени прстени 2 раздвоени од
тесни 4 и широки прстени 7 со крајни гумени
прстени 2 поставени на лева и десна главина 1
осигурени со дводелна 9 или комбинација од
дводелна и едноделна карика 10. За главините до

901416

Ф133 конструктивното решение опфаќа дводелна
карика 9 и употреба на тврдогумена подлога 8
на гумениот прстен 2 без разлика дали прстенот
2 е краен или средишен. За главините над Ф133
се употребени само гумени прстени 3 тесни 4 и
широки 7 прстени без тврдогумена подлога 8 но
затоа пак самото осигурување на крајните гумени
прстени 2 опфаќа поставување и на едноделна 10
и на дводелна карика 9. При монтажата најпрвин на
цевката 3 се наваруваат левата и десната главина
1 а потоа се редат средишните гумени прстени
2 со или без тврдогумена подлога 8 со употреба
на тесните 4 и широките 7 прстени а понатаму
со посебна направа се притиска површински
дводелната карика 9 долж осовинската линија на
тврдогумената подлога 8 и на прстенот 2 при што
тврдогумената подлога 8 или гумениот прстен 2
се собира(ат) и им овозможува(ат) на деловите
од кариката 9 да упаднат во жлебот 13 изработен
на главината 1. При демонтажата аксијално
и површинскаи се притискаат тврдогумената
подлога 8 и/или гумениот прстен 2 а после нивното
собирање дводелната карика 9 се отстранува со
што и целиот склоп се демонтира.

Patenti

Glasnik

(51)

E 04C 3/293
E 04B 5/10

(13)

А

(21)

 2004/96

(22)

31/03/2004

(45)

30/09/2004

(30)

P20020208A  08/03/2002  HR

(86)

20/11/2002 PCT/HR02/00058

(87)

09/10/2003 WO 03/083232

(73)

MARA - INSTITUT d.o.o.

901513

(11)

Varazdinska 65 Martijanec 42232 Donji Martijanec
HR
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

SKENDZIC Milovan  
SMRCEK Branko

(54)

ДВОЈНО
ПРЕДНАПРЕГНАТА
ПОКРИВНО
ТАВАНСКА КОНСТРУКЦИЈА СО РЕШЕТКАСТ
РАМЕН СВОД ЗА ЕКСТЕРМНО ГОЛЕМИ
РАСПОНИ

Patenti

(57)
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Двојно преднапрегнатата покривно таванска
конструкција за решеткаст рамен свод со
екстремно големи распони претставува пред–
фабрикуван елемент чија цел е монтирање
покриви кај градби со екстремно големи
распони и рамен свод. Конструкцијата се состои
решеткасто сводна конструкција (1) и бетонски
горен носач (2) со напречен пресек во форма
на “Т” буква или превртена “V” буква меѓусебно
поврзани со витки челични цевни стапови (3) кој го
стабилизираат горниот носач (2) од надворешно
извивање. Празните отвори во внатрешноста на
елементите од хоризонталната решетка (1) се
изполнети со плочи (6) со што се добива рамен
свод. Конструкцијата се преднапрегнува со
двојно преднапрегање. Решеткастиот свод (1) е
центрично преднапрегнат додека горниот носач
(2) е преднапрегнат со помош на клин (5) во
темето.

901513

18

Glasnik

(51)

13/2

str.2-221 jini 2006 Skopje

B 66F 1/08
F 16J 1/00

901536

(11)
(13)

А

(22)

01/04/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/99

(73)

ФАБРИКА ЗА ОПРЕМА И ДЕЛОВИ “ФОД”
ДООЕЛ
Новачки пат б.б. Суводол 7211 Новаци MK

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

1 клип 2 и навртка со водилка 3 како и држач на
манжетна 5 Клипот и клипњача се изработени како
целина 2. Во внатрешноста на клипот-клипњача 2
е вметната завртката 7 со еластичната подлошка
8   кои служат за поврзување на клипот-клипњача
2 со држачот на манжетната 5 и манжетната 4.
Помеѓу телото на цилиндерот 1  и клипот-клипњача
2 е сместена завртка со водилка 3 бришач 9 и
заптивка 11.

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје
(72)

КИТАНОВСКИ Кире

(54)	ЦИЛИНДЕР НА ХИДРАУЛИЧНА ДИГАЛКА СО
МАЛИ ПОМЕСТИ
(57)

901536

Пронајдокот “Цилиндер на хидраулична дигалка
со мали помести на клипот” покрај вообичаените
елементи на цилиндри кои имаат повратен од со
надворешна сила се состои од   тело на цилиндер

Patenti

Glasnik

(51)

G 09B 27/00

(11)
(13)

А

(21)

 2004/171

(22)

02/06/2004

(45)

30/09/2004

(73)

901396

Тефик Амзаи
с.Д.Палчиште Тетово MK

(72)

Тефик Амзаи
Ќатип Амзаи  
Агим Амзаи

(54)

НАПРАВА
ЗА
ДЕМОНСТРИРАЊЕ
НА
ДВИЖЕЊАТА НА ПЛАНЕТИТЕ И НИВНИТЕ
ПРИРОДНИ САТЕЛИТИ НА СОНЧЕВИОТ
СИСТЕМ

(57)

1.Направата за демонстрирање на движењата на
планетите и природните сат-елити на Сончевиот
системкој се состои од 9 планети62 сателити и
Сонцето назначено со тоа штосе состои од 10

Patenti
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сфериСонцето(Ѕ) и 9 планети Меркур Венера  
Земја   Марс   Јупитер   Сатурн Уран   Нептун  
Плутон   (МЕVЕ ZЕМАJUЅАUR.NЕРL)и 62 мали
топчиња како планетарни сателитикои со
помош на централната оска(СO1) и носачите на
планетите(N1 до N9)преку засебните зубчаници за
секоја планета посебно (Z1 до Z14) како и за секој
са-телит посебно со помош на моторите (МS1М1
до М7) вградени во Сонцето и планетитесе
движаат по точни определени патеки и вртењето
на Сонцето околу својата оска со помош на
моторот (МЅ).
Има уште 3 патентни барања.

901396

20

Glasnik
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(51)

A 61K 31/00

(11)
(13)

А

(21)

 2004/197

(22)

18/06/2004

(45)

30/09/2004

(86)

13/01/2003 PCT/EP03/00236

(87)

17/07/2003 WO 03/057201 A2

(73)

Dr. Matthias Rath

901499

Twentepoort Oost 3a 7609 RG Almelo NL
(74)

ЈОАНИДИС ЈОВАН АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б 1000 Скопје

(72)

NIEDZWIECKI Aleksandra

(54)

ХРАНЛИВА
ФАРМАЦЕВТСКА
ФОРМУЛА
ОПФАЌАЈЌИ ПОЛИФЕНОЛИ И УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕТО ОД РАК

(57)

Хранлива фармацевтска формула која опфаќа
аскорбинска киселина Л-лизин Л-пролин и
најмалку едно полифенол соединение избрано
од групата која се состои од епигалокатечин галат
епикатечин галат епигалокатечин епикатечин
катечин и употреба во лекување на канцер и други
тумори. Изложена е хранливата фармацевтска
формула на составот ЕРIСАN FОРТЕ ™ и неговата
метода на примена во спречувањето и лекувањето
на канцер.

NETKE Shrirang
RATH Matthias

901499

Patenti

Glasnik

(51)

C 12N 9/64
C 07K 7/04

(13)

А

(21)

 2004/203

(22)

22/06/2004

(45)

30/09/2004

(30)

2002035131P  23/01/2002  US

(86)

23/01/2003 PCT/EP 03/00659

(87)

31/07/2003 WO 03/062413

(73)

Dr. Matthias Rath

901503

(11)

Twentepoort Oost 3a 7609 RG Almelo ZB
(74)
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пронајдокот вклучуваат РRКРКWDK (СЕК. БР:
2) пептид што кореспондира на амино киселина
од 85 до 92 матрикс металопротеиназе (ММП-2)
и фрагменти аналози и хомолози на СЕК. БР:2).
Пронајдокот исто така се однесува на користењата
на таквите пептиди како инхибитори на инвбзијата
на канцер кај луѓето и метастази и понатаму кон
тсрапевтска примена во превенција и во лекувње
на канцер и други патолошки состојби поврзани
со деградација на екстрацелуларниот матрикс од
ММП.

ЈОАНИДИС ЈОВАН АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б 1000 Скопје

(72)

Dr. Matthias Rath
NIEDZWIECKI Aleksandra
NETKE Shrirang

(54)

СИНТЕТСКИ
ПЕПТИДИ
И
МЕТОД
НА
ПРЕВЕНТИВНА И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА
КАЈ ИНВАНЗИВЕН КАНЦЕР И МЕТАСТАЗИ

(57)

Изнесениот пронајдок се однесува на синтетички
пептиди кои покажуваат инхибиторно дејсгво кон
канцет инвазијата и метастазите. Пептидите од

Patenti

901503
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(51)

F 03B 1/00

(11)
(13)

А

(21)

 2004/204

(22)

23/06/2004

(45)

30/09/2004

(73)

901543

ул. АФЖ  бр.33-а 1000Скопје MK

турбинска млазница центрифугална     пумпа
работно вретено (осовина) долен резервоар за
вода синхрон  генератор на електрична    енергија
преградни ѕидови просторија на генераторската
постројка горен резервоар за вода вшмукувачки
и потисен цевковод помошен долен резервоар
за вода помошен конектирачки    цевковод
регулационен вентил на    потисен цевковод
регулационен вентил на млазничниот цевковод и
цевковод и млазница со слободен пад на водата.

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Има уште 8 патентни барања.

ПЕТКОВСКИ Милорад
НЕЧЕВСКА ЈОСИФОВА Павлина
“И.Милутиновиќ” 100/1 7000 Битола MK

(74)

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје
(72)

ПЕТКОВСКИ Милорад

(54)

ПОВЕЌЕСТЕПЕНА РЕВЕРЗИБИЛНА ЕНЕРГЕТ–
СКА ХИДРАУЛИЧНА ПУМПНО ТУРБИНСКА
ПОСТРОЈКА

(57)

1. Пронајдокот “Повеќестепена реверзибилна
енергетска хидраулична пумпно турбинска
постројка” се карактеризира со тоа што се
состои од три или повеќе едностепени двострујни
Пелтонови турбински кола висока турбинска
млазница ниска

901543

Patenti

Glasnik

(51)
(21)
(73)

F 03B 3/10
 2004/209

(11)

901542

(13)

А

(22)

25/06/2004

(45)

30/09/2004

НЕЧЕВСКА ЈОСИФОВА Павлина
ПЕТКОВСКИМилорад
ул. АФЖ  бр.33 - а 1000 Скопје MK
‘И.Милутиновќ’ 100/1 7000 Битола MK

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

ПЕТКОВСКИ Милорад

(54)

ХОРИЗОНТАЛНА РЕВЕРЗИБИЛНА ХИДРАУ–
ЛИЧНА ПУМПНО ТУРБИНСКА ЕЛЕКТРАНА

Patenti

(57)
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1. Пронајдокот “Хоризонталната    реверзибилна   
хидраулична пумпно-турбинска електрана” е
назначен со тоа што се состои од работно вретено
(оска) 1 на едно    Пелтоново турбинско коло   1
(сл.2)  спојка 2 синхрон генератор на наизменична
струја 3 центрифугална пумпа 4 вшмукувачки
вод од долен резервоар  5  потисен вод во горен
резервоар  6 регулационен вентили на потисниот
7 и на всисен вод 8 долен 11 и горен резервоар на
вода 12 сите на сл. 1.
Има уште 4 патентни барања.

901542
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(51)

A 23C 9/156

(11)
(13)

А

(21)

 2004/241

(22)

19/07/2004

(45)

30/09/2004

(73)

901521

Сава Рангелова
ул.Благој Страчков бр.4 Скопје MK

(72)

Сава Рангелова

(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ МЛЕчНА МАТЕ–
НИЦА И НАПИТОК
СО ЖИТА ПРИРОДНО
АРОМАТИЗИРАНИ СО ЕКСТРАКТИ ОД БИЛКИ

(57)

Млечната матеница и напивка со жита природно
ароматизирана со екстракти од билни етерични
масла припаѓаат на групата производи органска
храна од еколошките локалитети на Македонија.

Викторија Рангелова-Темова

Производите се со арома и вкус на етеричните
масла од билките (камилица матејче мента

901521

мајчина душичка и други) прифатливи за
консументи кои не го сакаат мирисот и вкусот
на здравото козјо овчо и кравско млеко а и за
оние кои ја сакаат аромата на миризливите
масла од билките. Производите се хранливи
бидејќи како млечни производи ги содржат во
оптимален однос повеќето состојки потребни за
развој на човекот. Лековити се бидејќи ги содржат
етеричните масла од билките а диетални доколку
се обезмастени. Присутните етерични масла му
ја продолжуваат трајноста на производот и без
употреба на конзерванси. Ако е неопходно можно
е замрзнување на призводите при што истите не
го менуваат мирисот и вкусот. Производите се
добиваат од минимален број еколошки суровини со
едноставна еколошка постапка при што единствен
отпадок (екстрахираната билка) е еколошки.
Производите се евтини бидејки млекото е лесно
достапно а билките се многу распространети а
малку експлоатирани.

Patenti

Glasnik

(51)

A 24B 1/02  3/04

(11)
(13)

А

(21)

 2004/247

(22)

28/07/2004

(45)

30/09/2004

(73)

901541

М-Р РИСТО ПАНОВСКИ Дипл.Инж
ул.МитоХаџиВасилев 22/45 1000 Скопје MK

(54)

ПЕРФОРИРАНА НОСЕЧКА ПЛАТФОРМА

(57)

Перфорирана носечка платформа наменета за
сушење на ориенталните и полу ориенталните
сорти тутун на сонце се состои во тоа што :

Patenti
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1. Платформата има перфорирана површина I.
2. Две крилни половини I/2 и I/3 на кои се редат
тутунските листови 2/4
3. Покрај основната функција носач на група
листови со платформата се обавува и сушење на
тутунот на сонце.
            4. Листовите се сушат во група без нижење или
шиење.

901541
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(51)

B 65D 43/02

(11)
(13)

А

(21)

 2004/435

(22)

22/12/2004

(45)

30/09/2004

(30)

901540

20022008386U  29/05/2002  DE
20022014652U  23/09/2002  DE

(86)

19/12/2002 PCT/EP02/14589

(87)

11/12/2003 WO 03/101855

(73)

SEDA S.p.A.
Corso Salvatore d’Amato 84  I-80022 Arzano IT

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8 1000
Скопје

(72)

D’AMATO Gianfranco

(54)

САД ВО ФОРМА НА ЧАША И КАПАК

(57)

Садот во форма на чаша (с) има надворешен
ѓердан (10) во неговото подрачје на отворот

901540

за спојување на пластичен капак ф). Капакот
има
периметарски
континуирано
стегачко
вдлабнување (1) за примање на ѓерданот.
Стегачкото вдлабнување е продолжено нанадвор
со еластично деформирачко стегање (14) и
навнатре со надворешен ѕид (6) од периметарски
континуирано вдлабнување на капакот во ЈЈ-форма
ТЈ-мембрана (22) од која е сместено подолу од
висинската-позиција на стегањето и внатрешниот
страничен ѕид (23) од кој формира дел од ѕидот
на сводот (2) од кубето кое се протега нагоре зад
висинската позиција на стегањето. Вдлабнувањето
на капакот се протега надолу зад висинската
позиција од стегањето и има надворешен
дијаметар на неговата надворешна површина кој
е прилагоден на внатрешниот дијаметар од ѕидот
на садот така што вдлабнувањето на капакот
функционира барем како центрирачко и водечко
надвиснување за акцијата на спојување на
капакот кое надвиснување лизгачки ко-оперира со
ѕидот на садот веќе додека ѓерданот го поминува
стегањето.

Patenti

Glasnik

(51)

F 24D 5/02

901535

(11)

F 24C 7/00

(13)

А

F 24F 3/00

(22)

22/12/2004

(21)

 2004/438

(45)

30/09/2004

(73)

УШЕВСКИ Вojo
ул.”Андреј Мазон” бр.5 1000  Скопје MK

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(54)

МУЛТИНАМЕНСКА ПОСТРОЈКА ЗА ЗАТОП–
ЛУВАЊЕ И ЛАДЕЊЕ НА ВАКУМСКИ ПРИНЦИП

(57)
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1. Постројката за загревање или ладење на
воздух која вклучува устие за прием на воздух (4)
тело на постројката (1) кое се состои од повеќе
ќелии поставени една до друга и исполнети со
прегради за циркулација на воздухот и сместување
на грејните тела како и изводи за секоја од
ќелиите на кои има цевки за дистрибуција на
воздухот е определена со тоа што секоја
ќелија е обезбедена со наизменичен распоред
на преградите за сместување    на    грејните/
ладилните   тела   по   должината   на ќелијата при
што самите прегради за сместување на грејните/
ладилните тела обликуваат канали за движење
на воздухот.
Има уште 8 патентни барања.

Patenti
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(51)

E 21B 33/00

(11)
(13)

А

(21)

 2005/51

(22)

11/02/2005

(45)

30/09/2004

(30)

2005/51  11/02/2005  MK

(73)

ИВАН КРАТОВАЛИЕВ

901569

Бул.Јане Сандански бр.88-1/13 СКОПЈЕ MK
(74)

МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3 1000 Скопје

(72)

ИВАН КРАТОВАЛИЕВ

(54)

КОНСТРУКЦИЈА
ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ
НА
ЗАГЛАВА НА ПАКЕР ПРИ ИНЈЕКТИРАЊЕ НА
ДУПЧОТИНИ

901569

(57)

Конструкција за спречување на заглава на пакер
при инјектирање на дупка е нова по тоа што во
дупката Сл.1 е поставен пакерот (4) а преку
инјекционата цевка (2) се инјектира инјекционата
маса (3). Вбризгувачката цевка (2а) која е со
поголемо Ф навлечена е на инјекционата цевка
(2) а во просторот меѓу двете цевки се вбризгува
разредувач кој се излива во задната зона (6) ја
раствора инјекционата маса (3) и така растворена
се излива надвор со постапка на миење (9).
Вбризгување на разредувачот (8) може да се
врши преку една или повеќе вбризгувачки цевки
(2а) Сл.З со тоа што постапката на разредување
и исфрлање на инјекционата маса (3) е иста како
во претходниот случај. Со овој систем се спречува
таложењето на инјекцноната маса (3) во задната
зона (6) зад пакерот (4) и се овозможува непречено
инјектирање по целата должина на дупката (1).

Patenti
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À61Ê7/00

À61Ê7/00

901405

A

A01G13/06

À61Ê7/48

À61Ê7/00

901405

A

A24B1/02

A24B1/02

901541

A

A61K31/00

A61K31/00

901499

A

A24B3/04

A24B1/02

901541

A

A61K39/395

C12N15/13

901578

A

B01J20/00

B01J20/00

901579

A

A61K39/395

C12N15/13

901473

A

B01J29/00

B01J20/00

901579

A

E21B33/00

901569

A

A61P37/00

C12N15/13

901578

A

E21B33/00

A61P37/00

C12N15/13

901473

A

F01C1/00

F01C1/00

901583

A

B60R22/00

B60R22/00

901444

A

F03C1/00

F03C1/00

901580

A

B65D43/02

B65D43/02

901540

A

F24C7/00

F24D5/02

901535

A

B65G39/10

B65G39/10

901416

A

F24D5/02

F24D5/02

901535

A

B66F1/08

B66F1/08

901536

A

F24F3/00

F24D5/02

901535

A

C07K16/24

C12N15/13

901578

A

F24J2/00

F24J2/00

901570

A

C07K16/24

C12N15/13

901473

A

G05F1/00

H01H1/00

901545

A

C07K16/42

C12N15/13

901578

A

H01H1/00

H01H1/00

901545

A

07K16/42

C12N15/13

901473

A

H02H9/02

H01H1/00

901545

A

C07K7/04

C12N9/64

901503

A

C12G3/06

C12G3/06

901442

A

C12N15/13

C12N15/13

901578

A

C12N15/13

C12N15/13

901473

A

C12N15/79

C12N15/13

901578

A

C12N15/79

C12N15/13

901473

A

C12N5/10

C12N15/13

901578

A

C12N5/10

C12N15/13

901473

A

C12N9/64

C12N9/64

901503

A

E04B5/10

E04C3/293

901513

A

E04B7/02

E04C3/26

901515

A

E04C3/26

E04C3/26

901515

A

E04C3/293

04C3/293

901513

A

E04C3/294

E04C3/26

901515

A

F03B00/00

F03B00/00

901443

A

F03B1/00

F03B1/00

901543

A

F03B3/10

F03B3/10

901542

A

F03C00/00

F03B00/00

901443

A

F16B2/24

B65G39/10

901416

A

F16J1/00

B66F1/08

901536

A

G01N33/50

C12N15/13

901578

A

G01N33/50

C12N15/13

901473

A

G01N33/577

C12N15/13

901578

A

G01N33/577

C12N15/13

901473

A

Patenti

Pregledi
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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) CENTOCOR, INC.

SEDA S.p.A.
B 65D 43/02

(51)     C 12N 15/13

АД “Сигурносни Појаси” - СИПО

A 61K 39/395

B 60R 22/00

A 61P 37/00
C 07K 16/24  16/42

901444 A

АРИФ ЌОКУ

C 12N 15/79  5/10

F 03B 00/00

G 01N 33/50
           33/577

901540 A

(11,13) 901578 A

F 03C 00/00

901443 A

ЃОРЃИЕВСКА, Надица
CENTOCOR, INC.

F 03 D 00/00

C 12N 15/1

ИВАН КРАТОВАЛИЕВ

A 61K 39/395

E 21B 33/00

A 61P 37/00
C 07K 16/24  16/42

F 24J 2/00

G 01N 33/50
901473 A

901499 A

901503 A

901583 A

E 04C 3/26

901541 A

НАСТЕСКИ, Стеван
F 03C 1/00

MARA - INSTITUT d.o.o

901580 A

НЕЧЕВСКА ЈОСИФОВА, Павлина and

E 04B 7/02 

ПЕТКОВСКИ,Милорад
901515 A

MARA - INSTITUT d.o.o.

F 03B 3/10

901542 A

НОВА ЕРА ДОО

E 04C 3/293
E 04B 5/10

F 01C 1/00

A 24B 1/02  3/04

C 12N 9/64

E 04C 3/294

901570 A

М-Р РИСТО ПАНОВСКИ Дипл.Инж

Dr.Matthias Rath
C 07K 7/04

A 01G 13/06
ЉУБОМИР ГАШОСКИ

Dr.Matthias Rath
A 61K 31/00

901569 A

Ј.Н.У. ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП

C 12N 15/79  5/10
33/577

901398 A

901513 A

C 12G 3/06

901442 A

ПЕТКОВСКИ, Милорад and
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
А 61К 7/00  7/48

Pregledi

901405 A

НЕЧЕВСКА ЈОСИФОВА, Павлина
F 03B 1/00

901543 A

Patenti
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ПОПОВИЌ, Иван and
ДИМАНОВСКИ, Вангел
H 01H 1/00
G 05F 1/00
H 02H 9/02

901545 A

Сава Рангелова
A 23C 9/156

901521 A

Тефик Амзаи
G 09B 27/00

901396 A

УШЕВСКИ, Вojo
F 24D 5/02
F 24C 7/00
F 24F 3/00

901535 A

ФАБРИКА ЗА ОПРЕМА И ДЕЛОВИ “ФОД” ДООЕЛ
B 65G 39/10
F 16B 2/24

901416 A

ФАБРИКА ЗА ОПРЕМА И ДЕЛОВИ “ФОД” ДООЕЛ
B 66F 1/08
F 16J 1/00

901536 A

ШОПОВА, Надежда;
МАКРАДУЛИ, Марио and
МАРКОВИЌ, Никола
B 01J 20/00  29/00 901579 A

Patenti

Pregledi
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Glasnik

(51)
(21)

(73)
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C 07H 19/052

900541

(11)

A 61K 31/70

(13)

А1

 1996/59

(22)

17/12/1996

(45)

30/09/2004

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford
Middlesex UB6 ONN GB

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

CHEMBERLAIN Stanley Davies

каде R претставува водород хало атом -NR1R2 
каде R1 и R2 кои може да бидат исти или различни
се секој од нив независно одбрани од водород  С1-6
алкил цијаноС1-6 алкил хидрокси  С1-6 алкил халоС1алкил С3-7циклоалкил С1-6алкил   С3-7циклоалкил
6
C2-6 алкенил С3-7циклоалкил С1-6алкил С2-6алкинил
арил арилС1-6алкил хетероцикличенС1-6 алкил СОС1-6алкил или R1R2 заедно со N атомот на кој
тие се прикачени образуваат 3 4 5 или 6-член
хетероцикличен прстен и негови фармацевтски
прифатливи деривати.
Има уште 25 патентни барања.

KOSZALKA George Walter
(54)

ТЕРАПЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА

(57)

1. Соединение со формулата (I)

900541

Patenti

Glasnik

C 07D 295/092

(11)

A 61K 31/17 31/445

(13)

А1

C 07C 275/64

(22)

12/12/1997

(21)

 1997/126

(45)

30/09/2004

(30)

19950001756  15/06/1995  HU

(86)

14/06/1996 PCT/HU96/0033

(87)

03/01/1997 WO 97/00251

(73)

BIOREX KUTATO ES FEJLESZTO RT

(51)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Dr. Laszlo UROGDI
Dr. Ede MARVANYOS
Mihaly BARABAS
Dr.Laszlo JASZLITS
Dr. Katalin BIRO
Andrea JEDNAKOVITS
Erzsebet RADVANYNE dr.HEGEDUS
Maria KURTHY
Dr. Istvanne UDVARDY NAGY

(54)

АНТИ-ИСХЕМИЧНИ ДЕРИВАТИ НА ХИДРОК–
СИЛАМИН И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

(57)

1. Деривати на хидроксиламин претставени со
општата формула (I)

Patenti
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900620

1125 Budapest Szilagyi Erzsebet fasor 22/a
(Residence) and Szabadsagpuszta H-8200 Veszprem
HU
(74)

13/2

и нивни фармацевтски прифатливи адирани
киселински соли назначени со тоа што X е О
-NH или група со формулата -NR’- каде што
R и R’ независно еден од друг се алкил циклоалкил
фенилалкил; фенилна група по желба заменета
со хало халоалкил алкил алкокси или нитро; или
хетеро прстен кој содржи N
R1 e Н-или алканоил
R2  e H или хидрокси по желба ацилиран со
алканоил a
R3 е група со формулата -N(R4) R5 каде што
R4 и R5 независно еден од друг може да бидат Н
алкил или група со формулата -С(0)-NH-R каде
што R е како што е дефинирано погоре или R4
и R5 ако се земат заедно со соседниот азот кој е
прикачен на нив образуваат 5- до 7-член хетеро
прстен кој може да содржи еден додатен хетеро
атом одбран од азот кислород и сулфур и кој по
желба е заменет со алкил или фенилалкил.
Има уште 8 патентни барања.

900620

34

Glasnik
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(51)

A 41D 27/28

(11)
(13)

А1

(21)

 2002/163

(22)

04/10/2002

(45)

30/09/2004

(30)

900872

2001pd00016  24/01/2001  IT

(86)

18/01/2002 EP 02703560.9

(73)

GEOX S.P.A.
Via Feltrina Centro 16 31044 Montebelluna (Treviso)
localita Biadene IT

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

POLEGATO MORETTI Mario

(54)

НАПРАВА ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ НА ОБЛЕКАТА
КОЈА МУ ОВОЗМОЖУВА НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
ДА ДИШЕ И ПОСТАПКА ЗА ИЗРАБОТКА НА
НАПРАВАТА

(57)

1. Направата за проветрување која се поставува
на предмети за облекување назначена со тоа
што опфаќа:

900872

- Склоп (11) со отвори (12) кои ја сочинуваат
надворешната лента (13) направена од барем
делумно прозирен и непропустлив материјал a
која се поставува однадвор слој (14) кој треба
да е видлив и КОЈ е направен од природни или
синтетички ткаенини природни или синтетички
кожи или еквиваленти барем еден слој (15)
од леплив полимерен материјал за меѓусебно
спојување на надворешната лента (13) и слојот
(14) кој требе да е видлив измеѓу кои е вметната:
- мембрана (16) непропустлива за вода а
пропустлива за водена пареа која треба да се
стави од внатрешната страна и која херметички
се врзува барем по обимот на склопот (11) на
страната на споменетиот слој (14) кој требе да се
гледа.
Има уште 8 патентни барања.
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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

(51)		

(11,13)

A61K31/70

C07H19/052

900541

A1

C07H19/052

C07H19/052

900541

A1

A41D27/28

A41D27/28

900872

A1

A61K31/17

C07D295/092

900620

A1

A61K31/445

C07D295/092

900620

A1

C07C275/64

C07D295/092

900620

A1

C07D295/092

C07D295/092

900620

A1

Patenti

(51) osnoven

(11,13)
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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

BIOREX KUTATO ES FEJLESZTO RT
C 07D 295/092 
A 61K 31/17  31/445
C 07C 275/64

900620

A1

900872

A1

GEOX S.P.A.
A 41D 27/28

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,
C 07H 19/052
A 61K 31/70

Pregledi

900541

A1

Patenti

Glasnik

(51)

G 07F 7/10

(11)

901420

G 06F 17/60

(13)

Т1

G 07F 19/00

(22)

21/01/2002

(21)

 2002/6

(45)

30/09/2004

(30)

990584  12/07/1999  IE

(96)

02/09/1999 EP99202852.2

(97)

05/12/2001 EP1018711

(73)

Mainline Corporate Holdings Limited
Inverin Co. Gaiway IE

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

Barry Gerard

(54)

Динамично менување на валути за
системи за плаќање со картичка

(57)

1. Метода за обработка на податоци која е
применета во систем за обработка на податоци
заради одредување на саканата валута за
здружување во трансакции со трошковни долговни

Patenti
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или кредитни картичките помеѓу трговецот и
сопственикот на трошковните долговните или
кредитните картичките која ги опфаќа следните
етапи:
добивање (30 205) на бројот на картичката
на нејзиниот сопственик назначена со тоа
што методата додатко ги опфаќа етапите на
идентификација на шифрата за идентификација
(50) од споменатиот број на картицата;
одредување на работната валута (61(1-n)) за
споменатата шифра за идентификација (60(1-n))
пo пат на споредување на споменатата шифра за
идентификација со податоците кои се внесени во
табела при што секој податок којшто е внесен во
табелата содржи шифра на издавачот (60(1 -n)) или
низа шифри на издавачот и соодветната шифра
на валутата (61(1-n)); и поставување на валутата
(215 420) заради здружување во трансакцијата
со картичката во својство на одредена работна
валута за шифрата за идентификација (60(1-n)).
Има уште 21 патентно барања.

901420

38

Glasnik

(51)
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C 07C 327/42

901446

(11)

A 61K 31/16

(13)

Т1

31/195  31/655

(22)

25/07/2003

C 07C 327/44

(45)

30/09/2004

C 07D 209/20
(21)

 2003/231

(30)

19980004504  03/03/1998  GB

(96)

23/02/1999 EP99904732.7

(97)

11/06/2003 EP1060161

(73)

LEO PHARMA A/S (ВТОРО ИМЕ
PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S)

LEO

Industriparken 55 2750 Ballerup DK
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

CHRISTENSEN METTE KNAK

(54)

ИНХИБИТОРИ
МАТРИЦА

(57)

1.     Соединение со општата формула (I);

НА

МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА

каде што X е -СО2Н или -CONHOH група; Y и Z се
независно сулфур или кислород при што најмалку
еден е сулфур; R1 е водород хидрокси (С1-С6)алкил
(С2-С6)ал-кенил или (С3-С8)циклоалкил; R2 e (С1-

901446

С24)алкил фенил(С1-С6)алкил или фенил (С0-С6
алкил)О(С1-С6)алкил при што било кој од нив
може да биде супституиран со (С1-С6)алкил (С1С6)алкокси хало или цијано; R3 e карактеристичен
страничен синџир на природна α-амино киселина
во која може да биде заштитена било која
функционална група (С1-С6)алкил кој може да биде
супституиран со најмногу четири супституенти
при што секој од нив може да биде (С1-С6)алкокси
хидрокси тио (С1-С6)алкилтио амино хало цијано
трифлуорометил нитро -СООН -СОNН2 -CONHRA
или -CONRARA каде што RA e (С1-С6)алкилна
група или карактеристичен страничен синџир на
природна α-амино киселина или циклоалкил(С1С6)алкил; R4 e водород (С1-С6)алкил фенил(С1С6)алкил фенил или хетероарил коj може да биде
супституиран со најмногу четири супституенти
при што секој од нив независно може да биде (С1С6)алкокси хидрокси тио (С1-С6)алкилтио амино
хало цијано трифлуорометил нитро -СООН CONH2 -CONHRA или -CONHRARA каде што RA e (С1С6)алкилна група или карактеристичен страничен
синџер на природна α-амино киселина или група
со формулата -(Q-O)n-Q каде што Q е (С1-С6)алкил
и каде што n e цел број >1 и ниедна континуирана
праволиниска секвенца на атоми во групата R4 не
е >12; сите горенаведени алкилни или алкенилни
групи се праволиниски или разгранети; или негова
сол хидрат или солват.
Има уште 12 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 41/00
A 61P 35/00

(13)

Т1

(21)

 2003/235

(22)

29/07/2003

(45)

30/09/2004

(30)

(11)

901411

19980202257  06/07/1998  EP
19980204330  18/12/1998  EP

(96)

30/06/1999 EP99931229.1

(97)

02/05/2003 EP1094839

(73)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse BE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

VAN GINCKEL ROBERT FRANCISCUS
FLOREN WIM JOANNA
END DAVID WILLIAM and
WOUTERS WALTER BOUDEWIJN LEOPOLD

(54)

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИНСКА ТРАНСФЕРАЗА
НА ФАРНЕЗИЛ КОИ ИМААТ СВОЈСТВО НА (IN
VIVO) РАДИООСЕТЛИВОСТ

(57)

1. Употреба на најмалку еден инхибитор
на протеинска трансфераза на фарнезил
за добивање фармацевтски состав кој има
својства на радиоосетливост заради апликација
пред за време или по зрачењето на тумор за
третирање на канцер in vivo назначена со тоа
што споменатиот инхибитор на протеинска
трансфераза на фарнезил е соединение со
формулата (I) или соединение со формулата
(II) или (III) коешто се метаболизира in vivo во
соединение со формулата (I) при што споменатите
соединенија се претставени со:
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алкиламино или C1-8алкиламино супституиран со
C1-6алкилоксикарбонил;
8

R2 R3 и R16 (секој од нив) независно се
водород хидрокси хало цијано С1-6алкил C1алкилокси
хидроксиС1-6алкилоксиС1-6ал–
6
килоксиС1-6алкилокси
амино
С1-6алкилокси
моноили
ди(С1-6алкил)аминоС1-6алкилокси
Аr1
Аr2С1-6алкил
Аr2окси
Аr2С1-6алкилокси
хидроксикарбонил
C1-6алкилоксикарбонил
трихалометил трихалометокси С2-6алкенил 44диметилоксазолил; или кога се на соседни позиции
R2 и R3  заедно може да формираат двовалентен
радикал со формулата:
-О-СН2-О- (а-1)

-О-СН2-СН2-О- (а-2)

-О-СН=СН- (а-3)

-О-СН2-СН2- (а-4)

-O-СН2-СН2-СН2- (а-5) или

-СН=СН-СН=СН- (а-6);

R4 и R5 (секој од нив) независно се водород хало
Аr1 С1-6алкил хидрокси-C1-6алкил С1-6алкилокси
С1-6 алкил С1-6алкилокси С1-6 алкилтио амино
хидроксикарбонил С1-6алкилоксикарбонил С1-6
алкилЅ(О)С1-6алкил или С1-6алкилЅ(О)2С1-6алкил;

R6 и R7 (секој од нив) независно се водород
хало цијано С1-6алкил С1-6алкилокси Аr2окси
трихалометил С1-6алкилтио ди(С1-6алкил)амино
или кога се на соседни позиции R6 и R7 заедно
може да формираат двовалентен радикал со
формулата:
-O-СН2-O- (с-1)или
-СН=СН-СН=СН-

(с-2);

R8 e водород С1-6алкил цијано хидрокси–карбонил
С1-6алкилоксикарбонил

С1-6алкилкарбонилС1-6алкил цијаноС1-6алкил С1-6
алкилоксикарбонилС1-6 алкил карбоксиС1-6алкил
хидроксиС1-6алкил аминoC1-6алкил моно- или
ди(С1-6алкил)аминоС1-6алкил имидазолил халоС1-6
алкил С1-6алкилоксиС1-6алкил аминокарбонилС1-6
алкил или радикал со формулата:
-O-R10 (b-1)
-S-R10 (b-2)
-N-R11R12

негова стереоизомерна форма фармацевтски
прифатлива киселинска или базна адитивна сол
каде што:
испрекинатата линија претставува можна врска;
X е кислород или сулфур;
R1 е водород С1-12алкил Аr1 Аr2С1-6алкил
хинолинилС1-6алкил пиридил-С1-6 алкил хидро–
ксиС1-6алкил С1-6алкилоксиС1-6алкил моно- или
ди(С1-6алкил)-аминоС1-6алкиламиноС1-6алкил

или радикал со формулата -Alk1-C(=O)-R9 -Alk1S(O)-R9 или -Alk1-S(O)2-R9
каде што Alk1 e С1-6алкандиил

R9 e хидрокси C1-6алкил C1-6алкилокси амино C1-

Patenti

(b-3)

каде што R10 e водород С1-6алкил С1-6алкилкарбонил
Аr1 Аr2C1-6алкил С1-6 алкилоксикарбонилС1-6алкил
радикал со формулата -Alk2-OR13 или -Alk2NR14R15-;
R11 e водород С1-12алкил Аr1 или Аr2С1-6aлкил;

R12 e водород C1-6алкил С1-16алкилкарбонил С1алкилоксикарбонил
C1-6алкиламинокарбонил
6
Ar1 Аr2С1-6алкил C1-6алкилкарбонилС1-6 алкил
природна амино киселина Аr1kарбонил Ar2C1алкилкарбонил
аминокарбонилкарбонил    
6
С1-6алкилокси С1-6алкилкарбонил хидрокси С1-6
алкилокси аминокарбонил ди(C1-6 алкил)аминoC1алкилкарбонил амино С1-6алкиламино C1-6 ал6
килкарбониламино или радикал со формулата
-Alk2-OR13  или -Alk -NR14  R15; каде што Alk2 e C1-6
алкандиил;

901411
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R13 e водород    C1-6алкил    C1-6алкилкарбонил   
хидроксиС1-6алкил Аr1 или Аr2С1-6алкил;
R14 e водород С1-6алкил Аr1 или Аr2С1-6алкил;

R15 e водород С1-6алкил С1-6алкилкарбонил Аr1 или  
Ar2C1-6алкил;
R17 e водород хало цијано С1-6алкил C1-6ал–
килоксикарбонил Аr1;

901411

R18 e водород С1-6 aлкил С1-6алкилокси или хало;
R19 e водород или C1-6алкил; Ar1  e фенил или
фенил супституиран со С1-6алкил хидрокси амино
С1-6алкилокси или хало; и
Ar2  e фенил или фенил супституиран со С1-6алкил
хидрокси амино С1-6алкилокси или хало.

Има уште 13 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 39/395

(11)

901417

A 01N 43/04

(13)

Т1

A 61K 31/70

(22)

08/01/2004

C 07K 16/22 

(45)

30/09/2004

(73)

SERRERO Ginette
10200 Savoy Court Ellicott City MD 21042 US

(74)

Aдвокат Маргарита Пекевска
“Народен Фронт”21/4-5 Скопје

(72)

SERRERO Ginette

(54)

88KDA Тумороген фактор на растење и
антагонисти

(57)

1. Фармацевтската
смеша
содржи
GP88
антагонизирајки агенс и фармацевтски прифатлив
носител.

(21)

 2004/4

(30)

19970863079  23/05/1997  US

Има уште 24 патентни барања.

19970991862  16/12/1997  US
(96)

22/05/1998 EP98926056.7

(97)

19/11/2003 EP1011723

A 61K 38/16  7/00

(11)

901403

A 61P 25/00

(13)

Т1

(22)

26/01/2004

(45)

30/09/2004

C 07K 14/33
(21)

 2004/21

(30)

19991025739  07/06/1999  DE

(96)

26/05/2000 EP00943666.8

(97)

04/02/2004 EP1185291

(73)

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt DE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

41

C 12Q 1/68
33/574  33/68

(74)
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C 12N 15/11  15/63 
G 01N  33/53 

(51)

13/2

BIGALKE Hans  

(57)

1. Применување
на
Ботулинум-невротоксин
од Clostridium botulinum од типовите A Б Ц Д E
Φ или Γ или смеша од два или повеќе типови
од Невротиксини назначено со тоа што
неуротоксинот односно смешата од неуротоксини
е ослободена од комплексирачни протеини
кои на природен начин образуваат комплеси
со Ботулинум-невротоксини за производство
на фармацеутика за козметичко лекување или
за лекување на дистонии или заболувања на
нервниот систем кај ХИС-пациенти од животинска
или човечка природа кои веќе имаат образувано
неутрализирачки антитела против Ботулинумневротоксин-комплекси.
Има уште 5 патентни барања.

FREVERT Jurgen
(54)

ТЕРАПИЈА СО БОТУЛИНУМ-НЕВРОТОКСИН

Patenti

901403
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(30)

19990202789  27/08/1999  EP

(96)

24/08/2000 EP00957134.0

(97)

02/01/2004 EP1218205

(73)

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.

1. Материјал за пренос на етикети кој вклучува
потпорен носечки материјал и преносен слој
наведениот преносен слој вклучува најмалку
сликовит слој леплив слој и непроѕирен
пигментиран слој помеѓу лепливиот слој и
сликовитиот
слој
наведениот
непроѕирен
пигментиран слој вклучува врзувачки материјал
најмалку еден пигмент и најмалку 0.1 wt %
пресметано врз основа на пигментираниот слој од
алуминиумски прашак (сува тежина).

2e Weteringplantsoen 21 1017 ZD Amsterdam NL

Има уште 5 патентни барања.

(51)

B 44C 1/17

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/45

(22)

17/02/2004

(45)

30/09/2004

(74)

901462

(57)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BLOM Patrick Johannes  
BRANDT Thomas Lynn

(54)

901462

ПРЕНОС НА ЕТИКЕТА

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 211/42

901421

(11)

A 61K  31/445

(13)

Т1

C 07D  211/44

(22)

18/02/2004

401/06 405/06

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/46

(30)

19970202180  11/07/1997  EP
19980200624  27/02/1998  EP

(96)

07/07/1998 EP98939620.5

(97)

26/11/2003 EP1000028

(73)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse BE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BOSMANS Jean-Paul Rene Marie Andre
DE CLEYN Michel Anna Jozef  
SURKIN Michel

(54)

ГАСТРОКИНЕТИЧКИ МОНОЦИКЛИЧНИ БЕНЗА–
МИДИ НА 3- ИЛИ 4- СУПСТИТУИРАНИ 4(АМИНОМЕТИЛ)-ПИПЕРИДИНСКИ ДЕРИВАТИ

(57)

1.     Соединение со формулата (I):

негова стереохемиска изомерна форма негова
N-оксидна форма или негова фармацевтски
прифатлива киселинска или базна адитивна сол
назначено со тоа што
R1  е С1-6алкилоксиС2-6алкенилокси или С2-6ал–
кинилокси;
R2 е водород С1-6алкил или С1-6алкилокси;
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комбинација со азотниот атом којшто ги носи R11
и R12 може да формираат прстен на пиролидинил
или пиперидинил при што и двата може да бидат
супституирани со С1-6алкил амино или моно
или ди(С1-6 алкил)амино или споменатите R11 и
R12 во комбинација со азотниот атом којшто ги
носи R11 и R12  може да формираат радикал на
пиперазинил или 4-морфолинил при што и двата
може да бидат супституирани со С1-6алкил; и
Het1 и Het2  (секој од нив) независно се одбрани
од фуран; фуран супституиран со С1-6алкил
или хало; тетрахидрофуран; тетрахидрофуран
супституиран со С1-6алкил; диоксолан; диоксолан
супституиран со С1-6алкил; диоксан; диоксан
супституиран со С1-6алкил; тетрахидропиран;
тетрахидропиран супституиран со С1-6алкил;
пиролидинил; пиролидинил супституиран со
еден или два супституенти при што секој од нив
е независно одбран од хало хидрокси цијано или
С1-6алкил; пиридинил; пиридинил супституиран со
еден или два супституенти при што секој од нив
е независно одбран од хало хидрокси цијано С1-6
алкил; пиримидинил; пиримидинил супституиран
со еден или два супституенти при што секој
од нив е независно одбран од хало хидрокси
цијано С1-6алкил С1-6 алкилокси амино и моно и
ди (С1-6алкил)амино; пиридазинил; пиридазинил
супституиран со еден или два супституенти при
што секој од нив е независно одбран од хидрокси
С1-6алкилокси С1-6алкил или хало; пиразинил;
пиразинил супституиран со еден или два
супституенти при што секој од нив е независно
одбран од хало хидрокси цијано С1-6алкил С1алкилокси амино моно- и ди(С1-6алкил)амино и
6
С1-6 алкилоксикарбонил;
Het1 може исто така да биде радикал со
формулата:

R3 e водород или хало;

R4 e водород или С1-6алкил;
R5 e водород или С1-6алкил;

L е С3-6циклоалкил С5-6циклоалканон или С2-6ал–
кенил или L е радикал со формулата:

-Alk-R6 (b-1)
-Alk-X-R7 (b-2)

Het1 и Het2 (секој од нив) независно може исто
така да биде одбран од радикали со формулата:

-Alk-Y-C(=O)-R9 (b-3) или
-Alk-Y-C(=O)-NR11R12 (b-4)
каде што секој Alk e С1-12алкандиил; и

R6 e водород хидрокси цијано С1-6алкил–
сулфониламино С3-6циклоалкил С5-6циклоалка–
нон или Het1;
R7 e водород С1-6алкил хидроксиС1-6алкил С3циклоалкил или Het2;
6

X е О Ѕ ЅО2  или NR8; при што споменатиот R8 e
водород или С1-6алкил;

R13 и R14 (секој од нив) независно се водород или
С1-4алкил.

Има уште 11 патентни барања.

R9 e водород С1-6алкил С3-6циклоалкил С1-6ал–
килокси или хидрокси;

Y e NR10 или директна врска; при што споменатиот
R10 e водород или С1-6алкил;

R11 и R12 (секој од нив) независно се водород
С1-6алкил С3-6циклоалкил или R11 и R12 во

Patenti
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ТЕРАПЕВТСКИ
ВОДЕН
СОСТАВ
КОЈ
СОДРЖИ ХЕКСАХИДРО-5 ПИРИМИДИНАМИН
СОЕДИНЕНИЕ И ПОЛИАЛКОКСИЛИРАН МАСЕН
АЛКОХОЛ

A 61K 31/505
7/16  9/00

(13)

Т1

(21)

 2004/47

(22)

18/02/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19990400408  19/02/1999  EP

(96)

22/01/2000 EP00904948.7

(97)

10/12/2003 EP1154775

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY

(II) киселинско соединение во кое е додадена сол;
и

Morris Plains New Jersey 07950 US

(III) полиалкоксилиран масен алкохол.

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Има уште 30 патентни барања.

(74)

901445

(54)

(51)

(11)

(57)

1. Терапевтски воден состав кој вклучува:
(I) ефективно терапевтско количество на
соединение од хексахидро-5-пиримидинамин

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје
(72)

CANCES Joel  
MUNEROT Jacques

(51)

(21)

A 61K 31/215

(11)

901450

31/19  31/225  31/40

(13)

Т1

A 61P 9/10

(22)

19/02/2004

 2004/48

(45)

30/09/2004

(30)

19980102457P  30/09/1998  US

(96)

08/07/1999 EP99933763.7

(97)

25/02/2004 EP1117392

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road Morris Plains New Jersey 07950
US

(74)

(57)

1. Употреба на средство за намалување на
холестеролот во количество со кое ќе предизвика
агресивно намалување на LDL холестеролот за
најмалку четириесет отсто од основното ниво
заради добивање на фармацевтски состав за
спречување или одложување на реваскуларизација
која се заснова на употреба на катетер кај пациенти
кои страдаат од коронарно артериско заболување
и кои имаат потреба од таков третман.
Има уште 10 патентни барања

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

BLACK Donald Michael

(54)

МЕТОДА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ИЛИ ОДЛОЖУВАЊЕ
НА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈА КОЈА СЕ ЗАСНОВА
НА УПОТРЕБА НА КАТЕТЕР

901445

Patenti

Glasnik

(51)

C 12N 15/00

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/54

(22)

01/03/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19991055558  18/11/1999  DE

(96)

07/11/2000 EP00979539.4

(97)

07/01/2004 EP1230354

(73)

CEVEC Pharmaceuticals GmbH

901406
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(54)

Перманентна аминоцитна клеточна
низа нејзино добивање и примена во
добивањето на вектори за генетски
трансфер

(57)

1. Перманентната аминоциклична клеточна низа
назначена со тоа што опфаќа најмалку една
нуклеинска киселина која ги истиснува генетските
продукти на а деновирусните E1A и E1B региони.
Има уште 21 патентно барање.

Gottfriend-Hagen-Strasse 60-62 51105 Koln DE
(74)

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘‘Илинденска’’  2/ 13 1400 Велес

(72)

KOCHANEK Stefan  
SCHIEDNER Gudrun

Patenti

901406

46

Glasnik

(51)
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C 07D 401/04

(11)

901410

A 61K 31/445

(13)

Т1

C 07D 405/14

(22)

01/03/2004

(21)

 2004/58

(45)

30/09/2004

(30)

19990001232  04/06/1999  ES

(96)

31/05/2000 EP00940296.7

(97)

11/02/2004 EP1183251
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ALMIRALL PRODESFARMA S.A.
General Mitre 151 08022 Barcelona ES
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

PAGES SANTACANA Luis Miguel
FONQUERNA POU Silvia
PUIG DURAN Carles
FERNANDEZ FORNER Maria

(54)

ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛИЛПИПЕРИДИН КАКО
АНТИХИСТАМИНСКИ
И
АНТИАЛЕРГИСКИ
АГЕНСИ

(57)

1. Соединение со формулата (I):

A1 претставува алкилен алкиленеокси алки–
ленетио алканоил или хидроксиалкилен група која
има до 7 јаглеродни атоми;
A2   претставува единечна врска или алкилен или
алкенилен група која има до 7 јаглеродни атоми;
W претставува единечна врска или фенилен или
фуранилен група која е несубституирана или
субституирана од еден или повеќе халогени атоми
алкокси групи кои имаат до 7 јаглеродни атоми
и/или алкилни групи кои имаат до 7 јаглеродни
атоми;
R1 претставува водороден атом или C1-7
алкилна алкенилна или алкинилна група C2-5
алкоксиалкилна група С3-7 алкеноксиалкилна
група С3-7 алкиноксиалкил група С3-7 алкоксиалкоксиалкил група бензилна или фенилетилна
група која е несубституирана или субституирана
од еден или повеќе халогени атоми C1-4
алкилни метокси или бензилокси групи или
циклоалкилалкилна група каде што циклоалкилна
група е циклопропил циклобутил циклопентил
циклохексил циклохептил или декалинил кој е
несубституиран или субституиран од еден или
повеќе халогени атоми C1-4алкилни или метокси
групи и алкилниот дел од циклоалкилалкилната
група е метилен етилен пропилен или бутилен;
R2 претставува водороден или халоген атом или
алкилна или алкокси група која има до 7 јаглеродни
атоми; и
R3 претставува карбоксилна група или тетра–
золилна група; и нивни фармацевтски прифатливи
соли.

назначено со тоа што

901410

Има уште 15 патентни барања.
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A 61P 35/00

(22)

08/03/2004

C 07D 307/00 317/00

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/67

(30)

20000007823  20/06/2000  FR

(96)

19/06/2001 EP01947525.0

(97)

17/03/2004 EP1292597

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER
1 Rue Carle Hebert 92415 Courbevoie Cedex FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

MONNERET Claude
BERTOUNESQUE Emmanuel  
MERESSE Philippe
ATASSI Ghanem
PIERRE Alain
HICKMAN John   
PFEIFFER Buno
RENARD Pierre

(54)

(57)

ДЕРИВАТИ НА КАРБАМАТ И ТИОКАРБАМАТ
ПОДОФИЛОТОКСИН МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
ИСТИТE
1.     Соединенија со формулата (I):
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X претставува група на
разгранет (C1-C6) алкилен;

праволиниски

47

или

R4 претставува група одбрана од:

- амино кој може да биде супституиран со една
или две идентични или различни групи одбрани од
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил арил и
право-линиски или разгранет (C1-C6) арилалкил;

- група со формулата -N(R3)-X1-OR5 каде што
R3 е како што беше дефинирано претходно X1 
претставува група на праволиниски или разгранет
(C1-C6) алкилен a R5 претставува група одбрана
од атом на водород група на праволиниски или
разгранет (C1-C6) алкил арил и праволиниски или
разгранет (C1-C6) арилалкил;
- група со формулата -N(R3)-X1-NR6R7 каде што R3
и X1 се како што беше дефинирано претходно a
R6 R7 кои може да бидат идентични или различни
засебно претставуваат група одбрана од атом на
водород група на праволиниски или разгранет (C1C6) алкил арил и праволиниски или разгранет (C1C6) арил-алкил;
- хидрокси;

- праволиниски или разгранет (C1-C6) алкокси;

- арилокси;

- група со формулата -О-X1-OR5 каде што R5 и X1 
се како што беше дефинирано претходно; и
- група со формулата -О-X1-NR6R7 каде што R6 R7
и X1 се како што беше дефинирано претходно;

        нивните изомери како и нивните фармацевтски
прифатливи киселински или базни адитивни соли
при што се подразбира дека:

каде што:
R1 претставува група одбрана од водород
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил
арил праволиниски или разгранет (C1-C6)
арилалкил хетероарил пра-волиниски или
разгранет (C1-C6) хетероарилалкил праволиниски
или
разгранет
(C1-C6)
алкоксикарбонил
арилоксикарбонил праволиниски или разгранет
(C1-C6) арилалкоксикарбонил хетероциклоалкок
сикарбонил праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкилсулфонил арилсулфонил праволиниски
или раз-гранет (C1-C6) арилалкилсулфонил како и
фосфонска група;
R2 претставува атом на кислород или сулфур;

R3  претставува атом на водород група на
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил
циклоалкил или праволиниски или разгранет (C1-

Patenti

- терминот “арил(на)” значи група одбрана
од фенил бифенил нафтил дихидронафтил
тетрахидронафтил
инденил
инданил
и
бензоциклобутил при што секоја од овие групи
може да содржи еден или повеќе идентични
или различни супституенти одбрани од халоген
хидрокси праволиниски или разгранет (C1C6) алкил праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкокси цијано нитро амино праволиниски или
разгранет (C1-C6) алкиламино праволиниски
или разгранет (C1-C6) диалкиламино карбокси
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкоксикарбонил праволиниски или разгранет (C1-C6)
трихалогеноалкил праволинис-ки или разгранет
(C1-C6) алкилкарбонилокси праволиниски или
разгранет (C1-C6) алкилкарбонил и аминокарбонил
каде што групата амино може да биде супституиран
со една или две идентични или различни групи
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил;

- терминот “хетероарил(на)” значи ароматичен
моноциклик ароматичен бициклик или бициклик
во којшто еден од прстените е ароматски а другиот
е делумно хидрогениран со 5 до 12 молекулски
ланци кој во прстенестиот систем содржи еден два
или три хетероатоми одбрани од кислород азот и
сулфур при што споменатиот хетероарил може
да биде супституиран со истите супституенти кои
беа наведени во случајот со арилната група;

901397
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- терминот “циклоалкил(на)” значи моноциклична
или бициклична група која може да биде заситена
или незаситена но без ароматски карактер
и која содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми
која може да биде супституирана со една или
повеќе идентични или различни групи одбрани
од халоген праволиниски или разгранет (C1C6) алкил праволиниски или разгранет (C1-C6)
трихалогено-алкил хидрокси амино праволиниски
или разгранет (C1-C6) алкиламино и праволиниски
или разгранет (C1-C6) диалкиламино;

(51)

C 07D 337/08

(11)

901478

A 61K  31/38

(13)

Т1

C 07C  323/18

(22)

09/03/2004

C 07D  409/10

(45)

30/09/2004

терминот “хетероциклоалкил” значи циклоалкил
како што беше дефинирано претходно кој во
прстенестиот систем содржи еден или два
хетероатоми одбрани од кислород азот и сулфур
при што споменатиот хетероциклоалкил може
да биде супституиран со еден или повеќе
супституенти кои се опишани во случајот со
циклоалкилната група;
терминот “изомери” значи енантиомери и диасте–
реоизомери.
Има уште 10 патентни барања.

(57)

1.   Соединение кое има структурна формула:

409/12  487/08
C 07F 9/6553
C 07K 5/06
(21)

 2004/69

(30)

19980109551  02/07/1998  US

(96)

29/06/1999 EP99931769.6

(97)

10/12/2003 EP1091953

(73)

G.D. Searle & Co.
Chicago IL 60606-5110 US

(74)

ИНДОВСКА АНЕТА адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11 1000 Скопје

(72)

или фармацевтски
солватација од тоа.

прифатлива

сол

или

Има уште 8 патентни барања.

LEE Len F.  
BANERJEE Shyamal C.
HUANG  Horng-Chih  
LI Jinglin J.

(54)

901478

НОВИ БЕНЗОТИЕПИНИ КОИ ДЕЈСТВУВААТ
КАКО
ИНХИБИТОРИ
НА
ТРАНСПОРТОТ
НА ИЛИЈАЧНА ЖОЛЧНА КИСЕЛИНА И
ТАУРОХОЛАТСКА АПСОРПЦИЈА

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 401/12

(11)

901399

A 61K 31/404

(13)

Т1

A 61P 35/00

(22)

09/03/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/71

(30)

19991062300  23/12/1999  DE

(96)

19/12/2000 EP00983349.2

(97)

11/02/2004 EP1240157

(73)

Zentaris GmbH
45 Weissmullerstrasse 60314 Frankfurt/Main DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

GUNTHER Eckhard
EMIG  Peter
REICHERT  Dietmar
LE BAUT Guillaume
NICKEL Bernd
BACHER Gerald

(54)

СУБСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА N-БЕНЗИЛИНДОЛ-3-ИЛ ГЛИОКСИЛНА КИСЕЛИНА КОИ
ИМААТ АНТИ-ТУМОРЕН ЕФЕКТ

(57)

1.     Нови  супституирани деривати  на N-бензилиндол-3-ил   глиоксилна   киселина   кои имаат
антитуморно дејство со општата формула I
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и  ацетилната група  некој од следниве радикали:
-NH-CH2-COOH;

-NH-CH(CH3)-COOH;

(CH3)2CH-CH2-CH2-CH(NH)-COOH;

H3C-CH2CH(CH3)-CH(NH)-COOH;
HOH2C-CH(NH)-COOH;

фенил-СН2-СН(NН)-СООН;

(4-имидазоил)-СН2 СН(NН)-СООН;

HN=C(NH2)-NH-(CH2)3-CH(NH)-COOH;
H2N-(CH2)4-CH(NH)-COOH;

H2N-CO-CH2-CH(NH)-COOH;

HOOC-(CH2)2 CH(NH)-COOH

R1= водород (С1-С6)-алкил при што алкилната
група може да е моно- или полисупституирана од
фенилниот прстен и овој фенилен прстен може
да биде моно- или полисупституиран од халоген
(С1-С6)-алкил (С3-С7)-циклоалкил од карбоксилни
групи карбоксилни групи естерирани со С1-С6алканоли трифлуорометил групи хидроксил групи
метокси групи етокси групи бензилокси групи и од
бензил групата која е моно- или полисупституирана
во фенилната половина од (С1-С6)-алкилни групи
халогени атоми или трифлуорометил групи
R1  понатаму е бензилоксикарбонилна група (Z
група) и терцијалниот-бутоксикарбонил радикал
(Вос радикал) покрај тоа ацетилната група
R2  може да е фенилниот прстен кој е моно- или
полисупституиран од (С1-С6)-алкил (С1-С6)-алкокси
циано халоген трифлуорометил хидроксил
бензилокси нитро амино (С1-С6)-алкиламино (С1С6)-алкоксикарбониламино и од карбоксилна
група или од карбоксилна група естерирана со (С1С6)-алканоли или може да е пиридинска структура
со формулата II

назначени со тоа што радикалите R R1 R2 R3 R4
и Z го имаат следново значење:
R= нитро амино моно- или ди(С1-С6)-алкиламино
моно- или ди(С1-С6)-циклоалкиламино (С1-С6)ациламино фенил (С1-С6)-алкиламино ароиламино
хетероароиламино
(С1-С6)-алкилсулфонамидо
арилсулфонамидо
малеимидо
сукцинимидо
фталимидо бензилоксикарбониламино (Z-амино)
терц-бутоксикарбониламино (ВОС-амино) 9флуоренилметоксикарбониламино
(Fmocамино) трифенилметиламино (Tr-амино) 2-(4’пиридил)етоксикарбониламино
(Руос-амино)
дифенилметилсилиламино (DPMS-амино) при
што радикалите за R може да се селективно
прикачени на C атомите 2 3 и 4 од фенилниот
прстен
R  покрај   тоа   може   да   е   во   случајот   кога   R1=
водород   метилната   или фенилметилната   група  
и  бензилоксикарбонил   радикал   (Z    радикал)
терцбутоксикарбонилниот радикал  (BOC радикал)  

Patenti

и неговите N-оксиди каде што пиридинската
структура е селективно прикачена на прстенестите
јаглеродни атоми 2 3 и 4 и може да е супституирана
од супституентите R5 и R6

R5 и R6 во формулата 2 може да е идентично
или различно и го има значењето (С1-С6)-алкил
и значењето (С3-С7)-циклоалкил (С1-С6)-алкокси
нитро амино хидроксил халоген и трифлуорометил
и понатаму се етоксикарбониламино радикалот
и групата карбоксиалкилокси во која алкилната
група може да има 1-4 C атоми

R2 понатаму може да е 2- или 4-пиримидинил
хетероцикличен
прстен
каде
што
2пиримидинилниот прстен може да е моно- или
полисупституиран од метилната група покрај тоа
може да 2- 3- 4- 5- 6- 7- и 8-хинолилна структура
супституирана од (С1-С6)-алкил халоген нитро
групата амино групата и (C1-C6)-алкиламино
радикалот може да е 2- 3- или 4-хинолилметил

901399
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група каде што јаглеродните прстени на
пиридилметил
радикалот
на
хинолилната
група и на хинолилметил радикалот може да се
супституираат од (С1-С6)-алкил (C1-C6)-алкокси
нитро амино и (С1-С6)-алкоксикарбониламино

азотниот атом за кој се врзани пиперазин прстен
со формулата 3 или хомопиперазин прстен под
услов R2 да е аминоалкилен група во која

-CH2COOH;

R7 е алкил радикал е фенилен прстен кој може да
е моно- или полисупституиран од (С1-С6)-алкил
(С1-С6)-алкокси халоген нитро групата амино
функцијата и од (C1-С6)-алкиламино групата;
покрај тоа R7 е бензхидрилната група и bis-pфлуоробензхидрилната група.

R2 во случајот кога R1=водород метилната или
бензилната група и бензилоксикарбонил радикалот
(Z радикал) терц-бутоксикарбонил радикалот
(BOC радикал) и ацетилната група покрај тоа
може да е некој од следниве радикали:
-СН(СН3)-СООН;
(СН3)2СН-(СН2)2-СН(СООН)-;
H3C-H2C-CH(CH3)-CH(COOH);
[HO-H2C-CH(COOH)-;
фенил-СН2-СН(СООН)-;
(4-имидазолил)-СН2-СН(СООН)-;
HN=C(NH2)-NH-(CH2)3-CH(COOH)-;
H2N-(CH2)4-CH(COOH)-;
H2N-CO-CH2-CH(COOH)-;
НООС-(СН2)2-СН(СООН)-;
R2  во случајот во кој R1  е водород Z групата BOC
радикалот ацетилната или бензилната група
покрај тоа може да е киселинскиот радикал од
природната или неприродната амино киселина
т.е. α-глицил α-саркосил α-аланил α-леуцил αизолеуцил α-серил α-фенилаланил α-хистидил
α-пролил α-аргинил α-лисил α-аспарагил и αглутамил радикалот каде што амино групите
на соодветните амино киселини може да се
присутни незаштитени или може да се заштитени.
Евентуална заштитна група со амино функција е
карбобензокси радикалот (Z радикалот) и терцбутокси-карбонил радикалот (BOC радикалот)
како и ацетилната група. Bo случајот на аспарагил
и глутамил радикалот баран за R2 втората
неврзана карбоксилна група е присутна како
слободна карбоксилна група или во форма на
карбоксилна група естерирана со С1-С6-алканоли
т.е како метил етил или како терцбутил естер;
покрај тоа R2 може да е алиламинокарбонил-2метилпроп-1-ил група;

R3 и R4 може да се идентични или различни и се
водород (С1-С6)-алкил (C3-C7)-циклоалкил (С1-С6)алканоил халоген и бензилокси; R3 и R4 покрај
тоа може да се нитро групата; амино групата (С1С4)-моно- или диалкил-супституираната амино
група и (С1-С6)-алкоксикарбониламино функцијата
или (C1-C6)-алкоксикарбониламино-(С1-С6)-алкил
функцијата Z е O и S.
Има уште 8 пшатентни барања.

R1 и R2 покрај тоа може да формираат заедно со

901399

Patenti
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(51)

C 07D 403/02

901402

(11)

A 61K 31/496

(13)

Т1

31/5377

(22)

15/03/2004

A 61P 25/00

(45)

30/09/2004

C 07D 403/14
405/14  413/14  471/04
(21)

 2004/76

(30)

19990001885  30/12/1999  DK

(96)

20/12/2000 EP00984924.1

(97)

17/03/2004 EP1246816

(73)

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 DK-2500 Copenhagen-Valby DK

(74)

ТОНЕВСКИ  ДРАГАН АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70 1000 Скопје

(72)

RUHLAND Thomas
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или R9 и R10 заедно со азот на што тие се
прикачена форма 1-морфолинил 1-пиперидинил
1-хомопиперидинил
1-пиперазинил
1-хомо–
пиперазинил 1-имидазолин 1-пиролил или
пиразолил сите од кои може понатаму да бидат
заменети со С1-С6-алкил; или два соседни
заменувачи на R1-R5 заедно формирајќи кружна
мешавина на фенилен прстен избран од група
која содржи

кадешто W e O или S и R’ и R” се водород или С1С6-алкил.
Има уште 11 патентни барања.

KROG-JENSEN Christian
ROTTLANDER Mario
MIKKELSEN Gitte
ANDRESEN Kim  
MOLTZEN Ejner Knud
(54)

Заменети деривати на фенил-пиперазин
нивна подготовка и употреба

(57)

1. Соединение
формула I

претставено

со

генералната

кадешто Z претставува NH NR’’’ O или S;
R’’’претставува водород или С1-С6-алкил;

R7 и R8 независно претставуваат водород халоген
С1-С6-алкил С3-8 -циклоалкил CN СF3  или С1-С6алкокси; или R7 или R8 заедно формираат 5- или
6-член арил или хетероарил измешан со бензолен
прстен.
Y претставува N C или CH;
испрекинатата
врска;

линија

претставува

опциона

R6 и R6’ претставува H или С1-С6-алкил;

X претставува ЂО- или ЂS-; n е 234 или 5;
m e 2 или 3;
R1 R2 R3 R4 и R5 се независно избрани форми на
група која содржи водород халоген С1-С6-алкил
С2-6-алкенил С2-6-алкенил С3-8-циклоалкил арил
хидрокси хидрокси-С1-С6-алкил С1-С6-алкиокси
С3-8-сиклоалкокси С1-С6-алкилсулфанил асил и
NR9R10 кадешто R9 и R10 самостојно претставуваат
водород С1-С6-алкил С2-6-алкенил С2-6-алкинил С3- силоалкил или арил;
8
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C 07D 487/04

901419

(11)

A 61K 31/40

(13)

Т1

A 61P 21/00

(22)

23/03/2004

C 07D 209/00

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/83

(96)

26/01/2001 EP01905691.0

(97)

24/03/2004 EP1252164

(73)

MERCKLE GMBH
Graf-Arco-Strasse 3 D-89079 Ulm DE

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

KAMMERMEIER Thomas
LAUFER Stefan  
MERCKLE Philipp  
STRIEGEL Hans-Gunter

(54)

(57)

901419

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 6-(4ХЛОРФЕНИЛ)-22-ДИМЕТИЛ-7ФЕНИЛ-23ДИХИДРО-1Х-ПИРОЛИЗИН-5-ИЛ
АЦЕТИЧНА
КИСЕЛИНА

кадешто соединението од формулата III

е реактиран со оксалилхлорид додека до–
биениот продукт е третиран со хидразин и
алкалиметалхидроксид во водна фаза со
температура од 120 до 1800C со остаток на
алфатични моно -или диалкохоли кои имаат
точка на вриење од барем 1400C после што во
завршниот третман преку додавање на етер се
постигнува трифазен систем a соединението од
формулата и се добива преку окиселување на
средишната фаза.
Има уште 20 патентни барања.

1. Постапка за подготовка на соединението од
формулата I

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 401/04

901404

(11)

A 61K   31/44  31/505

(13)

Т1

C 07D  209/00

(22)

29/03/2004

221/00  241/00

(45)

30/09/2004

471/04  487/04
(21)

 2004/92

(30)

19960031207P  19/11/1996  US

(96)

18/11/1997 EP97947617.3

(97)

14/04/2004 EP0948495

(73)

AMGEN INC.
One Amgen Center Drive Thousand Oaks
CA 91320-1799 US

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

ZABLOCKI Jeffery A.  
TARLTON Eugene Jr.
RIZZI James P.  
MANTLO Nathan B.

(54)

АНТИИНФЛАМАТОРНИ СРЕДСТВА ВО КОИ Е
ИНКОРПОРИРАН ПИРОЛ СУПСТИТУИРАНИ СО
АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ

(57)

1.     Соединение со формулата:

или негова фармацевтски прифатлива сол
назначено со тоа што X1 e N; X2 e CR2; X3 е
СН или CR3; и Х4 е СН; и каде што R2 e -Z-Y под
услов комбинираниот вкупен број на арилни
хетероарилни циклоалкилни и хетероциклилни
радикали во R2 да биде 0-3;
R3 e хало трифлуорометилни фенилни метилни
хидроксиметилни
хидроксиетилни
димети–
ламино метокси трифлуорометокси ацетилни
метоксикарбонилни етоксикарбонилни амидо
NN-диметиламидо метилсулфонилни или ами–
носулфонилни радикали;
каде што секој Z е независно:
1) врска;
2) радикал на С1-С4 алкил или С2-С5 алкенил
кој може да биде супституиран со 1-3 радикали
на амино ди-(С1-С2  алкил) амино (C1-C4 алко–
кси)карбониламино хид-рокси С1-С2 алкокси С1С2 алкилтио хало или арил или хетероарил кој
може да биде супституиран со 1-2 радикали на
амино ди-(С1-С2 алкил)амино ацетамидо (С1-С4
алкокси)карбониламино хидрокси С1-С2 алкокси
С1-С2  алкилтио цијано хало С1-С4 алкил или
трифлуорометил; или
3) радикал на арил или хетероарил кој може
да биде супституиран со 1-3 радикали на
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амино ди-(С1-С2алкил)амино ацетамидо(С1-С4
алкокси)карбониламино хидрокси C1-C2 алкокси
С1-С2 алкилтио цијано хало С1-С4 алкил или
трифлуорометил;
секој Y е независно:
1) радикал на водород под услов Z да не биде
врска;
2) радикал на хало;
3) радикал на -C(O)-R20 -C(O)-OR21 или -C(O)NR5R21;

4) радикал на -OR21 -SR21 -S(O)-R20 -S(O)2-R20 или
-S(O)2-NR5R21; или

5) радикал на -NR5R21 -NR22-C(O)-R21 -NR22-C(O)OR20 -NR22-C(O)-NR5R21 -NR22-S(O)2-R20 или -NR22S(O)2-NR5R21;

каде што секој R5 e независно:
1) радикал на водород;

2) радикал на С1-С4 алкил кој може да биде
супституиран со 1-3 радикали на хало; или
3) радикали на фенил-С1-С2-алкил или хетероарилС1-С2-алкил кои може да бидат супституирани со
1-3 радикали на амино диметиламино хидрокси
метокси метилтио метил или трифлуорометил;
каде што секој R20 e независно:

1) радикали на С1-С8 алкил или С2-С5 алкенил
кои може да бидат супституирани со 1-3
радикали на -CO2R23 амино С1-С4 алкиламино
ди-(С1-С4алкил)амино
С1-С5
алканоиламино
(С1-С4алкокси)
карбониламиноN-((С1-С4 ал–
кокси)
карбонил)-N-(С1-С4алкил)амино
ами–
алкокси
нокарбониламино
хидрокси
С1-С4
С1-С4 алкилтио С1-С4 алкилсулфинил С1-С4
алкилсулфонил хало или арил-С1-С4-алкокси арилС1-С4-алкилтио арил-С1-С4-алкилсулфонил С3-С6
циклоалкил хетероциклил арил или хетероарил кои
може да бидат супституирани со 1-3 радикали на
амино С1-С4 алкиламино ди-(С1-С4 алкил)амино С1С5 алканоиламино (С1-С4 алкокси)карбониламино
С1-С4 алкилсулфониламино С1-С5 алканоил (С1С4 алкокси)карбонил хидрокси С1-С4 алкокси С1С4 алкилтио цијано хало С1-С4 алкил или С1-С2 
халоалкил со 1-3 радикали на хало;
2) радикал на хетероциклил кој може да биде
супституиран со 1-2 радикали на амино ди-(С1-С4
алкил)амино (С1-С4 алкокси)карбониламино (С1С4 алкокси) карбонил хидрокси С1-С4 алкокси С1С4 алкилтио или С1-С4 алкил; или

3) радикали на арил или хетероарил кои може да
бидат супституирани со 1-2 радикали на амино
ди-(С1-С4 алкил)амино ацетамидо (С1-С4алкокси
)карбониламиноС1-С4 алкилсулфониламино (С1С4 алкокси)карбонил хидрокси С1-С4 алкокси С1С4 алкилтио цијано хало азидо С1-С4 алкил или
трифлуорометил;
секој R21 e независно радикал на водород или
R20;

секој R22 e независно радикал на водород или С1С4 алкил;

секој R23 e независно радикал на водород или С1-
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С4 алкил или фенил-С1-С2-алкил или хетероарилС1-С2-алкил кои може да бидат супституирани
со 1-3 радикали на амино ди-(С1-С2  алкил)амино
ацетамидо(С1-С4 алкокси)карбониламино хид–
рокси С1-С2 алкокси C1-C2  алкилтио цијано хало
С1-С4 алкил или трифлуорометил;

диметиламино ацетамидо хидрокси хало метокси
метил или трифлуорометил;
секој R29 e независно радикал на водород или R30;

секој R31 e независно радикал на водород метил
или етил;
секој R32 e независно:

R10 e радикал на водород R30 -C(O)-R29 -C(O)NR31R32 -S(O)2-R30 или -S(O)2-NR31R32;

1) радикал на водород;
2) радикал на С1-С4 алкил или С1-С2 алкил
супституиран со радикал на фенил или хетероарил
кој може да биде супституиран со 1-3 радикали
на амино диметиламино ацетамидо хидрокси
метокси метил или трифлуорометил; или

R11 e радикал на хетероарил кој може да биде
супституиран со 1-2 радикали на:
1) R30;

2) радикали на хало или цијано; или
3) радикали на -C(O)-NR31R32 -OR29 -SR29 -NR31R32 
или -NR33-C(O)-R29;

3) радикал на фенил или хетероарил кој може
да биде супституиран со 1-3 радикали на амино
диметиламино ацетамидо хидрокси метокси метил
или трифлуорометил;

R12 e радикал на арил кој може да биде супсти–
туиран со 1-2 радикали на:
1) R30;

каде што секој R33 е независно радикал на
водород или метил; и

3) радикали на -C(O)-NR31R32 -OR29 -SR29 -S(O)-R30
-S(O)2-R30 -S(O)2-NR31R32

каде што хетероциклилот е радикал на
моноцикличен заситен хетероцикличен прстенест систем со 5-6 елементи на прстенот при
што 1-2 елементи на прстенот се хетероатоми
на кислород сулфур или азот кој може да биде
споен со бензо и може да биде супституиран со
1-2 оксо или тиоксо радикали; арилот е радикал
на фенил или нафтил; и хетероарилот е радикал
на моноцикличен ароматски хетероцикличен
прстенест систем со 5-6 елементи на прстенот при
што 1-2 елементи на прстенот се хетероатоми на
кислород сулфур или азот кој може да биде споен
со бензо.

2)  радикали на хало или цијано; или

-NR31R32 или -NR33-C(O)-R29;

под услов вкупниот број на радикали на арил
хетероарил циклоалкил и хетероциклил врз секој
R11 и R12 да биде 0-1;

каде што секој R30 e независно:

1) радикал на С1-С4 алкил кој може да биде
супституиран со радикал на фенил или хетероарил
кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на
амино диме-тиламино ацетамидо хидрокси хало
метокси метил или трифлуорометил;

Има уште 24 патентни барања.

2) радикал на трифлуорометил; или
3) радикали на арил или хетероарил кои може да
бидат супституирани со 1-3 радикали на амино

(51)

A 61K 9/00  31/46

(11)

901408

(13)

Т1

(22)

02/04/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/103

(30)

20001050635  12/10/2000  DE

(96)

28/09/2001 EP01969789.5

(97)

08/09/2004 EP1292281

(73)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein DE

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

BECHTOLD-PETERS Karoline

(54)

НОВ ПРАШОК ЗА ИНХАЛАЦИЈА КОЈ СОДРЖИ
ТИОТРОПИУМ

(57)

1. Прашок за инхалација кој содржи од 004 до 08
тежински % тиотропиум споен со физиолошки
прифатливо средство за врзување назначен со
тоа што средството за врзување се состои од
смеша на погрубо средство за врзување со средна
големина на честичките од 15 до 80 μm и поситно
средство за врзување со средна го-лемина на
честичките од 1 до 9 μm при што пропорцијата
на поситното средство за врзување претставува
3 до 15 тежински % од вкупното количество на
средството за врзување.
Има уште 14 патентни барања.

WALZ Michael
BOECK Georg  
DORR Rolf

901408

Patenti

Glasnik

(51)

B 41M 3/14

55

НОСАЧ НА ФОТОИЗГРАВИРАНИ ИСПЕЧАТЕНИ
ПОДАТОЦИ

(57)

Prinzregentenstrasse 159 81677 Munchen DE

1. Носач на податоци особено банкнота хартија од
вредност или на нив слични која има барем една
испечатена површина (13) и барем една парцијална
површина (14) во голема мера опкружена од
споменатата површина назначен со тоа што
површината (13) и парцијалната површина (14)
се печатат со печатење со врежување двете
површини имааат различни дебелини на слоевите
со мастило и се разликуваат еден од друг.

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Има уште 21 патентно барање.

B 41C 1/02

(13)

Т1

B 41M 1/10

(22)

06/04/2004

(21)

 2004/106

(45)

30/09/2004

(30)

20001015097  20/03/2000  DE

(96)

26/03/2001 EP01917117.2

(97)

03/03/2004 EP1272352

(73)

Giesecke & Devrient GmbH

(74)
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(54)

(11)

901400
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ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје
(72)

BALDUS Christof
DANIEL Franz
PREIDT Adolf  
REBELE Theodor
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(51)

A 61J 1/06

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/110

(22)

13/04/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20000830190  14/03/2000  EP

(96)

08/03/2001 EP01923650.4

(97)

19/05/2004 EP1263389

(73)

Dompe S.P.A.

901409

Via Campo di Pile 67100 L’Aquila IT
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BOLTRI Luigi   
CASSANDRI Rocco  
CLAVENNA Gaetano   
GENTILE Marco
IPPOLITI Francesco

(54)

901409

КОНТЕЈНЕР ЗА ТЕЧНИ ИЛИ ПАСТЕСТИ
СУПСТАНЦИ И КОМПЛЕТИ ЗА ИСТИТЕ
КОНТЕЈНЕРИ

(57)

1. Контејнер за течни и пастести супстанции
прашоци суспензии или липозомијални препарати
за фармацевтска употреба дијагнози козметички
средства и на нив слични вградени во плоча (6)
од пластичен материјал. Спомематиот контејнер
(1) опфаќа два полуконтејнери (2) со нивните
тела (4) и вратови (3) ставени близу еден до друг
и паралелно во кореспонденција со споменатите
вратови (3) се овозможени два исечока (9 10) за
да се дозволи селективното отворање на еден
или и на обата споменати полуконтејнери (2)
и со тоа администрација на целата доза или на
половина доза од продуктот назначен со тоа
што споменатите два исечока (9 10) опфаќаат
хоризонтална линија на пресек (9) којашто ги
пресекува вратовите (3) на обата полу-контејнери
(2) на таков начин што неговиот отвор ја овозможува
администрацијата на целата доза од контејнерот
(1) и коса линија на пресек (10) која го пресекува
врвот на вратот (3) на само еден од споменатите
полуконтејнери   (2)    на    таков    начин    што    
неговиот   отвор   овозможува администрација на
половина доза од продуктот од контејнерот (1).
Има уште 4 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 513/04
209/00  285/00  513/04

(13)

Т1

(21)

 2004/114

(22)

16/04/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20010005226  18/04/2001  FR

(96)

16/04/2002 EP02290946.9

(97)

16/06/2004 EP1251132

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER

901407

(11)
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во присуство на катализатор  (R)  BINAP    RuCI2
(RR) DPEN co формулата (III):

22 rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine FR
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Foucher Elsa
Thominot Gilles
Lecouve Jean-Pierre
Ramsden James Andrew  
Cobley Christopher James

(54)

СИНТЕЗА
НА
(3aS)-55-ДИОКСО-233а4ТЕТРАХИДРО-1H-ПИРОЛО [21-c][124] БЕН–
ЗОТИАДИАЗИН

(57)

1. Постапка за индустриска синтеза на (3аЅ)55-диоксо-233а4-тетрахидро-1Н-пиро-ло[21с][124]бензотиадиазин со формулата (I):

во количина помеѓу 04 и 2 ммола на мол
соединение со формулата (II) и тоа:
во мешавина на толуен и изопропанол во која
пропорцијата на толуен се движи помеѓу 10 и 90%
волуменски под дејство на притисок на водород од
4 до 25 бари на температура помеѓу 40 и 90°С и во
присуство на база како што е на пример калиумов
или натриумов терцбутанолат во раствор од
алкохолен растворувач како што е на пример
терцбутанол или изопропанол во количина помеѓу
08 и 15 мола на мол соединение со формулата (I)
а потоа откога ќе се изолира и ќе кристализира се
внесува директно во соединението со формулата
(I) со прекумерно енантиомерно количество над
80%.
Има уште 4 патентни барања.

назначена со тоа што се врши хидрогенација
на
55-диоксо-23-дихидро-1Н-пиро-ло[21-с][12–
4]бензотиадиазин со формулата (II):

Patenti

901407
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Glasnik

(51)
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C 07D 491/048

901401

(11)

A 61K 31/4355

(13)

Т1

31/4365 31/437

(22)

16/04/2004

A 61P 25/00

(45)

30/09/2004

C 07D 221/00
307/00  471/04
491/048 495/04
(21)

 2004/115

(30)

19990010834  27/08/1999  FR

(96)

25/08/2000 EP00402359.4

(97)

12/05/2004 EP1078928

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER
22 rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Peglion Jean-Louis
Dessinges Aimee
Poitevin Christophe
Millan Mark
Dekeyne Anne

(54)

ДЕРИВАТИ НА ПИРИДИН ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ
ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)

1. Соединенија со формулата (I):

назначени со тоа што
W претставува:
- или нафтилна група која може да биде
супституирана со една или повеќе идентични
или различни групи одбрани од халоген
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил
хидрокси пра–волиниски или разгранет (C1-C6)
алкокси цијано нитро праволиниски или разгранет
(C1-C6) трихалогеноалкил метилендиокси и
етилендиокси

или различни групи одбрани од халоген хидрокси
цијано нитро праволиниски или разгранет (С1С6) алкил праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкокси праволиниски или разгранет (C1-C6)
трихалогеноалкил праволиниски или разгранет
(C1-C6) хетероциклоалкилалкилен (каде што
хетероцикликот е моноцикличен незаситен или
ароматски систем со 5 до 6 молекулски синџири
кој содржи од 1 до 4 хетероатоми одбрани од
азот сулфур и кислород) и оксо при што се
подразбира дека во тој случај групата Y не може
да биде супституирана со само една група оксо
и дека Е заедно со јаглеродните атоми на фенилниот прстен за кои тој е прикачен претставува
моноциклик со 5 молекулски синџири кои содржат
два идентични или различни хетероатоми одбрани
од кислород и азот
n претставува цел број од 1 заклучно со 6
Z претставува единечна врска атом на кислород
или атом на азот супституиран со група одбрана
од водород праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкил (која и самата може да биде супституирана
со една или повеќе хидрокси групи) и праволиниски
или разгранет (C1-C6) арилалкил
А претставува група СН или атом на азот

Q претставува група СН или атом на азот
при што се подразбира дека најмалку една од
групите А или Q претставува атом на азот и дека
А претставува атом на азот кога Z претставува
единечна врска
М заедно со јаглеродните атоми на пиридинилниот
прстен за кои тој е прикачен претставува тиено
фуро пироло или оксопироло група како и нивните
фармацевтски прифатливи киселински или базни
адитивни соли.
Има уште 19 патентни барања.

- или група со формулата (Y):

каде што Е заедно со јаглеродните атоми
на фенилниот прстен за кои тој е прикачен
претставува моноцикличен незаситен делумно
заситен или ароматски систем со 5 до 7
молекулски ланци кој содржи најмалку еден
хетероа-том одбран од кислород азот и сулфур
при што наведениот Y може да биде поврзан со
групата (СН2)n на соединенијата со формулата (I)
или со фенилната група или со моноцикличниот
систем Е и секоја од наведените групи Y може да
биде супституирана со една или повеќе идентични

901401

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 309/66

(11)

901428

A 61K 31/192

(13)

Т1

A 61P 3/00 5/48

(22)

20/04/2004

(21)

 2004/116

(45)

30/09/2004

(30)

19990004416  03/12/1999  SE
20000001187  03/04/2000  SE

(96)

29/11/2000 EP00983618.0

(97)

10/03/2004 EP1237855

(73)

AstraZeneca AB
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(54)

КРИСТАЛНА ФОРМА НА (S)-2-ЕТОКСИ-3-[4-(2{4-МЕТАНСУЛФОНИЛОКСИФЕНИЛ}ЕТОКСИ)
ФЕНИЛ] ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА

(57)

1. Кристална форма на соединението (Ѕ)-2етокси-3-[4-(2-{4-метансулфонилоксифенил}етокс
и)фенил]   пропионска   киселина   прикажана   со
формулата I долу

151 85 Sodertalje SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BOIJE Maria   
HORVATH Karol
INGHARDT Tord

Patenti

назначена со тоа што има рентгенограм на
дифракцијата на прашокот од X-зраците кој
содржи специфични пикови со висок релативен
интензитет на 6.2 4.47 и 4.15 Ǻ.
Има уште 9 патентни барања.

901428

60

Glasnik
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(51)

A 61K 9/107  9/48

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/120

(22)

21/04/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19970054012P  29/07/1997  US
19970054078P  29/07/1997  US

(96)

27/07/1998 EP98936889.9

(97)

06/05/2004 EP0999826

(73)

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
301 Henrietta Street Kalamazoo
Michigan 49001 US

(74)
(72)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

901414

(54)

САМОЕМУЛЗИФИЦИРАЧКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА
ЛИПОФИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА

(57)

1. Фармацевтски состав кој содржи:
а) липофилно фармацевтски активно средство
б) мешавина на диглицерид и моноглицерид
во тежински однос од околу 9:1 до околу
6:4
(диглицерид:моноглицерид)
каде
што
диглицеридот и моноглицеридот се естри на
глицерол на моно- или ди- незаситена масна
киселина со должина на синџир од шеснаесет до
дваесет и два јаглероди
в) еден или повеќе фармацевтски прифатливи
растворувачи и

ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

г) едно или повеќе фармацевтски прифатливи
површински активни средства.

MOROZOWICH Walter  

Има уште 30 патентни барања.

GAO Ping

901414

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 309/32
C 07C 205/56  59/48

(13)

Т1

(21)

 2004/121

(22)

21/04/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(30)

19970058618P  11/09/1997  US

(96)

03/09/1998 EP98945806.2

(97)

12/05/2004 EP1015441

(73)

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

901440
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(54)

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕРИВАТИ
НА 4-ХИДРОКСИ-2-ОКСО-ПИРАН КОРИСНИ
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗА

(57)

1. (R)-3-хидрокси-3-(2-фенилетил)хексанонска
киселина (IV) и нејзини фармацевтски прифатливи
соли.
Има уште 24 патентни барања.

301 Henrietta Street  Kalamazoo  
Michigan 49001 US
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

GAGE James R
KELLY Robert C
HEWITT Bradley D

Patenti

901440

62

Glasnik

(51)
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A 61K 31/495

(11)

901426

31/35  31/535

(13)

Т1

A 61P 25/24

(22)

21/04/2004

(21)

 2004/122

(45)

30/09/2004

(30)

19970003374  18/09/1997  SE

(96)

09/09/1998 EP98944374.2

(97)

17/03/2004 EP1021183

(73)

AstraZeneca AB

назначена со тоа што R1 е n-пропил или
циклобутил R2 е изопропил терцијарен бутил
циклобутил циклопентил или циклохексил R3 е
водород и R4 е водород или метил и е во форма на
(R)-енантиомер со втора компонента (б) која што
е селективен h5-HT1B антагонист или парцијален
агонист со формулата Il

151 85 Sodertalje SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BERG Stefan
ROSSSvante
THORBERG Seth-Olov

(54)

КОМБИНАЦИЈА НА СЕЛЕКТИВЕН 5-НТ1А
АНТАГОНИСТ
И
СЕЛЕКТИВЕН
H5-HT1B
АНТАГОНИСТ ИЛИ ПАРЦИЈАЛЕН АГОНИСТ

(57)

1. Комбинација од прва компонента (а) која е
селективен 5-ΗΤ1A антагонист со формулата I

при што Х е CH2 O;
Y e CONHNHCO;

R1 е H C1-C6 алкил C3-C6 циклоалкил; R2 е H C1-C6
алкил C1-C6 алкокси халоген;
R3 е

R4 и R5 независно се H или C1-C4 алкил како
рацемат R-енантиомер или Ѕ-енантиомер и
споменатите компоненти (а) и (б) се во форма на
слободни бази солвати или нивни фармацевтски
прифатливи соли.
Има уште 19 патентни барања.

901426

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 235/46

(11)

901429

A 61K 31/166 31/167

(13)

Т1

A 61P 37/00

(22)

21/04/2004

C 07C 233/01

(45)

30/09/2004
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хидроксил (ди)-С1-С6-алкиламино -Y-R6

233/65  233/88  237/30
(21)

 2004/123

и

(30)

20000015744  27/06/2000  GB

5- или 6- член хетероароматски прстен кој опфаќа
од 1 до 4 хетеро атоми независно одбрани од азот
кислород и сулфур кој хетероароматски прстен
може самиот да биде евентуално супституиран
од најмалку еден супституент одбран од халоген
хидроксил и C1-C6 алкил;

20000017942  22/07/2000  GB
19990004651  17/12/1999  SE
(96)

12/12/2000 EP00986155.0

(97)

17/03/2004 EP1242364

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

ALCARAZ Lilian
CAFFREY Moya
FURBER Mark
LUKER Timothy
MORTIMORE Michael
PIMM Austen
THORNE Philip
WILLIS Paul

(54)

ДЕРИВАТИ НА АДАМАНТАН

(57)

1. Соединение со општата формула:

Y представува атом на кислород или сулфур или
NH SO или SO2 група; R6 претставува -R7Z група
во која R7 представува C2-C6 алкилна група и Z
претставува    -OH -CO2H -NR8R9   -C(O)NR10R11
или-N(R12)C(O)-C1-C6 алкилна група и во случај
каде што Y претставува атом на кислород или
сулфур или група на NH R6 додатно претставува
водород С1-С6-алкил    C1-C6 алкилкарбонил C1-C6              
алкоксикарбонил -C(O)NR14R15 -CH2OC(O)R16 CH2OC(O)OR17 или -C(O)OCH2OR18;
R8 R9 R10 R11 и R12 секој независно претставуваат
атом на водород или C1-C6 алкилна група;

R13 претставува   водород C3-C8  циклоалкил C3-C8                
циклоалкилметил    или    R13 претставува C1-C6
алкилна група евентуално заменета од најмалку
еден супституент одбран од хидроксил и C1-C6
алкокси; и
R14 R15 R16 R17 и R18 секој независно представуваат
C1-C6 алкилна група; под услов да кога E е C(O)NH
XeO1NH или N(C1-C6 алкилна група) тогаш R5 е
поинаков од атом на водород или несупституирана
C1-C6 алкилна група; или негови фармацевтски
прифатлива сол или солват.
Има уште 20 патентни барања.

назначено со тоа што D претставува CH2 или
CH2CH2;

E претставува C(O)NH или NHC(O);

R1 и R2 секој од нив независно претставуваат
водород халоген амино нитро C1-C6 алкил или
трифлуорометил но R1 и R2  не можат и двата
симултано да претставуваат водород;
R3 претставува група со формулата

R4 претставува C1-C6 алкилна група;

X претставува атом на кислород или сулфур или
група на NR13 SO или SO2;

R5 претставува C1-C6 алкил или C2-C6 алкенил од
кои секој може да биде евентуално супституиран
од најмалку еден супституент одбран од халоген

Patenti
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Glasnik

(51)
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назначено со тоа што:

C 07D 401/06

(11)

901430

A 61K  31/4468

(13)

Т1

31/4525 31/4535 31/454

(22)

21/04/2004

I) фенил;

A 61P 25/04

(45)

30/09/2004

II) пиридинил;

R1 е одбрано од било кое од

C 07D 405/06 409/06

III) тиенил;

(21)

 2004/124

IV) фурил;

(30)

19990004675  20/12/1999  SE

V) имидазолил; и

(96)

15/12/2000 EP00989097.1

VI) триазолил;

(97)

17/03/2004 EP1242406 B1

(73)

AstraZeneca AB

при што секој R1 фенилен прстен и R1 
хетероароматски прстен може евентуално и
независно понатаму да биде супституирана од 1
2 или 3 супституенти одбрани од праволиниски
и разгранет C1-C6 алкил NO2 CF3 C1-C6 алкокси
хлоро флуоро бромо и јодо при што супституциите
на фенилниот прстен и на хетероароматскиот
прстен може да се извршат во било која позиција
на споменатите прстенести системи;

151 85 Sodertalje SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BROWN William
WALPOLE Christopher

(54)

НОВИ СОЕДИНЕНИЈА

(57)

1. Соединение со формулата I

Ra и Rb e секој и независно одбран од било кој од
водород праволиниски и разгранет C1-C6 алкил
NO2 CF3 C1-C6 алкокси хлоро флуоро бромо и јодо;
како и нивни фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 14 патентни барања.

(51)

C 07D 407/04

(11)

901433

(54)

ДИХИДРОБЕНЗОФУРАНИ

A 61K 31/50

(13)

Т1

(57)

1. Соединенија од формулата I:

C 07D 237/00 307/00

(22)

22/04/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/125

(30)

19970122039  15/12/1997  EP

(96)

10/12/1998 EP98966288.7

(97)

04/02/2004 EP1042319

(73)

ALTANA Pharma AG

назначени со тоа што

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz DE

R1 е 1-4С-алкокси 3-5С-циклоалкокси 3-5Сциклоалкилметокси или 1-4C-алкокси кој е
комплетно или предоминантно супституиран од
флуор

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

HATZELMANN Armin
HAFNER Dietrich
KLEY Hans-Peter
BEUME Rolf  
THIBAUT Ulrich
BOSS Hildegard  
TIMMERMAN Hendrik
VAN DER LAAN Ivonne Johanna  

R2   е 1-4С-алкил и
R3   е водород или 1-4С-алкил
или каде што
R2 и R3 заедно и вклучително двата јаглеродни
атоми за кои тие се врзани формираат циклично
поврзан 5- 6- или 7-член јаглеводороден прстен ако
е пожелно прекинат од кислороден или сулфурен
атом

ULRICH Wolf-Rudiger
STERK Geert Jan    
VAN DER MEY Margaretha

901433
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Y е O (кислород) S (сулфур) или ковалентна
врска
Ar е несупституиран фенил нафтил пиридил
пиразинил пиридазинил пиримидинил хиназолинил
хиноксалинил цинолинил изохинолил хинолил
пуринил
бензимидазолил
бензотриазолил
бензоксазолил кумаринил имидазолил пиразолил
оксазолил или пиролил радикал или фенил
радикал супституиран од R7 и/или R8 во кој што

каде што
R4 е R5 -CmH2m-R6 или -CpH2p-Y-Ar
R5 е   водород    1-8С-алкил   3-10С-циклоалкил  
3-7С-циклоалкилметил   7-1OC-полициклоалкил
несупституиран фенил или пиридил радикал или
фенил радикал супституиран од R51 и/или R52C
во кое
R51 е 1-4С-алкил 1 -4С-алкокси карбоксил 1-4Салкоксикарбонил циано нитро халоген хидроксил
амино моно- или ди-1-4С-алкиламино имидазолил
или тетразолил или
R52 е 1-4С-алкил
халоген

13/2

1-4С-алкокси

нитро

или

R7  е хидроксил халоген нитро циано 1-4С-алкил
1-4С-алкокси карбоксил карбокси-1-4С-алкил 14С-алкоксикарбонил амино моно- или ди-1-4Салкиламино аминокарбонил моно- или ди-1-4Салкиламинокарбонил 1-4C-алкилкарбониламино
имидазолил или тетразолил
R8 е халоген нитро 1-4С-алкил или 1-4С-алкокси
m e цел број од 1 до 4
p е цел број од 1 до 4
и солите од овие соединенија.
Има уште 9 патентни барања.

R6   е хидроксил халоген нитро циано карбоксил
1-4С-алкоксикарбонил амино моно- или ди-1-4Салкиламино аминокарбонил или моно- или ди-14С-алкиламинокарбонил

Patenti
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A 61K 31/50
9/14 9/28 9/48

(21)

 2004/126

(30)

19970003804  26/09/1997  FI

(96)

24/09/1998 EP98946480.5

(97)

03/03/2004 EP1014987

(73)

ORION CORPORATION

(11)

901460

(13)

Т1

(22)

27/04/2004

(45)

30/09/2004

Orionintie 1 02200 Espoo FI
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

HARJULA Maarit   
LARMA Ilkka  
ANTILA Saila
LEHTONEN Lasse

(54)

ОРАЛНИ КОМПОЗИЦИИ НА ЛЕВОСИМЕНДАН

(57)

1. Композиција за орална администрацијакоја
содржи супстанцијално чиста кристална поли–
морфна форма I на левосимендан како активна
состојка заедно со фармацевтски прифатлив
носач при што кристалната полиморфна форма
I на левосимендан е назначена со тоа што
рентгенограмот на дифракцијата на X-зраците ги
има следниве позиции на пикови:

Има уште 5 патентни барања.

901460

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 271/28
A 61K 31/325

(13)

Т1

(21)

 2004/127

(22)

27/04/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(30)

19980001990  04/06/1998  SE

(96)

31/05/1999 EP99930058.5

(97)

10/03/2004 EP1084101

(73)

AstraZeneca AB

901434

67

НОВИ ДЕРИВАТИ (III) НА 3-АРИЛ-2-ХИДРОК–
СИПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА

(57)

1. Соединение   3-{4-[2-(4-терц-бутоксикарбонила–
минофенил)етокси]фенил}-(Ѕ)-2-етокси
пропа–
нонска киселина со формулата

и негови фармацевтски прифатливи соли солвати
и кристални форми.

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Има уште 10 патентни барања.

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје
(72)

str.2-221 juni 2006 Skopje

(54)

151 85 Sodertalje SE
(74)

13/2

ANDERSON Kjell
LINDSTEDT ALSTERMARK Eva-Lotte

(51)

C 07D 317/28

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/130

(22)

30/04/2004

(45)

30/09/2004

(30)

2000MI01734  28/07/2000  IT

(96)

18/07/2001 EP01967203.9

(97)

06/05/2004 EP1307441

(73)

DOMPE’ S.P.A.

901424

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Соединенија со формулата (I)
назначени со тоа што:
секој од Ra и Rb кои можат да бидат исти или
различни е водород C1-C6-алкил

фенил; или

Via Campo di Pile 67100 L’Aquila IT
(74)

(57)

ALLEGRETTI Marcello

Ra и Rb земени заедно со C атомот со кој тие се
поврзани формираат 4- до 7-член карбоцикличен
прстен.
Има уште 7 патентни барања.

CESTA Maria Candida
CURTI Roberto
PELLEGRINI Luigi
MELILLO Gabriella
(54)

13-ДИОКСОЛАНИ
КАШЛАЊЕ
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(51)

B 65B 43/46

(11)

901425

(13)

Т1

(21)

 2004/131

(22)

05/05/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19971044899  10/10/1997  DE

(96)

15/09/1998 EP98117485.7

(97)

12/05/2004 EP0908386

(73)

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co.
Betriebs-KG
Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 Eppelheim DE

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8 1000
Скопје

(72)

WILD Hans-Peter Dr.  
KRAFT Eberhard

(54)

ПОСТАПКА И НАПРАВА ЗА РАКУВАЊЕ СО
ФЛЕКСИБИЛНИ ЌЕСИЧКИ

(57)

1. Постапка за ракување со флексибилни ќесичиња
особено за отварање полнење и затварање во
последователни станици за ракување при што
ќесичките (5) во уредите за придржување (1 3)
од еден елемент за прифаќање (2) висечки се
пренесуваат преку станиците за ракување (8 9
10) при што се предвидени најмалку два уреда за
придржување на една ќесиче (5) ќесичињата (5)
со едно релативно движење на соодветните уреди
за придржување (13) една до друга ја менуваат
формата назаначена со тоа што повеќе
ќесички (5) се донесуваат вертикално на правецот
на движење (40) истовремено и синхроно до
станиците за обработка (8 9 10) така да ќесичките
во една ваква низа на станици за обработка (8 9
10) се обработуваат истовремено и синхроно при
што првиот уред за придржување (1) на елементот
за прифаќање (2) е прицврстен на еден првичен
носач (21) и вториот уред за придржување (3) е
прицврстен на втор носач (22) и првиот и вториот
носач (21 22) се поставени по должина и паралелно
еден до друг се движат и се разминуваат еден во
однос на друг.
Имауште17 патентни барања.

901425

Patenti

Glasnik

(51)

F 24F 11/00  3/044
G 05D 23/19 27/02

(13)

Т1

(21)

 2004/132

(22)

05/05/2004

(45)

30/09/2004

(30)

(11)

901458

19961054542  27/12/1996  DE  
19961054955  15/10/1997  DE

(96)

19/12/1997 EP97122522.2

(97)

11/02/2004 EP0851179

(73)

BAUER Albert
Hermann - Levi - Strasse 7 80939 Munchen DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BAUER Albert

(54)

УРЕД ЗА КЛИМАТИЗИРАЊЕ И ПОСТАПКА ЗА
СОБНО КЛИМАТИЗИРАЊЕ

(57)

1. Уред за климатизирање со  барем еден простор
(1) за климатизирање   во кој температурата е
барем контролирана со вентилација со довод
на затоплен или разладен воздух до бараната
вредност на температура (тбаран простор) со
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мотор за дополнување на воздух (15) кој го
снабдува со дополнителниот воздух преку канал
за дополнување  на  воздух    (10)  просторот   (1)  
кој се   климатизира   со уред за разладување и/
или затоплување (30 40 33) вграден во канал
за дополнување на воздух (10) за ладење
или затоплување на дополнителниот воздух
со канал за истрошен    воздух    (11)    и   мотop   
за истрошен   воздух   (16)   кој   го   извлекува
истрошениот воздух преку канал за испуштање
на воздух (11) назначен со тоа што  уредот  за  
климатизирање опфаќа контрола за притисокот
на диференцијалниот притисок   (рдиф. баран)  
споредено со надворешниот притисокот (РА) во
просторот (1) кој   треба да се климатизира и со цел
за подобро да се измешаат воздухот во просторот
со снабдениот воздух диференцијалниот притисок
(рдиф. баран)    така    се    димензионира да
предодредениот   прекумерен   притисок споредено
со надворешниот притисок (РА) се задржува во
просторот (1) контрола на прекумерниот притисок
(рдиф. баран) во просторот се извршува преку
моторот за истрошен воздух (16).
Има уште 11 патентни барања.

901458
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Glasnik
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C 07D 519/00

901431

(11)

A 61K 31/36

(13)

Т1

31/365 31/70

(22)

06/05/2004

A 61P 35/00

(45)

30/09/2004

C 07D 493/04
C 07H 17/04
(21)

 2004/133

(30)

19990013514  28/10/1999  FR

(96)

27/10/2000 EP00402985.6

(97)

21/07/2004 EP1095940

(73)

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
PFEIFFER Bruno
MONNERET Claude
BERTOUNESQUE Emmanuel
MERESSE Philippe
ATASSI Ghanem
PIERRE Alain

(54)

(57)

ДЕРИВАТИ
НА
9-(35-ДИМЕТОКСИФЕНИЛ)588A9-ТЕТРАХИДРОФУРО (3’4’:67) НАФТО–
(23-D) [13] ДИОКСОЛ-6(5AH)-ОН ПОСТАПКА
ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ
1.     Соединенија со формулата (I):

назначени со тоа што:
R претставува:
- група со формулата (I):

или хетероарил
- или група со формулата (II):
-A-G (II)
каде што:
А претставува единечна врска или праволиниски
или разгранет (C1-C6) синџир на алкилен кој
може да биде супституиран со една или повеќе
идентични или различни групи одбрани од халоген
и хидрокси и кои може да бидат незаситени
G претставува група одбрана од атом на водород
циклоалкил хетероциклоалкил арил хетероарил
-OR2-O-T1-NR3R4-O-T1-NR2-T1-NR3R4-NR3R4-NR2-T1NR3R4-NR2-T1-OR5 -NR2-T1-CO2R6 -NR2-T1-C(O)R6
-C(O)-NR3R4 -C(O)-NR2-T2-O-C(O)-T2 -O-C(S)-T2
-NR2-C(O)-T2 -NR2-C(S)-T2 -O-C(O)-O-T2-O-C(O)NR2-T2-O-C(S)-O-T2 -O-C(S)-NR2-T2 -NR2-C(O)-O-T2
-NR2-C(O)-NR6-T2 -NR2-C(S)-O-T2

-NR2-C(S)-NR6-T2 и -NR2-SO2-T3 каде што:

R2 претставува атом на водород група на
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил арил или
праволиниски или разгранет (C1-C6) арилалкил

Т1 Т’1 кои може да бидат идентични или различни
претставуваат праволиниски или разгранет (C1-C6)
синџир на алкилен
R3 R4 кои може да бидат идентични или различни
независно еден од друг претставуваат:

- атом на водород група на праволиниски или
разгранет (C1-C6) алкил (која може да биде
супституирана со една или повеќе хидрокси
групи) арил праволиниски или разгранет (C1C6) арилалкил циклоалкил праволиниски или
разгранет (C1-C6) хетероарилалкил хетероарил
хетероцик-лоалкил праволиниски или разгранет
(C1-C6) хетероциклоалкилалкил

- или заедно со азотниот атом за кој се прикачени
формираат заситен или незаситен моноцикличен
хетероциклик со 5 до 7 молекулски синџири кој
може да содржи и втор хетероатом одбран од
кислород и азот при што наведениот хетероциклик
може да биде супституиран со една или повеќе
групи одбрани од халоген хидрокси праволиниски
или разгранет (C1-C6) алкил и хетероциклик

R5 претставува група на праволиниски или
разгранет (C1-C6) алкил арил или праволиниски
или разгранет (C1-C6) арилалкил

R6 претставува атом на водород група на
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил арил или
праволиниски или разгранет (C1-C6) арилалкил

каде што:
X и Y кои може да бидат идентични или различни
претставуваат група одбрана од водород
хидрокси праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкокси амино праволиниски или разгранет (C1C6) алкиламино или праволиниски или разгранет
(C1-C6) диалкиламино

W претставува атом на водород група на
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил арил

901431

Т2 претставува група одбрана од атом на водород
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил (кој
може да биде супституиран со еден или повеќе
атоми на халоген) арил праволиниски или
разгранет (C1-C6) арилалкил циклоалкил праволиниски или разгранет (C1-C6) циклоалкилалкил
хетероциклоалкил
и
праволиниски
или
разгранет (C1-C6) хетероциклоалкилалкил или Т2 
претставува праволиниски или разгранет (C1-C6)
синџир на алкилен при што наведениот синџир е
супституиран со една или повеќе идентични или
различни групи од-брани од -NR3R4 -OR2 -CO2R6 -
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NR2-C(O)R6-NR2-CO2R6-C(O)R6-C(O)NR3R4 NR2-T1NR3R4 -NR2-T1-OR6 и -O-T1-NR3R4 каде што R2 R3
R4 R6 и T1 ce како што е дефинирано претходно

разгранет (C1-C6) хидроксиалкил праволиниски
трихалогеноалкил
или
разгранет
(C1-C6)
метилендиокси
етилендиокси
морфолинил
пиперидил
пи-перазинил
праволиниски
или
разгранет
(C1-C6)
алкилкарбонилокси
и
праволиниски
или
разгранет
(C1-C6)
алкилкарбонил

-OR2
-NR2R6
нитро
цијано
азид)
арил
праволиниски или разгранет (C1-C6) арилалкил
циклоалкил праволиниски или разгранет (C1C6)циклоалкилалкил хетероциклоалкил право–
линиски или разгранет (C1-C6) хетероциклоалкилалкил хетероарил и праволиниски или
разгранет (C1-C6) хетероарилалкил

“хетероарил”
значи
ароматски
терминот
моноциклик ароматски бициклик или бициклик
во којшто едниот прстен е ароматски а другиот
е делумно хидрогениран кој содржи 5 до 12
молекулски синџири во прстенестиот систем
содржи еден два или три идентични или различни
хетероатоми одбрани од кислород азот и сулфур
при што наведениот хетероарил може да биде
супституиран со истите супституенти како и оние
што се наведени во случајот со арилната група

T3 претставува група одбрана од праволиниски
или разгранет (C1-C20) алкил (кој може да биде
супституиран со една или повеќе групи одбрани
од халоген

R1  претставува група одбрана од водород
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил
арил праволиниски или разгранет (C1-C6)
арилалкил
хетероарил
праволиниски
или
разгранет (C1-C6) хетероарилалкил праволиниски
или разгранет (d-C6) алкилкарбонил арил–
карбонил праволиниски или разгранет (C1-C6)
арилалкилкарбонил хетероциклоалкилкарбонил
праволиниски
или
разгранет
(C1-C6)
алкилсулфонил арилсулфонил праволиниски
или разгранет (C1-C6) арилалкилсулфонил
фосфонска група праволиниски или разгранет
(C1-C6) алкоксикарбонил арилоксикарбонил и
праволиниски или разгранет (C1-C6) арилалкокси
нивните изомери како и нивните фармацевтски
прифатливи киселински или базни адитивни соли
при што се подразбира дека:
терминот “арил” значи фенилна бифенилна
нафтилна дихидронафтилна тетрахидронаф–
тилна инденилна или инданилна група при што
секоја од овие групи може да содржи еден или
повеќе идентични или различни супституенти
одбрани од халоген хидрокси праволиниски
или разгранет (C1-C6) алкил праволиниски
или разгранет (C1-C6) алкокси цијано нитро
амино праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкиламино праволиниски или разгранет (C1-C6)
диалкиламино праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкилсулфонил праволиниски или разгранет (C1C6) алкил-сулфониламино карбокси праволиниски
или разгранет (C1-C6) алкоксикарбонил арилок–
сикарбонил праволиниски или разгранет (C1C6) арилалкоксикарбонил пра-волиниски или

Patenti

терминот “циклоалкил” значи моноциклична или
бициклична група која може да биде заситена или
незаситена но без ароматски карактер која содржи
3 до 10 јаглеродни атоми и која може да биде
супституирана со една или повеќе идентични или
различни групи одбрани од халоген праволиниски
или разгранет (C1-C6) алкил праволиниски или
разгранет (C1-C6) трихалогеноалкил хидрокси
праволиниски или разгранет (C1-C6) хидроксиалкил
амино праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкиламино праволиниски или разгранет (C1C6) диалкиламино пиперидил пиперазинил и
морфолинил
терминот “хетероциклоалкил” значи циклоалкил
како што беше дефинирано претходно кој
содржи еден или два идентични или различни
хетероатоми одбрани од кислород азот и
сулфур при што наведениот хетероциклоалкил
може да биде супституиран со еден или повеќе
супституенти како оние кои се опишани во случајот
со циклоалкилната група при што исто така се
подразбира дека R1 не претставува метилна
група кога R претставува група -A-G каде што А
претставува единечна врска a G претставува атом
на водород.
Има уште 13 патентни барања.
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C 07C 271/22

901432

(11)

A 61K  31/275

(13)

Т1

A 61P  11/00

(22)

06/05/2004

17/00  25/00

(45)

30/09/2004

29/00  33/00
35/00  37/00
C 07C 275/24  323/60
C 07D 209/26  233/26
233/90  277/56
(21)

 2004/134

(30)

19990124420P  15/03/1999  US

(96)

15/03/2000 EP00916343.7

(97)

18/02/2004 EP1178958

(73)

AXYS Pharmaceuticals inc.
South San Francisco CA 94080 US

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

BRYANT Clifford M
BUNIN Barry A.
KRAYNACK Erica A.
PATTERSON John W.

(54)

Н-ЦИЈАНОМЕТИЛ АМИДИ КАКО ИНХИБИТОРИ
НА ПРОТЕАЗА

(57)

1. Соединение од формулата (I):

или хетеро(С5-10)арил       (С0-6)алкил; кадешто во R9
секој алицикличен или ароматичен кружен прстен
сега може да биде заменет со 1 до 5 радикали
независно избрани од (С1-6)алкил (С1-6)алкилиден
цијано хало хало-заменлив (С1-6) алкил нитро X3NR12R12 -X3NR12C(O)OR12 -X3NR12C(O)NR12R12
-X3NR12C(NR12)NR12R12 -X3OR12     -X3SR12      X3C(O)OR12      -X3C(O)NR12R12      -X3S(O)NR12R12
-X3P(O)(OR)3OR12       -X3OP(O)(OR)3OR12       X3OC(O)R13       -X3OC(O)R13 -X3NR12C(O)R13 X3S(O)R13 -X3S(O)2R13 -X3C(O)R13 кадешто X3 e
врска или (С1-6) алкилен R12  секогаш без разлика
претставува водород     (С1-3)алкил    или    халозаменлив     (С1-3)алкил;    и R13   претставува (С1)алки или хало-заменлив (С1-3)алкил; и R11
3
претставува -X4X5R18 кадешто X4 претставува С(О)- X5 претставува врска и R18 претставува (I)(С3)циклоалкил(С0-6)алкил хетеро(С3-12) циклоалкил
12
(С0-6)алкил (С6-12)арил(С1-6) алкил
или хетеро
(С5-12) арил (С0-6) алкил или (II) фенил(С0-6)
алкил или хетеро(С5-6)арил(С0-6)алкил кадешто
споменатиот фенил или хетероарил е заменет од
-X9OR24 -X9C(O)R24 -X9C(O)OR24 -X9C(O)NR24R25      
-X9NR24R25       -X9NR25C(O)R24       -X9NR25C(O)OR24
-X9NR25C(O)NR24R25
-X9NR25C(NR25)NR24R25
кадешто Х9 претставува врска или (С1-6)алкилен
R24 претставува фенил(С0-6)алкил или хетеро (С5)арил(С0-6)алкил и R25 претставува водород или
6
(С1-6)алкил кадешто внатре во R11 секој ароматичен
кружен прстен сега може да биде заменет со 1 до
5 замени независно избрани од (С1-6)алкил хало
хало-замнлив (С1-4)алкил -OR12 -X3SR12 -C(O)OR12
и -X3NR12C(O)OR12 кадешто X3 претставува врска
или (С1-6)алкилен и R12  претставува водород или
(С1-6)алкил; и
R2 претставува водород; и

R3 и R4 двата претставуваат водород и деривати
на N - оксид деривати на прекусор на лек
индивидуални изомери и мешавина од изомери; и
фармацевтски прифатливи соли од нив.
во која:

Има уште 13 патентни барања.

R1 е група од формулата (а):

кадешто:
X1 претставува -С(О)-;
R5 претставува водород;
R7 претставува водород;
R9 претставува (I) (С1-6)алкил опционално заменет
со -OR14 или -SR14 кадешто R14 претставува
(С3-6)циклоалкил (С0-6)алкил фенил (С0-6)алкил
бифенил(С0-6)алкил
или
хетеро(С5-6)арил(С0)алкил или (II) група избрана од (С3-6)циклоалкил(С06
)алкил фенил(С0-6)алкил бифенилил(С0-6)алкил
6

901432

Patenti

Glasnik

(51)

D 06P 1/22

901435

(11)

D 06B 21/00  3/10

(13)

Т1

D 06M 15/19

(22)

06/05/2004

(21)

 2004/136

(45)

30/09/2004

(30)

19980630005  26/02/1998  EP

(96)

26/02/1998 EP98630005.1

(97)

14/04/2004 EP0939161

(73)

GIRBAUD Francois  
BACHELLERIE Marie-Therese
2 Ennismore  Gardens London SW7 1NL GB
2 Ennismore Gardens London SW7 1NL GB

(74)

ИНДОВСКА АНЕТА адвокат

(72)

GIRBAUD Francois  

Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11 1000 Скопје
BACHELLERIE Marie-Therese
(54)

ПРОЦЕС НА БОЕЊЕ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
СО ИНДИГО И УРЕД ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
МЕТОДата

(57)

1. Постапката на боење на текстилен материјал
со индиго се карактеризира со тоа што се состои
од следните етапи :
а. претперење на конецот Ф со негово минување
преку инсталацијата за претперење (1) составена
од два или повеќе резервоари (2) која содржи
раствор за претперење (1015);
б. потоа се бои конецот со минување преку
инсталацијата за боење (30) составена од серија
од осум резервоари (34) од кои секој содржи
редуциран раствор индиго и кога ќе мине низ
еден резервоар (35) до друг конецот подложи
на оксидација со изложување на воздух што
го трансформира редуцираното индиго кое го
бои конецот со импрегнација a оксидацијата со
изложување на воздух се реализира на така што
минува сукцесивно од првиот резервоар (35) до
осмиот а ако и се даде вредност х на оксидацијата
помеѓу првиот резервоар (35) и вториот таа
сукцесивно ќе изнесува :
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Помеѓу 1-виот и 2-риот резервоар вредноста на
оксидацијата = х
Помеѓу 2-риот и 3-тиот резервоар вредноста на
оксидацијата = 2х
Помеѓу 3-тиот и 4-тиот резервоар вредноста на
оксидацијата = 3х
Помеѓу 4-тиот и 4-тиот резервоар вредноста на
оксидацијата = 4х
Помеѓу 5-тиот и 6-тиот резервоар вредноста на
оксидацијата = 5х
Помеѓу 6-тиот и 7-миот резервоар вредноста на
оксидацијата = 6х
Помеѓу 7-миот и 8-миот резервоар вредноста на
оксидацијата = 7х
По 8-миот резервоар вредноста на оксидацијата =
8х
в. перење и претсушење на конецот со минување
преку инсталација за перење и претсушење
(40) која содржи серија резервоари (41 42 43
44 и 45) од кои првиот резервоар (41) содржи
вода резервоарите (42 43 и 44) содржат ацетна
киселина и резервоарот (45) содржи вода чија рН
вредност во последниот резервоар треба да биде
помеѓу 6 и 7 а на излезот од
резервоарот (45) се претсушува конецот со
минување помеѓу цилиндрите (50);
г. лепење на индиго бојата врз конецот и минување
на конецот преку инсталација за лепење (60) која
се состои од резервоар (62) кој содржи мешавина
од смоли за формирање на проѕирен филм врз
влакната од конецот;
д. сушење на конецот со минување преку
инсталација за сушење (70) составена од
цилиндри (71);
ѓ. собирање на конецот од основата со свртување
преку барабан (72).
Има уште 16 патентни барања.
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C 07D 311/58

(11)

901439

A 61K  31/352

(13)

Т1

A 61P  35/00

(22)

10/05/2004

C 07D  311/92

(45)

30/09/2004

405/04  407/04
409/04  491/04
(21)

 2004/138

(30)

19990163584P  05/11/1999  US

кај цицач кој страда од истата под услов кога
наведеното соединение е одбрано од групата која
се состои од 4Н нафтопирани 4Н-хинопирани и
4Н-изохинопирани а А е фенил нафтил тиенил
пиридил бензотиенил хинолинил бензофуранил
или бензимидазолил тогаш А да биде супституиран
на три или повеќе положби со елемент различен
од водород.
Има уште 68 патентни барања.

20000185211P  24/02/2000  US
(96)

03/11/2000 EP00976912.6

(97)

25/02/2004 EP1230232

(73)

Cytovia Inc.
6650 Nancy Ridge Drive San Diego CA 92121 US

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

DREWE John A.
CAI SuiXiong   
WANG Yan

(54)

СУБСТИТУИРАН 4 Н-ХРОМАН И НЕГОВИ
АНАЛОЗИ КАКО АКТИВАТОРИ НА “CASPASES”
И ИНДУКТОРИ НА АПОПТОЗА КАКО И НИВНА
УПОТРЕБА

(57)

1. Употреба на соединение со формулата (I):

или негова фармацевтски прифатлива сол или
пролек назначена со тоа што:
X е О или Ѕ;
Y е СN СОR7 СО2R7 или СОNRxRy каде што R7

Rх и Rу  се независно водород С1-10 алкил халоалкил
арил споен арил карбоциклик хетероциклична
група хетероарилна група алкенил алкинил
арилалкил
арилалкенил
арилалкинил
хетероарилалкил
хетероарилалкенил
хетероарилалкинил карбоциклоалкил хетеро–
циклоалкил хидроксиалкил или аминоалкил; или Rx
и Ry заедно со азотот формираат хетероциклик;

Z е NR8R9 NНСОR8 N(СОRв)2 N(СОR8)(СОR9)
N=CHOR8 или N=СНR8 каде што R8 и R9 се
независно Н С1-4 алкил или арил или R8 и R9 во
комбинација со групата која е прикачена за нив
формираат хетероциклик;
R5 е водород или С1-10алкил;

А може да биде супституиран и е арил
хетероарил заситен карбоциклик делумно заситен
карбоциклик заситен хетероциклик делумно
заситен хетероциклик или арилалкил; и
В може да биде супституиран ароматски прстен
или супституиран хетероароматски прстен за
производство на лек за третирање на заболување
кое е одговорно за индукција на апоптоза
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Glasnik
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A 61K 9/02  31/44

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/141

(22)

11/05/2004

(45)

30/09/2004

(96)

08/12/1998 EP98966609.4

(97)

25/02/2004 EP1037607

(73)

ALTANA Pharma AG

901470

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz DE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

LINDER Rudolf
DIETRICH Rango

(54)

НОВА СУПОЗИТОРНА ФОРМА КОЈА ОПФАЌА
КИСЕЛИНСКИ-НЕСТАБИЛНО АКТИВНО СОЕ–
ДИНЕНИЕ

Patenti
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1. Супозиториум
за
киселински-нестабилни
активни соединенија назначен со тоа што
киселински
нестабилното
соединение
е
киселински-нестабилен инхибитор на протонска
пумпа сол на киселински-нестабилен инхибитор
на протонска пумпа со база или хидрат на
сол на киселински-нестабилен инхибитор на
протонска пумпа со база кој опфаќа барем едно
фармацевтско помошно средство и плуралитет
од индивидуални единици на активни соединенија
при што во секоја индивидуална единица на
активното соединение киселински-нестабилното
активно соединение е опкружено од мешавина од
барем еден стерол и барем еден полимер.
Има уште 13 патентни барања.
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C 07C 275/34

(11)

901466

A 61K  31/19

(13)

Т1

31/215  31/34

(22)

11/05/2004

A 61P  3/10

(45)

30/09/2004

C 07D 295/08
307/38
(21)

 2004/142

(96)

26/05/2001 EP01936399.3

(97)

28/04/2004 EP1294682

(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main DE

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

DEFOSSA Elisabeth
KLABUNDE Thomas
BURGER Hans-Joerg
HERLING Andreas
BARINGHAUS Karl-Heinz

(54)

ДЕРИВАТИ НА АЦИЛФЕНИЛ УРЕА ПОСТАПКА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ЛЕКОВИ

(57)

1. Соединенија од формула I

ЅО2-(C1-C6)-алкил ЅО2-NН2 (C1-C6)-алкил (C1-C6)алкенил (C1-C6)-алкинил (С3-С7)-циклоалкил (С3С7)- циклоалкил-(C1-C4)-алкилен СООН СОО(C1C6)-алкил СОNН2 СОNН(C1-C6)-алкил СОN[(C1C6)-алкил]2 СОNН(С3-С7)-циклоалкил NН2 NH(C1C6)-алкил N[(C1-C6)-алкил]2 NН-СО-(C1-C6)-алкил
NН-СО-фенил NН-ЅО2-фенил при што фенилниот
прстен може да биде субституиран до два пати
со F Сl СN ОН (C1-C6)-алкил О-(C1-C6)-алкил СF3
ОСF3 СООН СОО(C1-C6)-алкил или СОNН2;
X означува 0Ѕ;

R7 означува (С1-C10)-алкилен-СООН (С6-C10)алкилен-СОС-(C1-C6)-алкил
(С1-С10)-алкиленСОNН2
(С1-C10)-алкилен-СОNH-(C1-C6)-алкил
(C1-C10)-алкилен-СОN[(C1-C6)-алкил]2
(С1-С10)алкилен-NН2
(С1-С10)-алкилен-NH(C1-C6)-алкил
(C1-C10)-алкилен-N[(C1-C6)-алкил]2 (С1-С10) алки–
лен-В;
пиролил
В
означува
(С3-С7)-циклоалкил
имидазолил
тиазолил
ацетидинил
тиенил
пиперидинил пиролидинил морфолинил пиридилметил или фурил каде што циклоалкил пиролил
имидазолил
тиазолил
ацетидинил
тиенил
пиперидинил пиролидинил морфолинил пиридил
или фурил може да бидат субституирани до два
пати со Сl F СN СF3 ОСF3 СООН СОО(C1-C6)-алкил
СОNН2 СОNН(C1-C6)-алкил СОN[(C1-C6)-алкил]2
(C1-C6)-алкил ОН О-(C1-C6)-алкил;
како и нивните физиолошки компатибилни соли
при што соединението од оваа формула

каде што
А значи фенил нафтил при што радикалот на
фенил или нафтил може да биде субституиран до
три пати со F Сl Вг ОН СF3 N02 СN ОСF3 О-(C1-C6)алкил O-(C1-C6)-алкенил О-(C1-C6)-алкинил Ѕ-(C1C6)-алкил Ѕ-(C1-C6)-алкенил Ѕ-(C1-C6)-алкинил
ЅО-(C1-C6)-алкил ЅО2-(C1-C6)-алкил ЅО2-NН2 (C1C6)-алкил (C1-C6)-алкенил (C1-C6)-алкинил (С3-С7)циклоалкил (С3-С7)-циклоалкил-(C1-C4)-алкилен
(С0-С6)-алкилен-СООН(С0-С6)-алкилен-СОО(С1С7)-алкил СОNН2 СОNН(C1-C6)-алкил СОN[(C1-C6)алкил]2 СОNН(С3-С6)-циклоалкил (С0-С6)-алкиленNН2 (С0-С6)-алкилен-NН(С2-С6)-алкил (С0-C6)алкилен-N[(C1-C6)-алкил]2 NH-CO-(C1-C6)-апкил
NН-СО-фенил NН-ЅО2-фенил при што фенилниот
прстен може да биде субституиран до два пати
со F Сl СN ОН (C1-C6)-алкил О-(C1-C6)-алкил СF3
ОСF3 СООН СООС(C1-C6)-алкил или СОNН2;

како   и   соединенијата   од   формулата   I   каде   
што радикалите истовремено означуваат
А фенил;
X О;
R1 Н;
R7 (С1-C4)-алкил-В;

В (С3-С7)-циклоалкил хетероарил;

не се претставени.

Има уште 10 патентни барања.

R1 R2  независно еден од друг означуваат Н (C1-C6)-алкил O-(C1-C6)-алкил СО-(C1-C6)-алкил
СОО-(C1-C6)-алкил (C1-C6)-алкилен-СООН (C1-C6)алкилен-СОО-(C1-C6)-алкил;

RЗ R4 R5 R6 независно еден од друг означуваат Н F Сl
Вг ОН СF3 N02 СN ОСF3 О-(C1-C6)-алкил О-(C1-C6)алкенил О-(C1-C6)-алкинил Ѕ-(C1-C6)-алкил Ѕ-(C1C6)-алкенил Ѕ-(C1-C6)-алкинил ЅО-(C1-C6)-алкил

901466

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 271/113

(11)

901468

A 61K 31/4245

(13)

Т1

A 61P 3/10

(22)

11/05/2004

C 07D 413/10  413/14

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/143

(96)

20/02/2001 EP01905805.6

(97)

19/05/2004 EP1263745

(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main DE

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

BARINGHAUS Karl-Heinz
SCHOENAFINGER Karl
PETRY Stefan
MUELLER Guenter

(54)

СУБСТИТУИРАНИ
3-ФЕНИЛ-5-АЛКОКСИ-134ОКСДИАЗОЛ 2-ОНИ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА
ИНХИБИРАЊЕ НА ЛИПАЗА ОСЕТЛИВА НА
ХОРМОНИ

(57)

1. Соединенија од општата формула I
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R7 водород;
С1-С18-алкил или С2-С18-алкенил коишто може
да се субституираат еднаш до три пати со С1С4-алкил халоген СF3 С1-С4-алкилокси N(С1-С4алкил)2 -СООН С1-С4-алкилоксикарбонил С6-С12арил С6-С12-арилокси С6-С12-арилкарбонил С6С10-арил-С1-С4-алкилокси или оксо каде што арил
може да биде повторно субституиран со халоген
С1-С4-алкил аминосулфонил или метилмеркапто;

С 6 -С 1 0 -арил-С 1 -С 4 -ал кил С 5 -С 8 -цик л оа л кил С1-С4алкил С5-С8-циклоалкил С6-С10-арил-С2С6-алкенил С6-С10-арил дифенил дифенилС1-С4-алкил инданил коишто можат да бидат
супституирани еднаш до два пати со С1-С18алкил С1-С18-алкилокси С3-С8- циклоалкил
СООН хидрокси С1-С4-алкилкарбонил С6-С10арил-С1-С4-алкил
С6-С10-арил-С1-С4-алкилокси
С6-С10-арилокси
нитро
циано
С6-С10-арил
флуорсулфонил С1-С6-алкилоксикарбонил С6С10-арилсулфонилокси пиридил NНЅО2-С6-С10арил халоген СF3 или ОСF3 каде што алкил може
уште еднаш да биде субституиран со С1-С4алкилоксикарбонил СF3 или карбокси и арил што
може да се субституира со халоген СF3 или С1-С4алкилокси;
или групата Неt-(СН2)r

R1 означува   C1-C6-алкил С3-С9-циклоалкил при што
и двете групи може да бидат супституирани еднаш
или повеќе пати со фенил (С1-С4)- алкилокси Ѕ-С1С4-алкил N(С1-С4-алкил)2а фенилот може да биде
субституиран еднаш до повеќе пати со халогени
С1-С4-алкил С1-С4- алкилокси нитро СF3;

со r= 0 1 2 или 3 и Неt= заситен или
незаситен 5-7-членовиден хетероциклус што
бензоанелира и се субституира со С1-С4алкил С6-С10-арил халоген С1-С4-алкилокси С1С4алкилоксикарбонил
С6-С10-арил-С1-С4-алкил
С6-С10-арил-С1-С4-алкилмеркапто или нитро каде
што бензоанелираниот арил повторно може да
се субституира со халоген С1-С4-алкилокси или
СF3  и алкил во арилалкил со метокси и СF3 како
и нивните фармаколошки компатибилни соли и
соли на соединети киселини.
Има уште 15 патентни барања.

R2 R3 R4 и R5  независно еден од друг означуваат
водород халоген нитро С1-С4-алкил С1-С9алкилокси;

С6-С10-арил-С1-С4-алкилокси С6-С10 арилокси    
С6-С10-арилС3-С8- циклоалкил       или      ОС3-С8-циклоалкил    коишто    можат   да бидат
супституирани еднаш двапати или трипати со
халоген СF3С1-С4-алкилокси С1-С4-алкил;
2-оксо-пиролидин-1-ил
25-диметилпирол-1-ил
или NR6-А- R7 со забелешка дека   R2     R3     R4  и   
R5 не можат истовремено да означуваат водород
и барем еден од радикалите R2   R3 R4 и    R5 да
стои за радикалот 2-оксо-пиролидин-1-ил 25диметилпирол-1-ил или NR6-А- R7 со

R6 водород С1-С4-алкил или С6-С10-арил-С1-С4алкил каде што арил може да биде субституиран
со халоген СF3 С1-С8-алкилокси или С1-С4-алкил
А означува проста врска СОn ЅОn или СОNН;
n 1 или 2;
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(51)

A 61K 38/24

901436

A 61P 5/06

(13)

Т1

(21)

 2004/145

(22)

12/05/2004

(45)

30/09/2004

(96)

09/01/2001 EP01900491.0

1. Употребата на ФСХ и/или биолошкиактивен
аналог на него во производството на медикамент
за третман на неплодност кај жени медикаментот
е за внесување на иницијална доза во опсегот од
100 до 600 ИЕ следена со втора доза на барем 3
дена подоцна во стимулационата фаза.

(97)

26/05/2004 EP1250148

Има уште 18  патентни барања.

(73)

Applied Research Systems ARS Holding N.V.

(11)

(57)

Pietermaai 15 P.O. Box 4905 Curacao AN
(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8
1000 Скопје

(72)

LOUMAYE Ernest
DUERR-MEYERS Louise

(54)

901436

УПОТРЕБА НА
НЕПЛОДНОСТ

ФСХ

ЗА

ТРЕТИРАЊЕ

НА

Patenti

Glasnik

(51)

C 07H 17/075
A 61K 31/70

(13)

Т1

(21)

 2004/146

(22)

14/05/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(96)

15/11/2000 EP00979738.2

(97)

14/04/2004 EP1230252

(73)

FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

901476

(57)
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1. Соединението    4-Метил-2-оксо-2Н-1-бензо–пи–
ран-7-ил 5-тио-b-D-ксилопиранозид назначено со
тоа што има формула I:

42 rue de Longvic 21300 Chenove FR
(74)

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘‘Илинденска’’  2/ 13 1400 Велес

(72)

BARBEROUSSE Veronique
BOUBIA Benaissa
SAMRETH Soth

(54)

каде R е линеарна разгранета или циклична
С1-С5- алкил група несатурирана-моно С2-С3алкенска група С2-С3-хидрокси алкил група или
С3-С6-алкоксиалкил група.

ДЕРИВАТИ НА БЕТА-D-5-ТИОКСИОЗАТА ПОС–
ТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА И ТЕРАПЕВТСКА
ПРИМЕНА

Има уште 9 патентни барања.

(51)
(21)

A 61K 9/16

(11)

901438

31/7076  9/50

(13)

Т1

 2004/147

(22)

17/05/2004

(45)

30/09/2004

(96)

12/12/2001 EP01204863.3

(97)

21/04/2004 EP1325740

(73)

Chemistry & Health International B.V.
Via Balestra 27 6900 Lugano CH

(74)

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘‘Илинденска’’  2/ 13 1400 Велес

(72)

(54)

СТАБИЛНИ ГРАНУЛАТИ КОИ СОДРЖАТ SАДЕНОЗИЛМЕТИОНИН И ПРОЦЕС ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ

(57)

1. Процес за производство на гранулати кои
содржат соли на С-аденозилметионин растворливи
во вода назначено со тоа што содржат:
а) истовремена последователна или наизменична
дисперзија пред се на раствор од растворливата
во вода сол на ЅАМе (А) и раствор на обвивен
агент (В) во носител на гранулација со течна
подлога (С) и

Cantabene Carlo

б) гранулација со течна подлога од мешавина
добиена на температура не повисока од 62°С.

Magri‘ Paolo

Има уште 9 патентни барања.

Patenti

901438

80

Glasnik

(51)

13/2

str.2-221 jini 2006 Skopje

C 07D 221/00

901413

(11)

A 61K 31/44

(13)

Т1

C 07D 401/10 491/04

(22)

17/05/2004

(21)

 2004/148

(45)

30/09/2004

(96)

18/07/1998 EP98941361.2

(97)

03/03/2004 EP0998460

(73)

ALTANA Pharma AG
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

AMSCHLER Hermann
FLOCKERZI Dieter
ULRICH Wolf-Rudiger
BAR Thomas
MARTIN Thomas
SCHUDT Christian
HATZELMANN Armin
BEUME Rolf
HAFNER Dietrich
BOSS Hildegard
KLEY Hans-Peter
SCHMIDT Beate

(54)

НОВИ ДЕРИВАТИ НА ТЕТРАЗОЛ

(57)

1. Соединение со формулата I

R1 е хидроксил1-4С-алкокси   3-7С циклоалкокси
3-7С- циклоалкилметокси   или    1-4С-алкокси    кој   
е   комплетно   или предоминантно супституиран
од флуор
R2 е хидроксил1-4С-алкокси       3-7С-циклоалкокси       
3-7С-циклоалкилметокси   или    1-4С-алкокси   кој   
е   комплетно   или предоминантно супституиран
од флуор или во кое што
R1 и R2 заедно се 1-2С-алкилендиокси група
RЗ е водород или 1-4С-алкил
R31 е водород или 1-4С-алкил
или во кое што
RЗ и R31 заедно се 1-4С-алкилен група
R4 е водород или 1-4С-алкил
R5 е водород
R51 е водород
или во кое што
R5 и R51 заедно се додатна врска
R6 е фенил радикал супституиран од R7 каде
што
R7 е тетразол-5-ил радикал супституиран од
радикал R8 каде што
R8 е водород 1-7С-алкил 3-7С-циклоалкил 3-7Сциклоалкилметил
или Аr-1-4С-алкил каде што
Аr е фенил радикап кој е несупституиран или
супституиран од R9
и/или R10 и
R9 и R10 независно еден од друг се халоген
нитро   циано    1-4С-алкил трифлуорометил или
1-4С-алкокси или солите на ова соединение.
Има уште 7 патентни барања.

назначено со тоа што

901413

Patenti

Glasnik

(51)

B 01F 3/04
C 02F 3/20

(13)

Т1

(21)

 2004/150

(22)

18/05/2004

(45)

30/09/2004

(96)

30/12/1997 EP97953980.6

(97)

28/04/2004 EP0954373

(73)

CARBOFIL INTERNATIONAL

901454

(11)

Rue des Riantieres
44540 Saint - Mars la Jaille FR
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

BOULANT Alain

(54)

УРЕД ЗА МЕШАЊЕ И АЕРАЦИЈА НА ТЕЧНОСТ
И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПЕНАТА ВО БОЧВА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА ОВАА ТЕЧНОСТ

(57)

1. Уредот за мешање и аерација и отстранување
на пената во резервоарот (1) за третирање
на споменатата течност во внатрешноста на
резервоарот (1) содржи:
- вертикална цевка (11) која се издолжува по
висина на резервоарот и вклучува во својот горен
дел барем еден прв  отвор  (17   18) кој обезбедува  
влезен  премин за течноста (3) за време на работен
режим на споменатиот резервоар (1) и во близина
на дното од овој резервоар најмалку втор отвор
кој обезбедува излезен премин (13) за течноста
(3)
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- одводна цевка (14) кој е поставена околу горниот
дел на цевката (11) и поврзана со споменатата
цевка (11) горниот крај од споменатата одводна  
цевка  (14) со ѕидот од резервоарот   (1) дефинира   
слободен   простор   (15)  за премин на течноста
(3)
- главен    пропелер    (20)    поставен    во   
внатрешноста    на цевката (11) под дното на
одводната цевка (14).
- вертикална     осовина     (19)     задвижувана    
од     мотор споменатата осовина го задвижува
споменатиот пропелер (20) при што тој врши
ротација и продолжува од една страна нагоре
кон горниот крај од цевкта (11) и од друга страна
надоле кон дното на цевката (14)
- анти - вртложен уред (24) поставен во
внатрешноста на цевката (11) под споменатиот
пропелер (20)
- средство (33) за вбризгување на гас под притисок
во цевката (11) под анти-вртложното средство
(24) се карактеризира со тоа што исто така
вклучува единствени статични промешувачки
уреди (31 32) за мешање на споменатата течност
(3) преку предизвикување на турбуленција во
внатрешноста на цевката (11) овие уреди се
поставени под анти - вртложниот уред (24).
Има уште 31 патентно барање.

901454

82

Glasnik
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(51)

F 16L 55/10

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/151

(22)

18/05/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19990001103  06/08/1999  DK

(96)

04/08/2000 EP00951270.8

(97)

18/02/2004 EP1198683

(73)

TRE-FOR Enterprise A/S

901447

Kokbjerg 30 6000 Kolding DK
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје
(72)

MEHLSEN Hans

(54)

МЕТОДА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ЦЕВКА

(57)

1. Метода за вметнување на блокирачки уред на
надувување (10) во цевка (1) назначена со тоа
што огранокот на цевката (3) е претходно заварен
на местото нa вметнување на блокирачкиот
уред (10) споменатиот огранок на цевката е со

(51)

C 07D 215/42

(11)

901456

A 61K 31/47

(13)

Т1

C 07D 215/46

(22)

18/05/2004

221/16 413/12

(45)

30/09/2004

417/12
(21)

 2004/152

(30)

19980100927P  17/09/1998  US

(96)

10/09/1999 EP99940426.2

(97)

02/06/2004 EP1114032

(73)

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York
New York 10017 US

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

DENINNO Michael Paul
MAGNUS-ARYITEY George Tetteh
RUGGERI Roger Benjamin
WESTER Ronald Thure

(54)

4-АМИНО СУБСТИТУИРАНИ-2-СУБСТИТУИРА–
НИ-1234-ТЕТРАХИДРОКИНОЛИНИ КАКО ИН–
ХИБИТОРИ НА СЕТР

(57)

1. Соединение со формулата (I):

релативно мал дијаметар и следено со оквир на
крајот на споменатиот огранок на цевката (3) од
вентилот за затворање (6) при што се дупчи една
дупка во ѕидот на цевката (1) низ споменатиот
вентил за затворање (6) и споменатиот огранок
на цевката (3)   после што слободен висечки
блокирачки уред (10) со зајакнати средства се
вметнува низ споменатиот вентил за затворање
(6) и споменатата дупка во цевката (1) со цел да ја
блокира споменатата цевка  и  при што слободниот  
висечки   блокирачки уред (10)   по употребата се  
отстранува   низ вентилот (6) дел за затворање
во форма на чеп за затворање (12) исто така се
вметнува низ вентилот (6) во огранокот на цевката
(3) после што споменатиот дел во вид на вентил
(6) може да се отстрани ако е пожелно и при што
споменатиот слободен   висечки блокирачки уред
со зајакнатите средства опфаќа палка вградена
во балон и опкружена од еластични средства.
Има уште 5 патентни барања.

или негова фармацевтски прифатлива сол
каде што R1 е Y W-Х или W-Y;
каде што W е карбонил тиокарбонил сулфинил
или сулфонил;
X е -О-Y -Ѕ-Y -N(Н)-Y или -N-(Y)2;

каде што Y во секое свое присуство е независно Z или
целосно заситен делумно незаситен или целосно
незаситен еден- до десетчлен праволиниски или
разгранет јаглероден синџир каде што јаглеродите
кои се различни од поврзувачкиот јаглерод може
да се заменат со еден или два хетероатоми кои
се одбрани независно од кислород сулфур и азот
а наведениот јаглерод може да биде моно- ди-или
три-супституиран независно со хало наведениот
јаглерод може да биде моно-супституиран со
хидрокси наведениот јаглерод може да биде
моно-супституиран со оксо наведениот сулфур
може да биде моно- или дисупституиран со оксо
наведениот азот може да биде моно- или дисупституиран со оксо и наведениот јаглероден
синџир може да биде моно-супституиран со Z;
каде што Z е делумно заситен целосно заситен
или целосно незаситен три-до осумчлен прстен
кој може да има еден до четири хетероатоми
одбрани не-зависно од кислород сулфур и азот
или бицикличен прстен кој се состои од два споени
делумно заситени целосно заситени или целосно
незаситени три- до шест-члени прстени земени
независно кои може да имаат еден до четири
хетероатоми одбрани независно од азот сулфур и
кислород;
каде што наведениот супституент на Z може да
биде моно- ди- или три-супституиран независно
со хало (С2-С6)алкенил (С1-С6)алкил хидрокси
(С1-С6)алкокси (С1-С4)алкилтио амино нитро
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цијано оксо карбокси (С1-С6)алкилоксикарбонил моно-N- или ди-NN-(С1-С6)алкиламино
каде што наведениот супституент   (С1-С6)алкил
може да биде моно- ди- или три-супституиран
независно со хало хидрокси (С1-С6)алкокси (С1С4)алкилтио амино нитро цијано оксо карбокси
(С1-С6)алкилоксикар6онил моно-N- или ди-NN(С1-С6)алкиламино а наведениот супституент (С1С6)алкил може исто така да биде супституиран со
еден до девет атоми на флуор;
R2 е делумно заситен целосно заситен или целосно
незаситен еден- до шестчлен праволиниски или
разгранет јаглероден синџир каде што јаглеродите
кои се различни од поврзувачкиот јаглерод може
да се заменат со еден до два хетероатоми
одбрани независно од кислород сулфур и азот
при што наведените јаглеродни атоми може да
бидат моно- ди- или три-супституирани независно
со хало наведениот јаглерод може да биде моносупституиран со оксо наведениот јаглерод може да
биде моно-супституиран со хидрокси наведениот
сулфур може да биде моно-или дисупституиран
со оксо наведениот азот може да биде моно- или
ди-супституиран со оксо; или наведениот R2 е
делумно заситен целосно заситен или целос-но
незаситен три- до седумчлен прстен кој може да
има еден до два хетероатоми одбрани независно
од кислород сулфур и азот при што наведениот
R2 прстен може да биде прикачен преку (C1C4)алкил;

каде што наведениот R2 прстен може да биде
моно ди- или три-супституиран независно со
хало (С2-С6)алкенил (С1-С6)алкил хидрокси (С1С6)алкокси (C1-C4)алкилтио амино нитро цијано
оксо карбокси (С1-С6)алкилоксикарбонил моноN- или ди-NN-(С1-С6)алкиламино каде што
наведениот супституент (С1-С6)алкил може да
биде моно- ди- или три-супституиран независно
со хало хидрок-си (С1-С6)алкокси (С1-C4)алкилтио
оксо или (С1-С6)алкилоксикарбонил;
R3 е водород или Q;

каде што Q е целосно заситен делумно незаситен
или целосно незаситен еден- до шестчлен
праволиниски или разгранет јаглероден ланец
каде што јагле-родите кои се различни од
поврзувачкиот јаглерод може да се заменат со еден
хетероатом одбран од кислород сулфур и азот а
наведениот јаглерод може да 6и-де моно- ди- или
трисупституиран независно со хало наведениот
јаглерод може да биде моно-супституиран со
хидрокси наведениот јаглерод може да биде
моно-супституиран со оксо наведениот сулфур
може да биде моно- или ди-супституиран со оксо
наведениот азот може да биде моно- или дисупституиран со оксо и наве-дениот јаглероден
ланец може да биде моно-супституиран со V;
каде што V е делумно заситен целосно заситен
или целосно незаситен три- до осумчлен прстен
кој може да има еден до четири хетероатоми
одбрани независно од кислород сулфур и азот или
бицикличен прстен кој се состои од два споени
делумно заситени целосно заситени или целосно
незаситени три- до шест-члени прстени земени
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независно кои може да имаат еден до четири
хетероатоми одбрани независно од азот сулфур и
кислород;
каде што наведениот супституент на V може
да биде моно ди- три- или тетрасупституиран
со хало (С1-С6)алкил (С2-С6)алкенил хидрокси
(С1-С6)алкок-си (С1-C4)алкилтио амино нитро
цијано оксо карбоксамоил моно-N- или диNN-(С1-С6)алкилкарбоксамоил
карбокси
(С1С6)алкилоксикарбонил моно-N- или ди-NN-(С1С6)алкиламино каде што наведениот супституент
(С1-С6)алкил или (С2-С6)алкенил може да биде
моно- ди- или три-супституиран независно
со хидрокси (С1-С6)алкокси (С1-C4)алкилтио
амино нитро цијано оксо карбокси (С1С6)алкилоксикарбонил моно-N- или ди-NN-(С1С6)алкиламино при што наведените (С1-С6)алкил
или (С2-С6)алкенил супституенти исто така може
да бидат супституирани со еден до девет атоми
на флуор;
R4 е цијано формил WQ1WV1 (C1-C4)алкилен \/1
или V2;
каде што   W1  е карбонил тиокарбонил ЅО или
ЅО2

каде што Q1 е целосно заситен делумно незаситен
или целосно незаситен еден- до шестчлен
праволиниски или разгранет јаглероден синџир
каде што јаглеродните атоми може да се заменат
со еден хетероатом одбран од кислород сулфур
и азот а наведениот јаглерод може да биде моноди- или три-супституиран независно со хало при
што наведениот јаглерод може да биде моносупституи-ран со хидрокси наведениот јаглерод
може да биде моно-супституиран со оксо наведениот сулфур може да биде моно- или дисупституиран со оксо наведениот азот може
да биде моно- или ди-супституиран со оксо а
наведениот јаглероден ланец може да биде моносупституиран со V1;
каде што V1 е делумно заситен целосно заситен
или целосно незаситен три- до шестчлен прстен
кој може да има еден до два хетероатоми одбрани
неза-висно од кислород сулфур и азот или
бицикличен прстен кој се состои од два споени
делумно заситени целосно заситени или целосно
незаситени три- до шестчлени прстени земени
независно кои може да имаат еден до четири
хетероатоми одбрани независно од азот сулфур и
кислород;
каде што наведениот супституент на V1 може
да биде моно- ди- три- или тетра-супституиран
независно со хало (С1-С6)алкил (С1-С6)алкокси
хидрокси ок-со амино нитро цијано (С1С6)алкилоксикар6онил моно-N- или ди-NN-(С1С6)-алкиламино каде што наведениот супституент
(С1-С6)алкил може да биде моно-супс-титуиран со
оксо наведениот супституент (С1-С6)алкил исто
така може да биде супституиран со еден до девет
атоми на флуор;
каде што V2 е делумно заситен целосно заситен
или целосно незаситен пет- до седумчлен прстен
кој содржи еден до четири хетероатоми одбрани
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независно од кислород сулфур и азот;
каде што наведениот супституент на V може да
биде моно- ди- или три-супституиран независно
со хало (С1-C2)алкил (С1-С2)алкокси хидрокси или
оксо каде што наведениот (С1-С2)алкил може да
има од еден до пет атоми на флуор; и
2 

каде што R4 не опфаќа оксикарбонил којшто е
директно поврзан со азо-тот на С4;
каде што едниот од R3 и R4 мора да содржи V;

R5 R6 R7 и R8 се независно водород врска
нитро или хало каде што на-ведената врска
е супституирана со Т или со делумно заситен
целосно заситен или целосно незаситен (С1-С12)
праволиниски или разгранет јаглероден синџир
ка-де што јаглеродот може да биде заменет со
еден или два хетероатоми одбрани независно
од кислород сулфур и азот при што наведените
јаглеродни атоми може да бидат моно ди- или
три-супституирани независно со хало наведениот
јаглерод може да биде моно-супституиран со
хидрокси наведениот јаглерод може да биде
моно-супституиран со оксо наведениот сулфур
може да биде моно- или ди-супституиран со оксо
наведениот азот може да биде моно- или дисупституиран со оксо а наведениот јаглероден
синџир може да биде моно-супституиран со Т;
каде што Т е делумно заситен целосно заситен или
целосно незаситен три- до дванаесетчлен прстен
кој може да има еден до четири хетероатоми
одбра-ни независно од кислород сулфур и азот
или бицикличен прстен кој се состои од два
споени делумно заситени целосно заситени или
целосно незаситени три- до шестчлени прстени
земени независно кои може да имаат еден до
четири хетеро-атоми одбрани независно од азот
сулфур и кислород;
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каде што наведениот супституент Т може да
биде моно- ди- или три-супституиран со хало (С1С6)алкил (С2-С6)алкенил хидрокси (С1-С6)алкокси
(С1-С4)алкилтио амино нитро цијано оксо
карбокси (С1-С6)алкилоксикарбонил мо-но-Н- или
ди-НН-(С1-С6)алкиламино каде што наведениот
супституент (С1-С6)алкил може да биде моно- диили три-супституиран независно со хидрокси (С1С6)алкокси (С1-С4)алкилтио амино нитро цијано
оксо карбокси (С1-С6)алкилоксикарбонил моно-Нили ди-NN-(С1-С6)алкиламино при што наведениот
супституент (С1-С6)aлкилг исто така може да има
од еден до девет атоми на флуор;
каде што R5 и R6 или R6 и R7 и/или R7 и R8 може исто
така заедно да формираат најмалку еден прстен
којшто ќе биде делумно заситен или целосно незаситен четири- до осумчлен прстен кој може да
има еден до три хетероатоми кои се независно
одбрани од азот сулфур и кислород;
каде што наведените прстени кои се формирани
со R5 и R6 или R6 и R7 и/или R7 и R8 може да бидат
моно- ди- или три-супституирани независно
со хало (С1-С6)алкил (С1-С4)алкилсулфонил
(С2-С6)алкенил хидрокси (С1-С6)алкокси (С1С4)алкилтио амино нитро цијано оксо карбокси (С1С6)алкилоксикарбонил мо-но-N- или ди-NN-(С1С6)алкиламино каде што наведениот супституент
(С1-С6)алкил може да биде моно- ди- или трисупституиран независно со хидрокси (С1-С6)
алкокси (С1-С4)алкилтио амино нитро цијано оксо
карбокси (С1-С6)алкилокси-карбонил моно-N- или
ди-NN-(С1-С6)алкиламино наведениот супституент
(С1-С6) алкил исто така може да има од еден до
девет атоми на флуор.
Има уште 47 патентни барања.
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(51)

C 12N 15/10

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/155

(22)

24/05/2004

(45)

30/09/2004

(30)

901451

(57)

21/07/2000 ЕP00948876.8
14/04/2004 ЕP1200578

(73)

Genentech Inc

г) филтрирање на растворот преку уред за
филтрација со тангентен лроток за да се добие
остаток кој ќе го содржи плазмидот на DNА; и

CA 94080-4990 US
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
BUTLER Michelle D

д) собирање на остатокот при што во ниедна од
горенаведените етапи за дигестирање на RNА не
се користат ензими.

COHEN Darien L

Има уште 14 патентни барања.

ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје
(72)

1. Постапка за прочистување на плазмид на DNА
од прокариотски клетки од кои се состои којашто
ги опфаќа следниве етапи:

в) отстранување на контаминантите на лизатот од
клетките за да се добие раствор на плазмид на
DNА;

1 DNA Way South San Francisco
(74)

85

б) инкубација на клетките во присуство на алкали
и детергент во траење од околу 4 до 24 часа за да
се предизвика лизија и растворливост на истите;

19990165206P  12/11/1999  US
(97)
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а) дигестирање на клетките;

19990145316P  23/07/1999  US

(96)

13/2

KAHN David
WINKLER Marjorie E
(54)

ПОСТАПКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА DNA НА
ПЛАЗМИД БЕЗ ОРГАНСКИ РАСТВОРУВАЧ И
RNASE СО ПРИМЕНА НА ФИЛТРАЦИЈА СО
ТАНГЕНТЕН ПРОТОК

(51)

C 07D 417/12

901459

(11)

(57)

1. 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)еток
си]бензил]тиазолидин-24-диjон
хидрохлорид
дихидратот се карактеризира со тоа што :

A 61K 31/427

(13)

Т1

A 61P 3/10

(22)

25/05/2004

(21)

 2004/157

(45)

30/09/2004

(30)

19990009041  20/04/1999  GB

(96)

19/04/2000 EP00920893.5

(97)

09/06/2004 EP1173436

(II)  обезбедува X - зрачен прашкаст  дифракционен
(ХRPD) модел кој содржи врвови на   9.1    12.0   
15.7   16.3 и 19.8°20.

(73)

SmithKline Beecham plc

Има уште 10 патентни барања.

(I) обезбедува инфрацрвен спектар кој содржи
врвови на 3392 2739 1751 1325 и 713сm-1;и/или

980 Great West Road Brentford
Middlesex TW8 9GS GB
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(72)

BLACKLER Paul David James

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје
GILES Robert Gordon
SASSE Michael John
(54)

ТИАЗОЛИДИНДИЈОН ДЕРИВАТ И
УПОТРЕБА КАКО АНТИДИЈАБЕТИК
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C 07C 317/42

(11)

901418

A 61K  31/167

(13)

Т1

A 61P  9/08

(22)

26/05/2004

C 07C  317/44

(45)

30/09/2004

317/50 323/65
C 07D  205/04
207/12  213/73
295/12  295/18
(21)

 2004/159

(96)

30/08/0200 EP00956672.0

(97)

24/03/2004 EP1214296

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Butlin Roger John
Pease Janet Elizabeth
Block Michael Howard
Nowak Thorsten
Burrows Jeremy Nicholas

(54)

СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА N-ФЕНИЛ-2ХИДРОКСИ-2-МЕТИЛ-333-ТРИФЛУОРОПРО–
ПАНАМИД КОИ ЈА ЗГОЛЕМУВААТ АКТИВНОСТА
НА ПИРУВАТ ДЕХИДРОГЕНЕЗА

(57)

1. Соединение со формулата (I):

јаглероден прстен со еден или повеќе D; при што
споменатиот хетероарилен прстен е јаглеродно
поврзан 6-член прстен кој содржи 1-2 азотни атоми
или јаглеродно поврзан 5-член прстен кој содржи
1-3 хетероатоми одбрани независно од О N и Ѕ;
и при што ако споменатиот 5-член хетероарилен
прстен содржи -NH- средина така што азотот може
евентуално да е супституиран со група одбрана
од G;
III) азотно-поврзана 4-8 члена хетероциклична
група евентуално супституирана на јаглероден
прстен од еден или повеќе D и при што ако
споменатата хетероциклична група содржи -NHсредина така што азотот може евентуално да е
супституиран со група одбрана од G;
R3 е С1-6алкил евентуално супституиран со еден или
повеќе А С3-7циклоалкил евентуално супституиран
со еден или повеќе А фенил евентуално
супституиран со еден или повеќе D јаглеродноповрзан 6-член хетероарилен прстен кој содржи
1-2 азотни атоми евентуално супституирани на
јаглеродниот прстен од еден или повеќе D или
јаглеродно поврзан 5-член хетероарилен прстен
кој содржи 1-3 хетероатоми одбрани независно од
О N и Ѕ евентуално супституирани на јаглеродниот
прстен од еден или повеќе D и при што ако
споменатиот 5-член хетероарилен прстен содржи
-NH- средина така што азотот може евентуално да
е супституиран со група одбрана од G;
А е одбрана од хидрокси амино хало карбокси
N-(С1-4алкил)амино NN-ди-(C1-4алкил)амино кар–
бамоил и С1-6алкокси;

D е одбрано од:

назначено со тоа што:
n е 1 или 2;
R1 е хлоро флуоро бромо метил или метокси;
R2 е одбрано од една од следниве три групи:
I)   хало нитро хидрокси амино или циано;
II) -Х1-R5 при што X1 е директна врска -О--Ѕ-ЅО- -ЅО2- -NR6- -СО- -СОNR6- -NR6СО- -NR6ЅО2или -NR6СОNR7-; при што R6 и R7 секој независно
е водород или С1-4алкил евентуално супституиран
со еден или повеќе А; и R5 е одбран од С1-6алкил
евентуално супституиран со еден или повеќе А
С3-7 циклоалкил евентуално супституиран со еден
или повеќе А С3-7циклоалкил С1-6алкил евентуално
супституиран со еден или повеќе А С2-6алкенил
евентуално супституиран со еден или повеќе А
С2-6алкинил евентуално супституиран со еден
или повеќе А фенил евентуално супституиран со
еден или повеќе D фенилС1-6алкил евентуално
супституиран со еден или повеќе D хетероарилен
прстен евентуално супституиран на јаглероден
прстен од еден или повеќе D или (хетероарилен
прстен)С1-6алкил евентуално супституиран на
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I) -Ха-Rс при што Ха е директна врска -О- -Ѕ- -ЅО-ЅO2- -СО- -NRdЅО2- -NRdCO- -NRdСОNRe- -NRdили -СОNRd-; при што Rd и Re секој независно е
водород   или С1-4алкил евентуално супституиран
со еден или повеќе хидрокси или С1-4алкокси; и
Rс е одбран од водород или С1-6алкил евентуално
супституиран со еден или повеќе хидрокси илиС1-4   
алкокси;
II) 4-8 член Неt кој е евентуално супституиран
на јаглероден прстен со една или повеќе групи
одбрани од хидрокси хало С1-4алкокси С1-4алкил
или циано и при што ако споменатиот 4-8 член
Неt содржи -NН- средина така што азотот може
евентуално да е супституиран со група одбрана
од G;
III) -Хa-С1-6алкил-Хb-Rc при што Ха и Rс се како што
се дефинирани претходно и Хbе -Ѕ- -ЅО- или -ЅO2;

IV) циано или хало; и

V) -Хс-Rf при што Хс е -С(О)- или -ЅO2- и Rf е
азотно-поврзана 4-8 члена хетероциклична група
евентуално супституирана на јаглероден прстен
од една или повеќе групи одбрани   од   хидрокси   
хало    С1-4алкокси    С1-4алкил    или    циано    и   
при    што   ако споменатата хетероциклична
група содржи -NH- средина така што азотот може
евентуално да е супституиран со група одбрана
од G;
G е одбран од С1-6алкил евентуално супституиран
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со еден или повеќе А С1-6алканоил евентуално
супституиран со еден или повеќе А С1-6
алкилсулфонил евентуално супституиран со еден
или повеќе А С1-6алкоксикарбонил евентуално
супституиран со еден или повеќе А карбамоил N(С1-6алкил)карбамоил евентуално супституиран
со еден или повеќе А N-(С1-6алкил)2карбамоил
евентуално супституиран со еден или повеќе
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А и бензоил евентуално супституиран со еден
или повеќе А; и R4 е водород или флуоро; или
фармацевтски прифатлива сол или негов in vivo
хидролизирачки естер.
Има уште 12 патентни барања.
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УПОТРЕБА НА СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЗГОЛЕМУ–
ВАЊЕ
НА
ДЕЈСТВОТО
НА
ПИРУВАТ
ДЕХИДРОГЕНАЗА

(57)

1.  Употреба на соединенија со формулата (I):

назначено со тоа што:
прстенот С е како што е дефинирано во (а) или
(б);
R1 е како што е дефинирано во (в) или (г);
n е 1 или 2;
R2 и R3 се како што е дефинирано во (д) или (ѓ);
А-В е како што е дефинирано во (е) или (ж) и
R4 е како што е дефинирано во (з) или (ѕ)
при што:
(а) прстенот С е фенил или хетероарил со
јаглеродна врска одбран од пиридил пиразинил
пиримидинил и пиридазинил; каде што наведениот
фенил или хетероарил е супституиран врз
јаглеродот на едната или и двете положби мета на
местото на прикачување за А-В или врз јаглеродот
на положбата пара на мес-тото на прикачување
А-В со Р1  или Р2  (каде што Р1 и Р2 се како што е
дефи-нирано во понатамошниот текст) и додатно
каде што наведениот фенил или хетероарил може
да биде супституиран врз јаглеродот на било која
преостаната мета или пара положба со Р1 или Р3
(каде што Р1 и Р3 се како што е дефинирано во
понатамошниот текст);
б) прстенот С е одбран од следниве пет групи:
I) фенил или хетероарил со јаглеродна врска
одбран од пиридил пиразинил пиримидинил и
пиридазинил каде што наведениот фенил или
хетероарил е несупституиран освен со (R1)п
каде што R1  и n се како што е дефинирано во
понатамошниот текст;
II) триазин со јаглеродна врска кој може да биде
супституиран врз јаглероден прстен на положбата
мета или пара на местото на прикачување за А-
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В со 1 супституент одбран од Р1 Р2 Р3  и Р4 каде
што Р1 Р2 Р3 и Р4 се како што е дефинирано во
понатамошниот текст;
III) 6-члена хетероарилна група поврзана со
јаглерод која содржи 1-3 атоми на азот каде
што еден или повеќе прстенести атоми на азот
се оксидирани и формираат N-оксид којашто
хетероарилна група може да биде супституирана
на било која положба мета или пара на местото на
прикачување за А-В со 1-3 супституенти одбрани
од Р1 Р2 Р3 и Р4 каде што Р1 Р2 Р3 и Р4 се како што
е дефинирано во понатамошниот текст;
IV) фенил или хетероарил со јаглеродна врска
одбран од пиридил пиразинил пиримидинил и
пиридазинил каде што наведениот фенил или
хетероарил е супституиран на положбата мета
или пара на местото за прикачување за А-В со 1
супституент одбран од Р3 и Р4 каде што Р3 и Р4 се
како што е дефинирано во понатамошниот текст;
и
V) фенил или хетероарил со јаглеродна врска
одбран од пиридил пиразинил пиримидинил и
пиридазинил каде што наведениот фенил или
хетероарил е супституиран на било која положба
мета или пара на местото на прикачување за А-В
со 2-3 супституенти одбрани од Р1 Р2 Р3  и Р4 под
услов ако еден или повеќе супституенти се Р1 или
Р2 тогаш најмалку еден од другите супституенти
треба да биде Р4 при што Р1 Р2 Р3 и Р4 се како што
е дефинирано во понатамошниот текст;
Р1  е цијано трифлуорометил нитро трифлуо–
рометокси или трифлуорометилсул-фанил;
Р2 е-Y1Ar1 каде што Аr1 е одбран од групата која се
состои од фенил 6-член прстен на хетероарил со
јаглеродна врска кој содржи 1-2 атоми на азот и 5член прстен на хетероарил со јаглеродна врска кој
содржи 1-2 хетероатоми кои се независно одбрани
од O N и Ѕ при што наведениот фенил или прстен
на хетероарил може да биде супституиран кај
јаглеродот со 1-4 супституенти одбрани од Q1 при
што Q1 е како што е дефинирано во понатамошниот
текст; и Y1 е одбран од -СО- -ЅО- и -ЅO2-; Р3    е С1алкил халоС2-4алкил С1-4 алкокси халоС2-4алкокси
4
С2-4алкенилокси хало
или хидрокси; Р4 е одбран од следниве осум
групи:
1) халосулфонил цијаносулфанил;
2) -Х1-R5 каде што X1 е директна врска -О- Ѕ -ЅО-ЅO2- -ОЅО2- -ЅО2О- -NR6 -    -N+O-R6      СО     СОО-    -ОСО-    -СОNR7-    -NR8СО-    -ОСОNR9- СОNR10ЅО2-      -NR11ЅO2-      -СН2-      -NR12СОО-      
-СЅNR13-      -NR14СЅ- -NR15СЅNR16 - -NR17СОNR18
- или -NR19СОNR20ЅО2- (каде што R6 R7 R8 R9 R10
R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 и R20 (секој од нив)
независно претставува водород или С1-4алкил
којшто С1-4алкил може да биде супституиран   со
една   или   повеќе   групи   одбрани од хидрокси   
амино   хало С1-4 алкоксикарбонил карбокси С1алкокси или С1-3  алкилсулфанил) а R5 е одбран
6
од водород С1-6 алкил С3-7циклоалкил С2-6алкенил
и С2-6алкинил којшто С1-6алкил С3-7циклоалкил
С2-6алкенил или С2-6алкинил може да биде
супституиран со една или повеќе групи одбрани
од хидрокси амино хало С1-4алкоксикарбонил
карбокси С1-6алкокси и хидроксиС1-6алкил под

Patenti

Glasnik

услов Р4 да не биде трифлуорометилсулфанил
хидрокси С1-4 алкил халоС1-4алкил С1-4алкокси
халоС1-4алкокси или С2-4алкенилокси;

3) -Х1-С1-6алкил-Х2-R21 каде што X1 е како што е
дефинирано погоре X2 е директна врска -О -Ѕ -ЅО-ЅО2- -ОЅО2- -ЅО2О- -ЅО2О- -NR22 -N+O-R22-   -со-   соо-   -осо-   -соNR23-   -NR24СО   NR25соо-   -SO2NR26-NR27ЅО2- -СН2-     ЅО2NR28СО-      -ОСОNR29-      СЅNR30-       -NR31СЅ -NR32CSNR33- -NR34CONR35-       
-CONR36SO2       -NR37CONR38SO2  -ЅО2 NR39СОNR40-  
или  -ЅО2NR39CNHNR40 - (каде што R22 R23 R24 R25
R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 RЗ7 R38 R39 и
R40 (секој од нив) не-зависно претставува водород
или С1-4алкил којшто С1-4алкил може да биде
супституиран со една или повеќе групи одбрани
од хидрокси амино хало С1-4алкоксикарбонил
карбокси С1-6 алкокси или С1-3алкилсулфанил
а R21 е водород или С1-4алкил којшто С1-4алкил
може да биде супституиран со една или повеќе
групи одбрани од хидрокси амино хало С1-4
алкоксикарбонил карбокси С1-6алкокси и хидрокси
С1-6алкил или R21 е R41 каде што R41 е фенил или 4до 12-члена хетероциклична средина која содржи
1-4 хетероатоми кои се одбрани независно од
О N и Ѕ којашто хетероциклична средина може
да биде ароматска или неароматска и којашто
фенилна или хетероциклична средина може да
биде супституирана со 1-6 супституенти одбрани
од Q3 каде што Q3 е како што е дефинирано во
понатамошниот текст под услов Р4 да не биде
С1-4алкил хало С1-4алкил С1-4алкокси или халоС1-4
алкокси;
4) -Х1-С2-6алкенил-Х2-R21 каде што X1 X2 и R21 се
како што е дефинирано погоре под услов Р4 да не
биде С2-4алкенилокси;
5) -Х -С2-6алкинил-Х -R каде што X X и R
како што е дефинирано погоре;
1

2

21

1

2

21

се

6) -Х1-С3-7циклоалкил-Х2-R21 каде што X1 X2 и R21 се
како што е дефинирано погоре;
7) -Х -С1-6алкилС3-7циклоалкил-Х -R каде што X
X2 и R21 се како што е дефинирано погоре; и
1

2

21

1

8) -Y2Ar2 каде што Y2 е X1 каде што X1 е како што
е дефинирано погоре а Аr2 е одбран од следниве
шест групи:
I) фенил 6-член прстен на хетероарил со
јаглеродна врска кој содржи 1-2 атоми на азот
и 5-член прстен на хетероарил со јаглеродна
врска кој содржи 1-2 хетероатоми кои се одбрани
независно од О N и Ѕ каде што наведениот фенил
или прстен на хетероарил е супституиран кај
јаглеродот со 1-4 супституенти одбрани од Q1 и Q2
вклучително најмалку еден супституент одбран
од Q2 каде што Q1 и Q2 се како што е дефинирано
во понатамошниот текст;
II) триазин со јаглеродна врска или 5-член прстен
на хетероарил со јагле-родна врска кој содржи
3-4 хетероатоми одбрани независно од О N и Ѕ;
при што наведениот прстен на хетероарил може
да биде супституиран со 1-4 супституенти кои се
одбрани од Q1 и Q2 каде што Q1 и Q2 се како што е
дефинирано во понатамошниот текст;
III)   4- до 12-члена неароматска хетероциклична
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средина која содржи 1-4 хетероатоми кои
се одбрани независно од О N и Ѕ при што
наведената хетероциклична средина може
да биде супституирана со 1-6 супституенти
кои се одбрани од Q3 каде што Q3 е како што е
дефинирано во понатамошниот текст под услов
кога Аr2 е хетероцикличен прстен поврзан со азот
Y2 да не биде -ЅО2-;

IV) 5-член прстен на хетероарил кој содржи 14 хетероатоми кои се одбрани независно од
О N и Ѕ којшто прстен на хетероарил содржи
најмалку еден атом на азот којшто е супституиран
со група одбрана од С1-6алкил С1-6алканоил
С1-6алкилсулфонил
С1-6алкоксикарбонил
карбамоил N-(С1-6алкил)карбамоил       NN-(C1-6
алкил)2карбамоил      бензоил      или фенилсулфонил   
и   којшто   прстен   на   хетероарил   може   да   
биде супституиран со 1-3 супституенти одбрани
од Q3 каде што Q3 е како што е дефинирано во
понатамошниот текст;
V) 7- до 12-члена ароматска хетероциклична
средина поврзана со јаглерод која содржи 1-4
хетероатоми кои се независно одбрани од О N и
Ѕ каде што наведената хетероциклична средина
може да биде супституирана со 1-6 супституенти
одбрани од Q3 каде што Q3 е како што е дефинирано
во понатамошниот текст; и
VI) Аr1 под услов кога Аr2 има вредност на Аr1 
тогаш Y2 да не биде -СО- -ЅО- или -ЅО2-;

Q1  е С1-4алкил халоС1-4алкил С1-4алкокси халоС14алкокси С2-4алкенилокси цијано нитро хало или
трифлуорометилсулфанил;
Q2 е одбран од следниве десет групи:
1) кислород (кој формира оксо група кога е поврзан
со прстенест јаглерод и формира N-оксид кога
прстенестиот азот се оксидира);
2) халосулфонил цијаносулфанил;

3) -Х3-R5 каде што X3 е директна врска -О- -Ѕ
-ЅО- -ЅО2- -ОЅО2- -ЅО2О- -NR42- -N+O-R42  - СО    -СОО-ОСО-    -СОN43- -NR44СО--NR45СОО-ЅО2NR46--NR47ЅО2- -СН2--ЅО2NR48СО- -ОСОNR49-СЅNR50--NR51СЅ--NR52СSNR53-NR54CONR55-СОNR56ЅО2
-NR57СОNR58SO2ЅО2NR57CNHNR58- или -ЅО2NR59СОNR60- (каде
што R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 
R54 R55 R56 R57 R58 R59 и R60 (секој од нив) независно
претставува водород или С1-4алкил којшто С1алкил може да биде супституиран со една или
4
повеќе групи одбрани од хидрокси амино хало
С1-4алкоксикарбонил карбокси С1-6 алкокси или
С1-3алкилсулфанил а R5 е како што е дефинирано
погоре но под услов Q2 да не биде водород
трифлуорометилсулфанил   С1-4алкил хало С1алкил   С1-4алкокси халоС1-4алкокси или С2-4
4
алкенилокси;
4) R41 каде што R41 е како што е дефинирано
погоре;
5) -Х3-С1-6алкил-Х2 -R21 каде што X3 X2 и R21 се
како што е дефинирано погоре но под услов Q2 да
не биде С1-4алкил халоС1-4алкил С1-4алкокси или
халоС1-4алкокси;
6) -Х3-С2-6алкенил-Х2-R21 каде што X3 X2 и R21 се

901427
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како што е дефинирано погоре но под услов Q2 да
не биде С2-4алкенилокси;
7) -Х3-С2-6алкинил-Х2-R21 каде што X3 X2 и R21  се
како што е дефинирано погоре;
8) -Х3-С3-7циклоалкил-Х2-R21 каде што X3 X2 и R21 се
како што е дефинирано погоре;
9) -Х3-С1-6алкилС3-7циклоалкил-Х2 -R21 каде што X3
X2 и R21 се како што е дефинирано погоре; и
10) -Х3-R21 каде што R41 и X3 се како што е
дефинирано погоре;
Q3 е одбран од следниве четири групи:
1) кислород (кој формира оксо група кога е поврзан
со прстенест јаглерод а формира N-оксид кога
азотот во прстенот се оксидира);
2) цијано нитро или хало;
3) халосулфонил цијаносулфанил; и
4) -Х4-R61 каде што Х4 е директна врска -О--Ѕ- -ЅО-ЅО2- -ОЅО2- -ЅО2О- -NR62 -  -N+O-R62-СО-СОО-   ОСО-    -СОNR63-    -NR64СО-NR65СОО-ЅО2NR66- NR67ЅО2- -СН2- -ЅО2NR68СО- ОСОNR69 -СЅNR70-NR71СЅ- -NR72СЅNR73 -NR74СОNR75СОNR76ЅО2 
-NR77СОNR78ЅО2--ЅО2NR79СNHNR80 - или ЅО2NR79СОNR80 - (каде што R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68
R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 и R80 (секој од
нив) независно претставува водород или С1-4алкил  
којшто С1-4алкил може да биде супституиран со
една или повеќе групи одбрани од хидрокси амино
хало С1-4алкоксикарбонил карбокси С1-6 алкокси
или С1-3алкилсулфанил) а R61 е одбран од водород
С1-6алкил С3-7циклоалкил С2-6алкенил и С2-6алкинил
којшто С1-6алкил С3-7циклоалкил С2-6алкенил или
С2-6алкинил може да биде супституиран со една
или повеќе групи одбрани од хидрокси амино
хало С1-4алкоксикарбонил карбокси С1-6алкокси и
хидроксиС1-6алкил;
в) R1  е поврзан со прстенот С кај јаглеродот во
положба орто на местото на прикачување на А-В
и е одбран од групата која се состои од С1-4алкил
халоС1-4 алкил С1-4алкокси     халоС1-4алкокси    
С2-4алкенилокси    цијано    нитро    хало    трифлуорометилсулфанил и хидрокси;
г) R1 е поврзан со прстенот С кај прстенестиот
јаглероден атом во положба орто на местото на
прикачување на А-В и е одбран од следните две
групи:
1) Х5-R81 каде што X5 е директна врска -О--Ѕ-ЅО
- ЅО2- -ОЅО2 -ЅO2O- -NR82- -СО--СОО-  -ОСО-   СОNR83-    -NR84СО-NR85СОО-ЅО2NR86-NR87ЅО2 СН2-ЅО2NR88СО-ОСОNR89--СЅNR90-NR91СЅ
-NR 92 СЅNR 93 --NR 94 СОNR 95 --СОNR 96 ЅО 2 NR 97
СОNR98ЅО2-ЅО2NR99СNHNR100 или
ЅО2NR99СОNR100- (каде што R82 R83 R84 R85 R86
R87 R88 R89 R90 R91 R92 R93 R94 R95 R96 R97 R98 R99
и   R100 (секој од нив) независно претставува
водород или С1-4алкил којшто С1-4алкил може
да биде супституиран со една или повеќе
групи одбрани од хидрокси амино хало С1-4
алкоксикарбонил карбокси С1-6алкокси или С1-3 
алкилсулфанил) а R81 е одбран од водород С1-6
алкил С3-7 циклоалкил С2-6алкенил и С2-6алкинил
којшто С1-6алкил С3-7циклоалкил С2-6алкенил или
С2-6 алкинил може да биде супституиран со една
или повеќе групи одбрани од хидрокси амино
хало С1-4алкоксикарбонил карбокси С1-6алкокси
и хидроксиС1-6алкил под услов R1   да   не биде
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трифлуорометилсулфанил   хидрокси   С1-4алкил  
халоС1-4алкил С1-4алкокси халоС1-4алкокси или С2алкенилокси; и
4

2) -Х6-R101 каде што X6 е одбран од директна
врска -СО- -О- -ОСН2- -Ѕ- -ЅО- -ЅО2- и -NR102 (каде што R102  е водород или С1-4алкил којшто С1алкил може да биде супституиран со една или
4
повеќе групи одбрани од хидрокси амино хало
С1-4алкоксикарбонил карбокси С1-6алкокси или С1алкилсулфанил) а R101 е фенил кој може да биде
3
супституиран со 1-4 супституенти одбрани од
цијано нитро трифлуорометилсулфанил С1-6 алкил
халоС1-6алкил      С1-6алкокси      халоС1-6 алкокси     
С2-6алкенилокси     хало хидрокси и амино;
n е 1 или 2;
д) R2 или R3 е независно С1-3алкил кој може да
биде супституиран со 1 до 2 к+1 атоми одбрани од
флуоро и хлоро каде што “к “ е бројот на јаглеродни
атоми во наведениот С1-3алкил под услов R2 и R3
да не бидат и двата метил; или
R2 и R3 заедно со јаглеродниот атом за кој се
прикачени формираат 3- до 5-член циклоалкилен
прстен кој може да биде супституиран со 1 до
2m-2 атоми на флуор каде што “m” е бројот на
јаглеродни атоми во наведениот прстен;
ѓ) R2 и R3 се (и двата) метил или едниот од R2 и R3
е водород или хало а другиот е хало или С1-3алкил
кој може да биде супституиран со 1 до 2к+1 атоми
одбрани од флуоро и хлоро каде што “к” е бројот
на јаглеродни атоми во наведениот С1-З  алкил под
услов кога едниот од R2 или R3 е хало R4 да не
биде хидрокси и под услов кога едниот од R2 или
R3 е водород R4 да не биде водород;
е) А-В е одбран од -NHCO- -ОСН2- -ЅСН2-                NНСН2- транс-винилен и етинилен;
ж) А-В е -NНСЅ-  или  -СОСН2-;
з) R4 е хидрокси;

ѕ) R4 е водород хало амино или метил; но со
исклучок на соединенијата каде што прстенот С
е одбран од (а) R1 е одбран само од (в) R2 и R3 се
одбрани од (д)  А-В е одбран од (е) а R4 е одбран од
(з); нивните соли; фармацевтски прифатливите in
vivo деливи про-лекови на наведеното соединение
со формулата (I); фармацевтски прифатливите
соли на наведеното соединение или наведените
про-лекови; за производство на лек за употреба
во третирање на заболувања кои се подложни на
зголемување на дејството на РDН кај топлокрвни
животни како што се луѓе одбрани од   дијабетес   
мелитус    периферно    васкуларно   заболување   
(вклучително    и    наизменична клаудикација состојба на исхемија на мускулите со напади на
болка) срцев удар и одредени срцеви миопатии
миокардиска исхемија церебрална исхемија
и реперфузија (оштетувања предизвикани од
излив) слабост на мускулатурата хиперлипидемии    
Алцхајмерова   болест    атеросклероза    дебелина    
и    млечна ацидемија.
Има уште 20 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

B 01J 23/28
C 07C 5/27  9/00

(13)

Т1

(21)

 2004/161

(22)

27/05/2004

(45)

30/09/2004

(96)

18/06/1999 EP99111766.4

(97)

07/04/2004 EP0972568

(73)

ENI S.p.A.

901448

(11)

(57)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

б) додавање кон растворот од чекор (а) барем
едно соединение на силицијум способно за
хидролизирање кон ЅiО2  во такви големини за да
се добие моларен однос Мо/Ѕi поголем од 0.2

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје
PERATELLO Stefano
CARATI Angela

и по можност алфатичен алкохол;

BELLUSSI Giuseppe

в) желирање на така добиената мешавина и
калцинирање на желето добиено во воздух на
температура од 500 до 600°С.

RIZZO Caterina
КАТАЛИЗАТОР НА БАЗА НА МОЛИБДЕН И
НЕГОВА УПОТРЕБА ПРИ ИЗОМЕРИЗАЦИЈАТА
НА N-ПАРАФИНИ

C 07D 209/42

(11)

901412

A 61K 31/404

(13)

Т1

A 61P 9/12

(22)

27/05/2004

(21)

 2004/162

(45)

30/09/2004

(30)

20020004847  18/04/2002  FR

(51)

(96)

17/02/2003 EP03290383.3

(97)

14/07/2004 EP1354873

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER

1. Катализатор базиран на молибден и силицијум
кој има површина во опсег од 20 до 400т2/g и
моларен однос Мо/Ѕi > 0.2 кој може да се добие
при постапка која се состои од:

Кадешто групите R1-R4 истите или различни
претставуваат алфатични групи кој содржат од 1
до 7 јаглеродни атоми;

Via F. Maritano 26 20097 S. Donato Milanese IT

(54)
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R1R2R3R4N+OH-         (I)

Piazzale Enrico Mattei 1 00144 Roma IT

(72)
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а) растворање  на растворлива  молибденова  сол  
во  воден раствор кој содржи барем едно основно
соединение избрано од амонијак хидроксид со
основна формула (I):

ENITECNOLOGIE S.p.A

(74)

13/2

Има уште 8 патентни барања.

(54)

СОЛ НА ПЕРИНДОПРИЛ И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ЈА СОДРЖАТ ИСТАТА

(57)

1. Аргининска сол на периндоприл и негови
хидрати.
Има уште 4 патентни барања.

12 Place de la Defence 92415 Courbevoie Cedex
FR
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Damien Gerard
Lefoulon Francois
Marchand Bernard

Patenti
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Glasnik

(51)
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A 61K 35/74

(11)

901422

A 23L 1/03 

(13)

Т1

A 61P 13/04 13/12

(22)

28/05/2004

(21)

2004/164

(45)

30/09/2004

(30)

1999RM00338  28/05/1999  IT

(96)

24/05/2000 EP00935478.8

(97)

06/05/2004 EP1181027

(73)

ACTIAL Farmaceutica Lda

(54)

ДИЕТЕТСКО ИЛИ ФАРМАЦЕВТСКО СОЕДИ–
НЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА ЗА ПРЕВЕНЦИJА ИЛИ
ТРЕТМАН НА ХИПЕРОКСАЛУРИJА

(57)

1. Употреба  на бактериолошка  комбинација  на
соединение кое содржи бактерии:
(а) streptococcus thermophilus во мешавина со
(б) најмалку една бактерија селектирана од
групата која се состои од   Lactobacillus brevis
Lactobacillus acidophilus Lactobacillus plantarium
Bifidobacterium infantis Bifidobacterium longum    и  
Bifidobacterium breve или нивна мешавина за
подготвување на диететско фармацевтско или
ветеринарно соединение за превенција и/или
третман на хипероксалурија и нарушувањата
поврзани со тоа.

Rua dos Ferreiros 260 Funchal Madeira PT
(74)

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ  АДВОКАТ

(72)

DE SIMONE Claudio

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

Има уште 7 патентни барања.

(51)

C 07D 487/14

(11)

901423

A 61K 31/55

(13)

Т1

A 61P 25/00

(22)

31/05/2004

C 07D 235/00  

(45)

30/09/2004

243/00
(21)

 2004/165

(30)

20000124332  16/11/2000  EP

(96)

08/11/2001 EP01996541.7

(97)

09/06/2004 EP1337535

(73)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 Grenzacherstrasse 4070 Basle CH

(74)

R3 е водород С1-7-алкил -(СН2)n-С3-7-циклоал–кил
-(СН2)n-халоген -(СН2)n-пиридин-4-ил или -(СН2)nфенил каде што фенилниот прстен може да
биде супституиран со еден или два супституенти
одбрани од групата која се состои од С1-7-алкокси
халоген -ЅО2СН3 фенил ОСF3 нитро СF3 -NR2 или е
-(СН2)n-индолил кој може да биде супституиран со
С1-7-алкил или С1-7-алкокси или е пиролидинил-5оксо -С(О)-NR2 -(СН2)n-ОН -(СН2)n-NR2 или -(СН2)nбензо[13]диоксол;
R е водород или С1-7-алкил; и

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

n е О 1 2 или З;

ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје
(72)

диазол-З-ил или 124-оксадиазол-5-ил коишто
прстени може да бидат супституирани со С1-7алкил трифлуорометил или С3-7-циклоалкил;

и нивните фармацевтски прифатливи киселински
адитивни соли

MASCIADRI Raffaello
THOMAS Andrew William

со исклучок на следните соединенија:

WICHMANN Juergen
(54)

ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОДИАЗЕПИН КАКО МОДУ–
ЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОРОТ ‘GABA A’

(57)

1. Соединение со општата формула:

етил
9Н-имидазо[15-а][124]триазоло[34d][14]6ензодиазепин-10-карбоксилат
10-(3-циклопропил-124-оксадиазол-5-ил)-9Нимидазо[15-а][124]триазоло
[43-d][14]бензодиазепин
- етил З-флуоро-9Н-имидазо[15a][124]триазоло
[43-d][14]бензодиазепин-10-карбоксилат
-10(3-циклопропил-124-оксадиазол-5-ил)-3флуоро-9Н-имидазо[15-а][124]
триазоло[43d][14]бензодиазепин
- етил 3-хлоро-9Н-имидазо[15-а][124]триазо–
ло[4З-d][14]бензодиазепин-10-карбоксилат

каде што:
R1 е водород халоген С1-7-алкил С1-7-алкок–си
хидрокси цијано трифлуоро-метил трифлуо–
рометокси или С1-7-алкилтио;
R2

901423

е

-С(О)О-С1-7-алкил

изоксазол

124-окса–

- З-хлоро-10-(3-циклопропил-124-оксадиазол5-ил)-9Н-имидазо[15-а][124]
триазоло[43d][14]бензодиазепин и
- етил 3-метил-9Н-имидазо[15-а][124]триазо–
ло[34-d][14]бензодиазепин-10-карбоксилат.
Има уште 18 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/34  9/20
A 61P 9/06

(13)

Т1

(21)

 2004/166

(22)

31/05/2004

(45)

30/09/2004

(57)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

1. Тврд фармацевтски состав кој вклучува дериват
на бензофуран со     антиаритмична     активност     
и     погоден     за     орална администрација се
карактеризира со тоа што содржи дериват на   
бензофуран   со   антиаритмична   активност   или   
една  од неговите фармацевтско прифатливи соли
како активна хемиска состојка   и фармацевтски
прифатлив нејонски хидрофиличен сурфактант
во комбинација со еден или повеќе фармацевтски
ексципиенти.

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

Има уште 12 патентни барања.

19970007795  23/06/1997  EP
19/06/1998 EP98932234.2

(97)

21/04/2004 EP1007030

(73)

SANOFI - AVENTIS

(11)

174 Avenue de France 75013 Paris FR

(72)

93

ТВРД ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОФУРАН

(96)

(74)
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(54)

(30)

901437

13/2

ABRAMOVICI Bernard
GAUTIER Jean - Claude
GROMENIL Jean - Claude
MARRIER Jean - Marie

(51)

C 12N 7/04

(11)

901463

A 61K 39/215

(13)

Т1

39/225 39/295

(22)

31/05/2004

A 61P 31/12

(45)

30/09/2004

C 12N 1/21 
15/50 15/70
(21)

 2004/167

(30)

19990002673  03/12/1999  ES

(96)

30/11/2000 EP00990628.0

(97)

19/05/2004 EP1234024

(73)

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
Serrano 117 E-28006 Madrid ES

(74)

Адвокат Маргарита Пекевска
“Народен Фронт” 21/4-5 Скопје

(72)

Enjuanes Sanchez Luis

Patenti

(54)

ВЕШТАЧКА ХРОМОЗОМСКА КОНСТРУКЦИјА
ШТО
СОДРЖИ
КИСЕЛИ
НУКЛЕИНСКИ
СЕКВЕНЦИ СПОСОБНИ ДА јА ДИРИЖИРАAТ
ФОРМАЦИјАТА НА РЕКОМБИНАНТОТ RNA VIRUS

(57)

1.Методa за приготвување DNА составен од
секвенци ослободени од гените на RNА (gRNА)
од коронавирус каде кажаните секвенци имаат
хомологи од најмалку 60% до природна секвенца
на вирусот и кодот на RNА во зависност на
RNА полимер најмалку еден структуален или
не-структуален протеин од кои фрагментот на
кажаниот RNА е способен да одпочне да се
претвори во RNА и собере во вирион кажаната
метода содржи степен од кој коронавирус
интерфериран дефектен ген е клониран под
експресија на промотор во бактеријален
атефицијален ген (ВАС) и избришани секвенци во
дефектен ген се рефиксирани во кажаниот ген.
Има уште 17 патентни барања.

901463
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A 61K 38/48

(11)

901449

(54)

47/12  9/19
A 61P 7/02

(13)
(22)

Т1
01/06/2004

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД ФИБРИНО–
ЛИТСКО СРЕДСТВО

(57)

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/168

(30)

19990411335  01/10/1999  US

(96)

29/09/2000 EP00967197.5

(97)

31/03/2004 EP1220685

1. Фармацевтски
состав
кој
опфаќа
металопротеиназно фибринолитско средство
одбрано   од   групата   која   се   состои   од   фибролаза   
и    нов   дејствувачки тромборастворувач   (NАТ)   
цинков   стабилизатор   и   евентуално   полнач   во
фармацевтски-прифатлив пуфер.

(73)

AMGEN INC

Има уште 32 патентни барања.

One Amgen Center Drive Thousand Oaks CA 913201799 US
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

KENDRICK Brent S
PETERSON Brian

(51)
(21)
(30)

A 61K 9/00  9/20
 2004/169

(11)

901415

(13)

Т1

(22)

01/06/2004

(45)

30/09/2004

19980012977  16/10/1998  FR

(96)

12/10/1999 EP99947537.9

(97)

21/04/2004 EP1121099

(73)

SANOFI - AVENTIS
174 Avenue de France 75013 Paris FR

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

ALAUX Gerard
ANDRE Frederic
CUINE Alain
LEWIS Gareth

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ СО ГАСТРИТИЧЕН
РЕЗИДЕНТ
И
КОНТРОЛИРАНО
ОЛОБО–
ДУВАЊЕ

(57)

1. Контролирано-ослободуваниот фармацевтски
состав со гастритичен резидент се карактеризира
со тоа што содржи два или три слоја и со тоа
што вклучува:
а) активна
хемиска
состојка
комбинирана
со ексципиент кој го модификува неговото
ослободување

901415

б) систем    за создавање на јаглерод диоксид во
отечена хидрофолична полимерна матрица
(а) и (б) по можност се вклучени во ист слој
[(а) + (b)] или во одделни слоеви [(а) и (b)] и
редундантни слоеви [(а)] [(b)] или [(а) + (b)] во
иста таблета најверојатно имаат различни слоеви
и димензии со тоа што отечената полимерна
матрица се состои од хидрофиличен полимер кој
може да биде избран од следниве фамилии на
хидрофилични полимери:
- природни полисахариди
- деривати на целулоза
- поливинилпиролидони
- полимери деривирани од акрилична киселина и
метакрилична киселина и нивни соли
- аминокиселински полимери
или од смеса на два или три од нив избрани од
истата фамилија на хидрофилични полимери и
со тоа што тоа истотака содржи хидрофиличен
ексципиент способен за промовирање на
хидрација на отечените полимерни матрици
избрани
од
лактоза
манитол
сорбитол
микрокристална целулоза натриум лаурил сулфат
натриум рицинолаеат натриум тетрадецил сулфат
натриум диоктил сулфосилфонат кетомагрокол
полоксамер и поликсорбати.
Има уште 10 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 401/14

901531

(11)

A 61K 31/4045  31/4523

(13)

Т1

A 61P 25/06

(22)

03/06/2004

25/18  25/20

(45)

30/09/2004

25/22 25/24 25/28
C 07D 403/14
(21)

 2004/172

(30)

20000001123  21/07/2000  DK

(96)

17/07/2001 EP01960182.2

(97)

06/05/2004 EP1305307

(73)

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 DK-2500 Valby-Copenhagen DK

(74)

ТОНЕВСКИ  ДРАГАН АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70 1000 Скопје

(72)

ANDERSEN Kim
FELIDNG Jacob
BANG-ANDERSEN Benny
SMITH Garrick Paul

(54)

ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ УПОТРЕБЛИВИ ЗА
ТРЕТМАН НА НАРУШУВАЊА НА ЦЕНТРАЛНИОТ
НЕРВЕН СИСТЕМ

(57)

1. Заменет дериват на индол од формулaта I
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трифлуорометил трифлуорометилсулфонил и   
С1-6алкилсулфонил; W е врска или О Ѕ СО СЅ ЅО
или ЅО2 група;

n е 0-6 m е 0-6 и n+m е 0-6; обезбеден со тоа што
кога WеО или Ѕ n> 2 и кога W е СО СЅ ЅО или
ЅО2n>1;

X е С СН или N и испрекинатата линија
произлегува од X укажува на поврзаност кога X
е С и неповрзаност кога X е N или СН; R2 е С1-6алкил;
R3-R7 се одбрани од водород халоген цијан азот
амино С1-6-алкил С2-6-алкенил С2-6- алкинил С3-8циклоалкил С3-8-циклоалкил-С1-6алкил С1-6-алкокси
С1-6-алкитио хидрокси.
тиол трифлуорометил трифлуорометилсулфонил
и С1-6 алкилсулфонил;

R8 е водород С1-6-алкил С2-6-алкенил С2-6-алкинил
С3-8-циклоалкил С3-8-циклоалкил- С1-6-алкил арил
арил-С1-6-алкил ацил тиоацил С1-6-алкилсулфонил
трифлуорометилсулфонил или арилсулфонил
или фармацевтски прифатлива киселина со
додаток на сол од тоа.
Има уште 9 патентни барања.

кадешто R1  е водород или С1-6-алкил С2-6алкенил С2-6-алкинил С3-8-циклоалкил или С3-8циклоалкил-С1-6-алкил сите тие може да бидат
заменети еднаш или повеќе пати со суституенти
одбрани од водород цијан азот амино хидрокси
тиол С1-6-алкокси С1-6-алкилтио трифлуорометил
трифлуорометилсулфонил и С1-6-алкилсулфонил
или R1 е арил. алкил-С1-6-алкилхетероарил-С1алкил кадешто групите од арил и хетероарил
6
може да бидат заменети еднаш или повеќе пати со
субституенти одбрани од водород цијан азот амино
С1-6-алкил С1-6-алкокси С1-6-алкилтио хидрокси
тиол трифлуорометил трифлуорометилсулфонил
и С1-6 алкилсулфонил или R1 е -NR R кадешто R’ и
R” се независно одбрани од водород и С1-6-алкил
арил арил-С1-6-алкил хетероарил и хетероарил-С1-алкил сите тие може да бидат заменети еднаш
6
или повеќе пати со субституенти одбрани од
водород цијан азот амино С1-6-алкил С1-6алкокси
С1-6-алкилтио хидрокси тиол трифлуорометил
трифлуорометилсулфонил и С1-6 алкилсулфонил
или R’ е заситен или делумно заситен од 5- до 6член прстен кој содржи еден два или три хетеро
атоми одбрани од О. Ѕ и група N-R9 кадешто R9
е водород или С1-6-алкил опционо заменети
со субституенти одбрани од халоген цијан
амино С1-6-алкокси С1-6-алкилтио хидрокси тиол

Patenti
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(51)

C 04B 28/04  18/24

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/173

(22)

03/06/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20000090627  09/08/2000  LU

(96)

07/08/2001 EP01980236.2

(97)

10/03/2004 EP1307411

(73)

MISCANTHUS-HOLDING S.A

901534

4 Rue Henri Schnadt  2530 Luxembourg LU
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

HOHN Heribert

(51)

C 07D 249/14

(54)

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН
ИЛИ МАЛТЕР СО УПОТРЕБА НА МАТЕРИЈАЛ
ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО

(57)

1. Постапка за производство на бетон или
малтер која се заснова исклучиво на растителна
маса минерално средство за врзување и вода
за мешање при што растителната маса има
специфична тежина од 80 до 160 кg/m3 што е
измерено при остаточна влажност од отприлика
15% назначена со тоа што кога бетонот или малтерот се мешаат се додаваат од 4 до 14 кg од
нехидратизирачкиот ситно дробен минерализатор
на кубен метар растителна маса.
Има уште 7 патентни барања.

901514

(11)

A 61K 31/4196

(13)

Т1

A 61P 25/00

(22)

03/06/2004

(21)

 2004/174

(45)

30/09/2004

(30)

19990015935  17/12/1999  FR

(96)

14/12/2000 EP00988916.3

(97)

21/04/2004 EP1242389

(73)

SANOFI - AVENTIS
174 Avenue de France 75013 Paris FR

R1 и R2 претставуваат еден независен од друг атом
на халоген елемент:(С1-С5)алкил;(С1-С5)алкокси
нитро трифлуорометил или цијано група; NRaRb
амино група кадешто Rа и Rb претставуваат еден
независен од друг водород (С1-С3)алкил или
СO(С1-С3) или друго кадешто Rа и Rb сочинуваат
со атом на азот кон кого тие се сврзани 5- до 7хетероцилклични членови или Ѕ-R група кадешто
R претставува атом на водород или (С1-С5)алкил
станува можно за атомот на сулфур да стане
моноксидизиран или диоксидизиран;

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

GESLIN Michel

- R3 претставува водород или онака како што е
погоре дефинирано за R1;

GULLY Danielle
MAFFRAND Jean-Pierre
ROGER Pierre
(54)

(57)

НОВИ
РАЗГРАНЕТО
ЗАМЕНЕТИ
АМИНО
ДЕРИВАТИ НА 3-АМИНО-1-ФЕНИЛ-1Н[124]–
ТРИАЗОЛ МЕТОДИ ЗА НИВНО ПРОИЗВОД–
СТВО И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО
ГИ СОДРЖАТ НИВ
1. Соединението од формулата

- R4 претставува водород; халоген елемент;
(С1-С5)алкил; (С3-С5)циклоалкил; (С3-С5)цикло–
алкил(С1-С2)алкил; или

Rс-Х-(С1-С2)алкил група кадешто Rс претставува
водород или (С1-С3) алкил и X претставува О Ѕ ЅО
или ЅО2;

- R5 претставува (С1-С5)алкил алкинил со З
до 5 јаглеродни атоми или алкенил со 3 до 5
јаглеродни атоми; (С3-С5)циклоалкил(С1-С3)алкил;      
или        (С1-С3) алкил-Х-(С0-С3)алкил кадешто X
претставува О Ѕ ЅО или ЅО2;

- R6 претставува фенилна група заменета со еден
или повеќе Z радикали од кои барем еден е во
позиција - 2 и

каде што:

901534

Z
претставува
халоген
елемент;
нитро
трифлуорометил или цијано група; (С1-С5)алкил;
(С1-С5)алкил-Х или    (С1-С3)алкил-Х-(С1-С2)алкил
кадешто X претставува О Ѕ ЅО или ЅО2;
хидрокси(С1-С3)алкил; или СОRd или СООRd
кадешто Rd претставува(С1-С3)алкил или(С3С5)циклоалкил;

Patenti

Glasnik

- R7 претставува (С3-С5)циклоалкил; R7     претста–
вува фенилна група која може да биде заменета
во 3- 4- и 5-позиција   со   еден   или   повеќе   Z’   
радикали   со   Z’ претставувајќи халоген елемент;
нитро трифлуорометил или цијано група; (С1С5)алкил; (С1-С5)алкил-Х или (С1-С3)алкил-Х-(С1С2)алкил кадешто X претставува О Ѕ ЅО или
ЅО2; хидрокси(С1-С3)алкил; или СОRd или СООRd
кадешто    Rd    е    како што   е погоре дефиниран;
метиленедиокси или     етиленедиокси;     или    
друг    R7 претставува  пиридил  група  по  можност
заменета  од NRaRb амино група како што е погоре

A 61J 1/05  1/14

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/175

(22)

04/06/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19980002938  01/09/1998  SE

(96)

24/08/1999 EP99946504.0

(97)

31/03/2004 EP1109526

(73)

AstraZeneca AB

901502

151 85 Sodertalje SE
(74)
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дефинирана или од Z’ радикал како што е погоре
дефиниран;

- или друг R6 претставува -СНR7R8 кадешто

(51)

13/2

- R8 претставува (С1-С6)алкил; (С3-С5)цикло–
алкил(С1-С3)алкил;
(С1-С3)алкил-Х-(С1-С3)алкил      
кадешто      X претставува    О    S   ЅО или   ЅО2;  
(С3-С5)циклоалкил(С1-С2)алкил-Х-(С1-С3)алкил
кадешто X претставува О Ѕ ЅО или ЅО2; и нивни
фармацевтско прифативи дополнителни соли
нивни хидрати и/или солвати.
Има уште 10 патентни барања.

(54)

ИНЈЕКЦИОНИ
СТАБИЛНОСТ

РАСТВОРИ

СО

ПОДОБРЕНА

(57)

1. Примарно пакување кое содржи воден раствор
за
парентерална
администрација
опфаќа
инхибитор на тромбин на база на пептид со ниска
молекуларна тежина или негова сол со рН во опсег
од 3 до 8 примарното пакување е запечатено со
гумен затнувач или чеп кој содржи бромобутилна
гума.
Има уште 17 патентни барања.

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

LUNDGREN Anna
SUNDGREN Mats

Patenti
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C 07D 239/94

901532

(11)

A 61K 31/505

(13)

Т1

C 07D 405/12

(22)

04/06/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/176

(30)

19970904942  01/08/1997  US

(96)

29/07/1998 EP98937275.O

(97)

09/06/2004 EP1000039

(73)

Wyeth Holdings Corporation
Five Giralda Farms Madison NJ 07940 US

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

WISSNER Allan
TSOU Hwei-Ru
JOHNSON Bernard Dean
HAMANN Philip Ross
ZHANG Nan

(54)

СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА ХИНАЗОЛИН
И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
КИНАЗА НА ТИРОЗИН

(57)

1. Соединение со формулата (1) со следната
структура:

бензоиламино;
Z е -NH- -O- -Ѕ- или -NR-;
R е алкил со 1-6 јаглеродни атоми или карбоалкил
со 2-7 јаглеродни атоми;
R1 R3 и R4 се (секој од нив) независно водород
халоген алкил со 1-6 јаглеродни атоми алкенил
со 2-6 јаглеродни атоми алкинил со 2-6
јаглеродни атоми алкенилокси со 2-6 јаглеродни
атоми алкинилокси со 2-6 јаглеродни атоми
хидроксиметил халометил алканоилокси со 1-6
јаглеродни атоми алкеноилокси со 3-8 јаглеродни
атоми алкиноилокси со 3-8 јагле-родни атоми
алканоилоксиметил со 2-7 јаглеродни атоми
алкеноилоксиметил со 4-9 јаглеродни атоми
алкиноилоксиметил со 4-9 јаглеродни атоми
алкоксиметил со 2-7 јаглеродни атоми алкокси со
1-6 јаглеродни атоми алкилтио со 1-6 јаглеродни
атоми алкилсулфинил со 1-6 јагле-родни
атоми алкилсулфонил со 1-6 јаглеродни атоми
алкилсулфон-амидо со 1-6 јаглеродни атоми
алкенилсулфонамидо со 2-6 јаглеродни атоми
алкинилсулфонамидо со 2-6 јаглеродни атоми
хидрокси трифлуорометил цијано нитро карбокси
карбоалкокси со 2-7 јаглеродни атоми карбоалкил
со 2-7 јаглеродни атоми фенокси фенил тиофенокси бензил амино хидроксиамино алкоксиамино со
1-4 јаглеродни атоми алкиламино со 1-6 јаглеродни
атоми диалкиламино со 2 до 12 јаглеродни атоми
N-алкилкарбамоил NN-диалкилкарбамоил Nалкил-N-алкениламино со 4 до 12 јаглеродни
атоми NN-диалкениламино со 6-12 јаглеродни
атоми фениламино бензиламино
R7-(С(R6)2)g-Y- R7-(C(R6)2р-М-(С(R6)2k-Y- или Неt-W(С(R6)2)k-Y-

каде што:
X е циклоалкил со 3 до 7 јаглеродни атоми кој може
да биде супституиран со еден или повеќе алкилни
групи со 1 до 6 јаглеродни атоми; или е прстен
на пиридинил пиримидинил или фенил при што
прстенот на пиридинил пиримидинил или фенил
може да биде моно- ди- или три-супституиран со
супституент одбран од групата која се состои од
халоген алкил со 1-6 јаглеродни атоми алкенил со
2-6 јаглеродни атоми алкинил со 2-6 јаглеродни
атоми азидо хидроксиалкил со 1-6 јаглеродни
атоми халометил алкоксиметил со 2-7 јаглеродни
атоми алканоилоксиметил со 2-7 јаглеродни атоми
алкокси со 1-6 јаглеродни атоми ал-килтио со 16 јаглеродни атоми хидрокси трифлуорометил
цијано нит-ро карбокси карбоалкокси со 2-7
јаглеродни атоми карбоалкил со 2-7 јаглеродни
атоми фенокси фенил тиофенокси бензоил
бензил амино алкиламино со 1-6 јаглеродни
атоми диалкиламино со 2 до 12 јаглеродни
атоми фениламино бензиламино алканоиламино
со 1-6 јаглеродни атоми алкеноиламино со
3-8 јаглеродни атоми алкиноиламино со 3-8
јаглеродни атоми карбоксиалкил со 2-7 јаглеродни
атоми карбоалкоксиалкил со 3-8 јаглеродни
атоми аминометил N-алкиламинометил со 2-7
јаглеродни атоми NN-диалкиламинометил со 37 јаглеродни атоми меркапто метилмеркапто и

901532

Y е двовалентен радикал одбран од групата која
се состои од:

R7 е -NR6R6 или -ОR6;

М е >NR6 -О- >N-(С(R6)2)pNR6R6 или >N-(С(R6)2)РОR6;
W е >NR6 -О- или е врска;

Неt е хетероциклик кој може да биде моно- или
дисупституиран врз јаглен или азот до R6 и кој
може да биде моно-супституиран врз јаглен со
-СН2ОR6; при што хетероцикликот е одбран од
групата која се состои од морфолин тиоморфолин
тиоморфолин Ѕ-оксид тиоморфолин ЅЅ-диоксид пиперидин пиролидин азиридин имидазол
123-триазол 124-триазол тетразол пиперазин
тетрахидрофуран и тетрахидропиран;
R6 е водород алкил со 1-6 јаглеродни атоми
алкенил со 2-6 јаглеродни атоми алкинил со 2-6
јаглеродни атоми циклоалкил со 1-6 јаглеродни
атоми карбоалкил со 2-7 јаглеродни атоми
карбоксиалкил со 2-7 јагле-родни атоми фенил
или фенил кој може да биде супституиран со еден
или повеќе халогени алкокси со 1-6 јаглеродни
атоми трифлуорометил амино алкиламино со 1-3
јаглеродни атоми диалкиламино со 2-6 јаглеродни

Patenti

Glasnik

атоми нитро цијано азидо халометил алкоксиметил
со 2-7 јаглеродни атоми алканоилоксиметил со 27 јаглеродни атоми алкилтио со 1-6 јаглеродни
атоми хидрокси карбоксил карбоалкокси со 2-7
јаглеродни атоми фенокси фенил тиофенокси
бензоил бензил фениламино бензиламино
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алканоиламино со 1-6 јаглеродни атоми или алкил
со 1-6 јаглеродни атоми;
R2 е одбран од групата која се состои од:

R5 е независно водород алкил со 1-6 јаглеродни
атоми карбокси карбоалкокси со 1-6 јаглеродни
атоми фенил карбоалкил со 2-7 јаглеродни атоми

901532
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R7-(С(R6)2)s-R7-(С(R6)2)р-М—(С(R6)2)r

R8R9-СН-М—(С(R6)2)r или  Неt-W—(С(R6)2)r R8 и R9       
се (секој од нив) независно -(С(R6)2)rNR6R6 или (С(R6)2)rOR6;

Ј е независно водород хлор флуор или бром;

Q е алкил со 1-6 јаглеродни атоми или водород;
а = 0 или 1;
g = 1-6;
к = 0-4;
n = 0-1;
р = 2-4;
q = 0-4;

2-7 јаглеродни атоми;
R1 да биде водород халоген алкил со 1-6 јаглеродни
атоми или алкокси
со 1-6 јаглеродни атоми;
R4 да биде водород халоген алкил со 1-6
јаглеродни атоми или алкокси со 1-6 јаглеродни
атоми; и
R3 да биде водород алкил со 1-6 јаглеродни атоми
алкокси со 1-6 јаглеродни атоми хидрокси или
трифлуорометил;

r = 1-4;
ѕ = 1-6;
u = 0-4 и v = 0-4 каде што збирот од u+v е 2-4;
или негова фармацевтски прифатлива сол под
услов кога:
Z. е NН; тогаш
n да биде 0;
R2 да биде одбран од групата која се состои од
R5 да биде независно и исклучиво водород алкил
со 1-6 јаглеродни атоми карбокси карбоалкокси
со 1-6 јаглеродни атоми фенил или карбоалкил со

супституиран со еден или повеќе супституенти
одбрани од групата која се состои од халоген алкил
со 1-6 јаглеродни атоми алкокси со 1-6 јаглеродни
атоми хидрокси трифлуорометил цијано нитро
карбокси карбоалкокси со 2-7 јаглеродни атоми
карбоалкил со 2-7 јаглеродни атоми амино и
алканоил-амино со 1-6 јаглеродни атоми;
и понатаму под услов кога R2 e;

и R5 е водород или алкил со 1-6 јаглеродни атоми
тогаш

X да не биде фенилен прстен којшто е исклучиво

R3 да не биде халоген;

и понатаму под услов кога:

кога Y е -NR6- тогаш к = 2-4;

R6 е алкенил со 2-7 јаглеродни атоми или алкинил
со 2-7 јаглеродни атоми таа алкенилна или
алкинилна средина да биде сврзана со атом
на азот или кислород преку заситен јаглероден
атом;

кога Y е -О- а М или W се -О- тогаш к = 1-4;
и кога W е врска со Неt сврзан преку атом на азот
а Y е -О- или -NR6- тогаш к = 2-4.
Има уште 23 патентни барања.

и конечно под услов:
кога Y е -NR6- или R7 е -NR6R6 тогаш g = 2-6;

кога М е -О- а R7 е -ОR6 тогаш р = 1-4;

901532
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PROUDFOOT Amanda
WELLS Timothy
KOSCO-VILBOIS Marie

(54)

ХЕМОКИН МУТАНТИ ВО
МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА

(57)

8. Употребата на СС хемокин мутант кој содржи
барем две мутации во кајтонското место на
јамката на 40-ките и кои во одност на природниот
тип на молекул имаат редуцирана GAGврзувачка активност за правење на фармацевска
композиција во третманот на мултипла склероза
и/или други демиелинизирачки заболувања каде
што CC хемокинот е селектиран помегу RANTES
MIP-1 alpha MIP-1 beta MIP-3 MIP-4 HCC1 I309
I35612 и MCP-2.

Pietermaai 15 Curacao AN
(74)

13/2

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8 1000
Скопје

ТРЕТМАНОТ

НА

Има уште 13 патентни барања.

(51)

C 07C 251/24

(11)

901475

C 07D 213/53  307/52

(13)

Т1

C 08G 18/32

(22)

08/06/2004

C 09D 175/02

(45)

30/09/2004

(54)

C 09J 175/02
(21)

 2004/180

(30)

19990129583  25/04/1999  IL

(96)

23/04/0200 EP00919124.8

(97)

07/04/2004 EP1173411

(73)

Sawyer Kenneth I.

(57)

ПОЛИАЛДИМИНИ НА ОЛИГОМЕРНИ ДЕРИ–
ВАТИ НА АМИНОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА
И
НИВНА
УПОТРЕБА
ЗА
ДОБИВАЊЕ
ЕДНОКОМПОНЕНТНИ ПОЛИУРЕИ Што СЕ
СТВРДНУВААТ ПОД ДЕЈСТВО НА ВЛАГА И СЕ
СТАБИЛНИ НА СКЛАДИРАЊЕ
1. Состав кој содржи:
I) соединение или мешавина на соединенија со
формулата (1):

85 North Middletown Road C3 Nanuet New York
10954 US
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

GUTMAN Arie
NISNEVICH Gennadly

каде што ј е цел број од 3 до 30 а R2 е несупституиран
арил или радикал на хетероцикличен арил или
арил или радикал на хетероцикличен арил супституиран со алкил алкокси или алкилтио;

JUDOVICH lEV

II)     ароматски полиизоцијанат и/или предполимер
на полиуретан/уреа кој има завршни ароматски
изоцијанатни групи; и

KUZNETSOV Vladimir

III)    протонска киселина или нејзини соли.

ZALTZMAN Igor

Има уште 21 патентно барање.
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(51)

C 07D 401/40

(11)

901547

A 61K 31/4439

(13)

Т1

31/454 31/496

(22)

08/06/2004

A 61P 25/18

(45)

30/09/2004

C 07D 401/14
403/04 403/14
(21)

 2004/182

(96)

08/09/2000 EP00958270.1

(97)

14/04/2004 EP1214312

(73)

H. Lundbeck A/S

и C1-6-диалкиламино;

R6 е водород или С3-8-циклоалкил С3-8-цикло–
алкил-C1-6-алкил C1-6-алкил С2-6-алкенил или С2-6алкенил кој мoже опционо да биде заменет со една
или две хидроксидни групи секоја хидроксидна
група е претставена опционо естерирана со
алифатик карбоксилик ацид кој има вклучено од
два до дваесет и четири атоми или R6 е група од
Формулата II или III:

Ottiliavej 9 DK-Valby-Copenhagen DK
(74)

ТОНЕВСКИ  ДРАГАН АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70 1000 Скопје

(72)

PERREGAARD Jens Kristian
ANDERSEN Kim
BALLE Thomas

(54)

ЗАМЕНЕТИ ИНДОЛИ НА 5-АМИНОАЛКИЛ И 5АМИНОКАРБОНИЛ

(57)

1. Дериватите на заменетите индоли на 5аминоалкил и аминокарбонил ја имаат општата
формула

кадешто m е цел број од 2-6;
W е ОилиЅ;
U е N или СН;
Z е -(СН2)Р- р е 2 или 3 или Z е -СН=СН- или 12фенилен опционо заменет со халоген
или трифлуорометил или Z е -СОСН2- или СЅСН2;

V е О Ѕ СН2 или NR9 кадешто R9 е водород или
C1-6-алкил С2-6-алкенил или С2-6-алкенил кој
може опционо да биде заменет со една или две
хидроксидни групи или   С3-8-циклоалкил или С3-8циклоалкил-C1-6-алкил група; X е NC или СН; У е
N С или СН;
ако на крајот еден од X и У е N; и R7 е водород или
C1-6-алкил;

кадешто
R1 е- (СН2)н-1.-СОNR10R11 -(СН2)H-NR10R11 или

или фармацевтски прифатлива киселина со
додадена сол од тоа.
Има уште 11 патентни барања.

кадешто R10 и R11 независно се одбрани од
водород C1-6-алкил С2-6-алкенил С2-6-алкинил С3-8
-циклоалкил С3-8-циклоалкил-C1-6-аликл арил-       
C1-6 -алкил арил асил амино-C1-6-алкил и моноили ди-C1-6-алкиламино-C1-6-алкил R12  е водород
или C1-6-аликл n е 1 до 3 и q е 2 до 5;

G е N С или СН; испрекинатата линија значи
поврзаност кога G е С и испрекинатата линија
значи неповрзаност кога G е СН или N;

Аr е фенил опционо заменет со еден или повеќе
субституенти независно одбрани од водород C1-алкил C1-6-алкокси хидрокси трифлуорометил и
6
цијан или Аг е 2-тиенил. 3-тиенил 2-фруанил 3фуранил 2-тиазолил 2-оксазолил 2-имидазолил
2-пиридил. 3-пиридил или 4-пиридил;
R2 R3 R4 и R5 е независно одбрани од водород
C1-6-аликил
C1-6-алкокси
хидрокси
халоген
трифлуорометол азот цијан амино C1-6-алкиламино

901547
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(51)

E 03C 1/33

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/183

(22)

08/06/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19980005818  07/05/1998  FR

(96)

22/04/1999 EP99915817.3

(97)

31/03/2004 EP1076740

(73)

Christian LIMBACH
49 Chemin des Colles F-06740
CHATEAUNEUF FR

(74)

ТОНЕВСКИ  ДРАГАН АДВОКАТ

901529

ул.”Питу Гули” 70 1000 Скопје
(72)

Christian LIMBACH

(54)

ПОСТАПКА ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА МИЈАЛНИК
ВО ПРИФАТНА ПЛОЧА ШТО РЕЗУЛТИРА
СО МОНТАЖА НА МОНОБЛОК ВО МЕБЕЛ
ОСОБЕНО ВО МЕБЕЛ ВО БАЊА ИЛИ КУЈНА

(57)

1. Методa за вградување мијалник во прифатна
плоча особено во плоча за санитарна опрема
или работна маса како дел од мебелот
карактеризирано во тоа што наведената
метода ги комбинира следните операции:
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(в) фин слој на полимеристично лепило (15) е
наталожен на нивото на нагорното свиткување (11)
и на дел од заоблената форма (12) на прифатната
плоча.
(г) мијалникот тогаш се мести на местото на
отворот на прифатната плоча така што неговиот
горен врв и неговиот заоблен дел (7) се втеруваат
обратно на горното свиткување (11) и заоблената
форма (12) секој посебно во прифатната плоча (д)
наведеното    лавабо     се     втурнува     внатре    
притискајќи    го    финиот   слој    на полимеристично
лепило (15) на таков начин што горниот дел (8) на
мијалникот станува рамен со горната површина
(9а) на прифатната плоча компресијата има
ефект да направи густина на полимеристичното
лепило притиснато помеѓу рамните површини   
разредени   и   едноставни   и   придружуван   од   
тек   на   лепило   кон декомпресивното лежиште
(18) ограничено со проширениот дел на мијалникот
и декомпресивниот дел на прифатната плоча.
Има уште 13 патентни барања.

(а) мијалникот е направен со обликување на
синтетички материјал со периферен отвор кој  
вклучува дел (6) проширен кон врвот проследен
со заоблен дел (7) завршувајќи во горен врв (8) на
центрифугален правец и предефиниран пречник.
(б) прифатната плоча е десно пробушена и
отворот за внесување на мијалникот е добиен
во наведената плоча наведениот отвор содржи
најнапред:
• на неговиот врв нагорно свиткување (11) кој
одговара на горниот врв (8) на мијалникот и на
возвишувањето кое е погодно да може да се
обложи на наведениот горен врв  на мијалникот во  
наведеното свиткување  со  мало проширување
• во неговиот среден дел конвексна заоблена
форма (12) која одговара на заоблениот дел   на  
мијалникот   така   што   да   може   да   се   внесе  
со   мало проширување наведената конвексна
заоблена форма да биде проследена со
таканаречена “декомпресивна” секција   (13) која
е направена да  стигне обратно од проширениот
дел на мијалникот за да формира декомпресивно
лежиште со наведениот дел
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(51)

C 07C 255/58
253/30 309/04

(13)

Т1

(21)

 2004/184

(22)

08/06/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19980002074  11/06/1998  SE

(96)

10/06/1999 EP99930104.7

(97)

07/04/2004 EP1086074

(73)

AstraZeneca AB

(11)
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151 85 Sodertalje SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

FRANSSON Patric
SJOGREN Magnus

(54)

(51)

НОВА ПОСТАПКА

C 07D 495/04

(11)

901523

(13)

Т1

A 61P 3/10  9/10

(22)

08/06/2004

C 07D 487/04

(45)

30/09/2004

491/04  513/04
 2004/185

(30)

20000021831  06/09/2000  GB

(96)

31/08/2001 EP01961577.2

(97)

07/04/2004 EP1317459

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BARTLETT Julie B.
FREEMAN Sue
KENNY Peter
MORLEY Andrew
WHITTAMORE Paul

(54)

БИЦИКЛИЧНИ
ПИРОЛИЛ
АМИДИ
КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ГЛИКОГЕН ФОСФОРИЛАЗА

(57)

1.     Соединение со формулата (I):

назначено со тоа што:
-Х-У-Z- е одбран од -Ѕ-СR4=R5- -СR4=СR5-Ѕ- ОСR4=СR5 -СR4СR5-О- -N=СR4-Ѕ- -Ѕ-СR4N- -NR6СR4=СR5- и -СR4=СR5-NR6-;
каде што R4 и R5 се независно одбрани од
водород хало нитро цијано хидрокси флуо–
рометил
дифлуорометил
трифлуорометил
трифлуорометокси амино карбокси карбамоил
меркапто сулфамоил уреидо С1-6алкилС2-6

901523

1. Линеарен разгранет или цикличен С1-6
алкансулфонат или толуенсулфонат сол на
цианобензиламин назначен со тоа што циа–
нобензиламинот е евентуално супституиран од
еден или повеќе супституенти одбрани од: хало
линеарен или разгранет С1-4 алкил (којашто
алкилна група е евентуално супституирана од
една или повеќе хало групи) хидрокси линеарен
или разгранет С1-4 алкокси - О(CH2)pC(O)N(Ra)(Rb)
(при  што  р  е  0   1  2  3  или  4   и   Rа и   Rb
независно претставуваат Н линеарен или
разгранет С1-6алкил или С3-7циклоалкил) N(Rc)Rd
(при што Rс и Rd независно претставуваат Н
линеарен или разгранет С1-4алкил или С(О)Rе (при
што Rе претставува Н или линеарен или разгранет
С1-4алкил)) или ЅRf (при што Rf претставува Н или
линеарен или разгранет С1-4алкил).
Има уште 13 патентни барања.

A 61K 31/407

(21)

(57)

алкенил С2-6алкинил Ст.еалкокси С^алканоил
С^алканоилокси
Л/-(С1-6алкил)амино
NN(0^алкил)2амино
С1-6алканоиламино^/-(С^ал–
килЈкарбамоил
Л/Л/-(С1-6алкил)гкарбамоил
Ст.еалкилЅСОЈа каде што “а” е 0 до 2
С^еалкоксикарбонил
С1-6алкоксикарбониламино Л/-(С1^алкил)сулфамоил Л/Л/-(С1^ал–
кил)2сулфамоил С^алкилсулфониламино и С1алкилсулфонил-Л/-(С1-6алкил)амино;
6

К6 е водород или С^алкил;

Р1 е одбран од водород хало нитро цијано хидрокси
амино карбокси карбамоил меркапто сулфамоил
уреидо
С^алкил
Сг^алкенил
С1-6алкинил
С^еалкокси
С1-6алканоилС^еалканоилокси
^/-(С^^–алкилЈамино
Л/Л/-(С1-6алкил)2амино
Ст.еал–каноиламино
^/-(С^алкил^карбамоил
Л/Л/-(Сцалкил)2карбамоил
С1-6алкилЅ(О)а
каде што “а” е 0 до 2 С^алкоксикарбонил
С^алкоксикарбониламино
ЛНСмеалкил)–
сулфамоил
Л/^Л/^С^балкилЈзСулфамоил
С^еалкилсулфониламино С^6 алкилсулфонилС3-8Ци–
Л/^С^алкилЈамино
С3^циклоалкил
клоалкил С1-6алкил арил арилС1-6алкил хете–
роциклична група и (хетероциклична група)            
С1-6алкил; каде што
К1  може да биде супституиран врз јаглеродот со
една или повеќе групи одбрани од Р и каде што ако
наведената хетероциклична група содржи -1МНсредина тогаш азотот може да биде супституиран
со група одбрана од К;

К2 е одбран од водород хало нитро цијано
хидрокси флуорометил дифлуорометил три–
флуорометил трифлуорометокси амино карбокси
карбамоил меркапто сулфамоил уреидо С^алкил
С2^ алкенил С2-еалкинил С^ еалкокси С1-6
алканоил С1-6алканоилокси N-(С1-6 алкил)амино
NN-(C1-6алкил)2амино С1-6 алканоиламино N-(С1-6
алкил)карбамоил NN-(C1-4алкил) карбамоил          N-   
(С1-6  алкил)-N-(C1-6алкокси) карбамоил С1-6алкил Ѕ
(О)а каде што “а” е 0 до 2 С1-6 алкоксикарбонил
С1-6
алкоксикарбониламино
N-(С1-6алкил)

Patenti

Glasnik

сулфамоил NN-(С1-6алкил)2  сулфамоил сулфа–
моиламино N-(С1-6алкил) сулфамоиламиноNN(С1-6алкил)2  сулфамоиламино С1-6 алкилсулфо–
ниламино
С1-6алкилсулфониламинокарбонил
С1-6алкилсулфонил-N-(С1-6алкил)амино и група -ЕF-G-Н; каде што Е и G се независно одбрани од
директна врска -О- -Ѕ- -ЅО- -ЅО2 -ОС(О)- -С(О)О- С(О)- -NRа- -NRаС(О)- -С(О)NRа -ЅО2NRа- -NRаЅО2-NRаС(О)NRb -ОС(О)NRа -NRаС(O)O- -NRаЅО2NRb-ЅО2NRаС(О)-и-С(О)NRа–ЅО2-; каде што Rа и Rb се
независно одбрани од водород или С1-6алкил кој
може да биде супс-титуиран со група V;
F е С1-6алкилен кој може да биде супституиран со
еден или повеќе Q или ди-ректна врска;
Н е одбран од арил С3-8циклоалкил и
хетероциклична група; каде што Н може да биде
супституиран врз јаглеродот со една или повеќе
групи одбрани од Ѕ и каде што ако наведената
хетероциклична група содржи -NH- средина
тогаш азотот може да биде супституиран со група
одбрана од Т;
R3 е водород или С1-6алкил;

n е одбран од 0-4; каде што вредностите на
R1  може да бидат исти или различни; и каде
што вредностите на R3 може да бидат исти или
различни;
Р Ѕ и   Q    се   независно   одбрани    од    хало   
нитро   цијано хидрокси трифлуорометил
трифлуорометокси амино карбокси карбамоил
меркапто сулфамоил уреидо С1-6алкил С2-6
алкенил С2-6алкинил С1-6алкокси С1-6алканоил
С1-6алканоилокси N-(С1-6алкил)амино NN-   (С1алкил) 2амино С1-6 алканоиламино N-(С1-6
6
алкил)карбамоил
N
N-(С1-6алкил)2карбамоил
N-(С1-6алкил)-N-(С1-6алкокси)
карбамоил
С1-6алкилЅ(О)а каде што “а” е 0 до 2 С1-6
алкоксикарбонил С1-6алкоксикарбониламино N(C1-6алкил)сулфамоил NN-(С1-6алкил)2сулфамоил
С1-6алкилсулфониламино С1-6 алкилсулфонилN-(С1-6алкил)амино
С3-8циклоалкил
арил
и
хетероциклична група; каде што Р Ѕ и Q може да
бидат независно супституирани врз јаглеродот со
една или повеќе грули одбрани од V и каде што
ако наведената хетероциклична група содржи -NHсредина тогаш азотот може да биде супституиран
со група одбрана од U;
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алканоил С1-4алкилсулфонил С1-4алкоксикарбонил
карбамоил
N-(С1-4алкил)карбамоил
NN(С1-4алкил)карбамоил
фенил
бензил
бензилоксикарбонил бензоил и фенилсулфонил
каде што R Т и U може да бидат независно
супституирани врз јаглеродот со една или повеќе
групи одбрани од V; или негова фармацевтски
прифатлива сол или in vivo хидролизирачки естер;
под услов:
I)    кога -Х-Y-Z- е -Ѕ-СН=СН- R2-(СR1R3)n- не
може да биде амино 1-фенил-5-метил- 1Н15-бензодиазепин-24
(ЗН5Н)дион-3-ил
1метил-5-фенил-2-оксо-2
3-дихидро-1Нбензо(Е)(14)диазепин-3-ил
2-(4-фенил1256-тетрахидропирид-1-ил)етил3(4фенил-1236-тетрахидропирид-1-ил)
пропил
2-(4-фенилпиперазин-1-ил)етил  
2-(Nметиламино)етил 2-морфолиноетил или 2-(Nметил-N-бензиламино)етил;
II) кога -Х-Y-Z- е -СН=СН-Ѕ- R2-(СR1R3)n- не може
да биде амино или 1-метил-5-фенил-2-оксо-23дихидро-1 Н-бензо(Е)(14)диазепин-3-ил;
III) кога -Х-Y-Z- е -СН=С(ЅО2NН2)-Ѕ- R2-(СR1R3)nне може да биде метил или изобутил; и
IV) кога -Х-Y-Z- е како што беше дефинирано на
почетокот n е 1 R1 е арилметил   супституиран
арилметил (хетероциклична група)метил и
супституиран (хетероциклична група)метил а R3 е
водород тогаш R2  не може да биде група -С(=О)А   или група -СН(ОН)-С(=О)-А во која А е NRdRd
-NRаСН2СН2ОRа или

секој Rа и Rb е независно водород или -С1-С8ал–
кил;
секој Rd е независно водород С1-С8алкил С1-С8–
алкокси арил супституиран арил хетероарил или
супституиран хетероарил;
секој Rс е независно водород -С(=О)ОRа -ОRа -ЅRа
или -NRаRа; и секој n е независно 1-3; и
X1 е NRа -СН2- О или Ѕ.

Има уште 8 патентни барања.

V е одбран од хало нитро цијано хидрокси трифлуорометокситрифлуорометил амино карбокси
карбамоил меркапто сулфамоил метил етил
метокси етокси ацетил ацетокси метиламино
етиламино диметиламино диетиламино N-метилN-етиламино ацетиламино N-метилкарбамоил
N-етилкарбамоил NN-диметилкарбамоил NNдиетилкарбамоил
N-метил-N-етилкарбамоил
метилтио
етилтио
метилсулфинилетилсулф
инил    мезилетилсулфонил метоксикарбонил       
етоксикарбонил  
N-метилсулфамоил
Nетилсулфамоил NN-диметилсулфамоил NNдиетилсулфамоил     N-метил-N-етилсулфамоил   
морфолино    морфолинокарбонил    N-бензил–
карбамоил и 4-хидроксипиперидинокарбон-ил;
R Т и U се независно одбрани од С1-4алкил С1-4

Patenti
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(51)

C 07D 307/79  307/80

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/186

(22)

08/06/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20000016070  11/12/2000  FR

(96)

10/12/2001 EP01270534.9

(97)

06/05/2004 EP1343777

(73)

SANOFI - AVENTIS

901477

(54)

(57)

МЕТАНСУЛФОНАМИДО-БЕНЗОФУРАН
ПОС–
ТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА И НЕГОВА УПОТРЕБА
КАКО ПОСРЕДНИК ЗА СИНТЕЗА
1. 2-Бутил-5-(метансулфонамидо)бензофуран.
Има уште 17 патентни барања.

174 Avenue de France 75013 Paris FR
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

FINO Noel
LEROY Corinne

901549

(51)

C 07C 227/10
253/30 255/23

(13)

Т1

(21)

 2004/187

(22)

09/06/2004

(45)

30/09/2004

(96)

11/01/2001 EP01900035.5

(97)

17/03/2004 EP1250311

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY
201 Tabor Road Morris Plains
New Jersey 07950 US

(74)

(11)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(57)

1. Постапка   за   подготвување  дериват  на   (Ѕ)-3циано-5-метилкапронска киселина со формулата

каде што X е СО2Н или СО2-Y и каде што Y е
катјон;
постапката вклучува асиметрична каталитичка
хидрогенација на алкен со формулата

ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје
(72)

Burk Mark Joseph
Goel Om Prakash
Hoekstra Marvin Simon
Mich Thomas Frederick
Mulhern Thomas Arthur

во присуство на хирален (chiral) катализатор.
Има уште 25 патентни барања.

Ramsden James Andrew
(54)

901549

АСИМЕТРИЧНА СИНТЕЗА НА ПРЕГАБАЛИН

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 45/06

(11)

901472

31/565 38/09 38/24

(13)

Т1

A 61P 15/08

(22)

11/06/2004

(21)

 2004/189

(45)

30/09/2004

(30)

19990127241P  31/03/1999  US
19990131632P  28/04/1999  US

(96)

21/03/2000 EP00920521.2

(97)

06/05/2004 EP1165138

(73)

Zentaris GmbH
60 314 Frankfurt/Main DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

ENGEL Jurgen
RIETHMULLER-WINZEN Hilde

(54)

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОГРАМИРАНА И КОНТРОЛИ–
РАНА СТИМУЛАЦИЈА НА ЈАЈНИЦИТЕ СО
УПОТРЕБА НА ОРАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВНИ
СРЕДСТВА

Patenti

(57)
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1. Фармацевтски
прибор
за
третирање
инфертилност преку програмирање контролирана
стимулација на јајници (СОЅ) и асистирани
репродуктивни процедури (АRТ) кој опфаќа
(а) LНRН-антагонист     за     спречување     на    
предвремена     овулација     во контролирана
стимулација на јајници (СОЅ) и асистирани
репродуктивни техники (АRТ)
(б) единствен     прогестоген     или     алтернативно     
комбинирани орални контрацептивни     препарати     
за програмирање на стартот на контролирана
стимулација на јајници (СОЅ)
(в) препарат за егзогена стимулација
зголемување на оварионата ќесичка
(г) НСG нативен LHRH LHRH-агонисти
рекомбиниран LH за овулациона индукција

за
или

(д) и инструкции за примената на приборот за
асистирани репродуктивни техники особено од
IVF IСЅI GIFT ZIFТ од интраутерно осеменување
со инјекција со сперма.
Има уште 18 патентни барања.

901472
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(51)

H 01L 31/048

(11)

901469

B 32B 31/00

(13)

Т1

H 01L 31/18

(22)

11/06/2004

(21)

 2004/190

(45)

30/09/2004

(30)

19980112319  03/07/1998  EP

(96)

30/06/1999 EP99931217.6

(97)

22/09/2004 EP1018166

(73)

ISOVOLTA AG
and Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der
angewandten Forschung e.V
Industriezentrum NO-Sud 2355 Wiener Neudorf AT
and Hansastrasse 27 c 80686 Munchen DE

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(54)

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ФОТОГАЛВАН–
СКИ МОДУЛ

(57)

1. Метода за производство на фотогалвански
модул (1) во форма на   ламинат   составен   од  
соларно-ќелиски   систем    (2)   како јадров слој
(слој што е поставен во средината)    а од двете
негови страни    поставени се слоеви со коишто
тој се    затвара (3 3’) каде што барем еден слој
од слоевите за затварање  (З‘) се состои од еден
рапав (4’) и еден бариран слој (6) назначено со
тоа што барираниот слој (6) се прави од една
фолија   или фолиски слој каде што фолиите се
од вештачки материјал на којашто (којшто) врз
страната што е завртена   кон соларно-ќелискиот
систем (2) се формира неоргански оскиден слој
(7) по  пат на  излачување  на  пара  во  вакуум  со  
примена  на емитување на електрони.

ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје
(72)

PLESSING Albert;

Има уште 12 патентни барања.

LANGOWSKI Horst-Christian
MOOSHEIMER Ulrich

Слика 1

Слика 1а

Слика 1б

901469

Patenti
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(51)

C 07C 33/46

(11)

901461

27/02  41/06

(13)

Т1

41/16  43/174

(22)

14/06/2004

43/303 67/287

(45)

30/09/2004

69/63 
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(54)

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 5ФТАЛАНКАРБОНИТРИЛ ИНТЕРМЕДИЕРИ ЗА
ТОА И ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ИНТЕРМЕДИЕРИТЕ

(57)

1. Соединение со формулата (Iа):

C 07D 307/79
(21)

 2004/191

(30)

19990311703  01/11/1999  JP

(96)

26/08/2000 EP00118562.8

(97)

EP1095926

(73)

SUMIKA FINE CHEMICALS
Co. LtdOsaka-shi Osaka 555-0021 JP

(74)

каде што Хa е атом на хлор или јод.
Има уште 13 патентни барања.

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

Ikemoto Tetsuya;
Sumika Fine Chemicals Co
Igi Masami
Sumika Fine Chemicals Co

Patenti
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(51)

C 07D 401/12

901488

(11)

A 61K 31/505

(13)

Т1

A 61P 43/00

(22)

15/06/2004

C 07D 239/91

(45)

30/09/2004

239/96 403/12
405/12 405/14
409/12 409/14
(21)

 2004/192

(96)

13/03/2000 EP00909498.8

(97)

06/05/2004 EP1163237

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BROWN Dearg Sutherland  
AstraZeneca UK Limited

(54)

ДЕРИВАТИ НА АМИД

(57)

1. Дериват на амид со формулата (1а):

назначено со тоа што X е -NHCO- или -СОNН;
m     е 0 1 2 или 3;
R1 е хидрокси халогено трифлуорометил
цијано
меркапто
нитро
амино
карбокси
карбамоил формил (1-6С)алкил (2-6С)алкенил
(2-6С)алкинил (1-6С) алкокси (1-6С)алкилтио
(1-6С)алкилсулфинил
(1-6С)алкилсулфонил
(1-6С) алкиламино ди-[(1-6С)алкил]амино (16С)    алкоксикарбонил N-(1-6С)алкил-карбамоил
NN-ди-[(1-6С)алкил]карбамоил
(2-6С)алканоил
(2-6С)алканои-локси (1-6С)алканоиламино N(1-6С)алкил-(1-6С)алканоиламино
N-(1-6С)алкилсулфамоил
NN-ди-[(1-6С)алкил]сулфамоил
(1-6С)алкансулфониламино
N-(1-6С)алкил(1-6С)алкансулфониламино
халогено-(1-6С)
алкил хидрокси-(1-6С)алкил (1-6С) алкокси(1-6С)алкил
цијано-(1-6С)алкил
амино-(16С)алкил (1 -6С)алкиламино-(1-6С)алкил ди[(1-6С)алкил]амино-(1-6С)алкил
карбокси-(16С)алкил
(1-6С)алкоксикарбонил-(1-6С)алкил
карбамоил-(1-6С)алкилN-(1-6С)алкилкарбамоил(1-6С)алкил
NN-ди-[(1-6С)алкил]карбамоил(1-6С)алкил
халогено-(2-6С)алкокси
хидрокси-(2-6С)алкокси
(1-6С)алкокси-(26С)алкокси
цијано-(1-6С)алкокси
карбокси(1-6С)алкокси
(1-6С)алкоксикарбонил-(16С)алкокси карбамоил-(1-6С)алкокси N-(1-6С)
алкилкарбамоил-(1-6С)ал-кокси
NN-ди-[(1-6С)
алкил]карбамоил-(1-6С)алкокси
амино-(2-6С)
алкокси (1-6С)алкиламино-(2-6С)алкокси ди[(1-6С)алкил]амино-(2-6С)алкокси
халогено-(26С) алкиламино хидрокси-(2-6С)алкиламино
(1-6С) алкокси-(2-6С) алкиламино цијано-(1-6С)
алкиламино карбокси-(1-6С)алкиламино (1-6С)
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алкоксикарбонил-(1-6С)алкиламино карбамоил(1-6С)алкиламино N-(1-6С)алкил-карбамоил-(16С)алкиламино NN-ди-[(1-6С) алкил]карбамоил(1-6С)алкил-амино     амино-(2-6С)алкиламино
(1-6С)алкиламино-(2-6С)
алкиламино
ди-[(16С)алкил]амино-(2-6С) алкиламино N-(1-6С)алкилхалогено-(1-6С)
алкиламино
N-(1-6С)алкилхидрокси-(2-6С) алкиламино N-(1-6С)алкил-(16С)алкокси-(2-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкилцијано-(1-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкилкарбокси-(1-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкил(1-6С)
алкоксикарбонил-(1-6С)ал-киламино
N-(1-6С)
алкил-карбамоил-(1-6С)алкиламино
N-(1-6С) алкил-N-(1-6С)алкилкарбамоил-(1-6С)
алкиламино N-(1-6С)алкил-NN-ди-[(1-6С)алкил]
карбамоил-(1-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкиламино-(2-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкил-(16С)алкиламино-(2-6С)алкиламино
N-(1-6С)
алкилди-[(1-6С)алкил]амино-(2-6С)алкиламино
халогено-(2-6С)алканоиламино
хидрокси(2-6С)
алканоиламино
(1-6С)алкокси-(26С)
алканоиламино
цијано-(2-6С)алканоиламино
карбокси-(2-6С)алканоиламино
(16С)
алкоксикарбонил-(2-6С)алкано-иламино
карбамоил-(2-6С)алканоиламино
N-(1-6С)
алкилкарбамоил-(2-6С)ал-каноиламино NN-ди[(1-6С)алкил]карбамоил-(2-6С)апканоиламино
амино-(2-6С)алканоиламино (1-6С)алкиламино(2-6С)алканоиламино или ди-[(1-6С)ал-кил]амино(2-6С)алканоиламино или
R1 е арил арил-(1-6С)алкил арил-(1-6С)
алкокси арилокси ариламино N-(1-6C) алкилариламино
арил-(1-6С)алкиламино
N-(16С)алкил-арил-(1-6С)алкил-амино
ароиламино
арилсулфониламино
N-арилсулфамоил
арил-(2-6С)алка-ноиламино
хетероарил
хетероарил-(1-6С)алкил
хетероарилокси
хетеро-арил-(1-6С)алкокси
хетероариламино
N-(1-6С)алкил-хетероариламино
хетероарил(1-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкил-хетероарил(1-6С)алкиламино
хетероарилкарбониламино
хетероарилсулфониламино
N-хетеро–
арилсулфамоил
хетероарил-(2-6С)
алканоиламино
хетероарил-(1-6С)алкокси(1-6С)алкил
хетероарил-(1-6С)алкиламино(1-6С)алкил
N-(1-6С)алкил-хетероарил-(16С)алкиламино-(1-6С)алкил
хетероциклил
хетероциклил-(1-6С)алкил
хетероциклилокси
хетероциклил-(1-6С)алкокси хетероциклиламино
N-(1-6С)
алкил-хетероциклиламино
хетероциклил-(1-6С)алкиламино N-(1-6С)алкилхетероцик-лил-(1-6С)алкиламино хетероциклил
карбониламино
хетероциклилсулфонил-амино
N-хетероциклилсулфамоил хетероциклил-(2-6С)
алканоиламино хетероциклил-(1-6С)алкокси-(16С) алкил хетероциклил-(1-6С)алкиламино-(16С) алкил или N-(1-6С)алкил-хетероциклил-(16С) алкиламино-(1-6С)алкил или (R1)m е (1-ЗС)
алкилендиокси група;
и каде што било кој од R1  супституентите кои
се дефинирани погоре а кој содржи СН2  група
која е прикачена за 2 јаглеродни атоми или СН3 
група која е прикачена за јаглероден атом може
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да носи на секоја од наведените СН2 или СН3 
група супституент одбран од хидрокси амино
(1-6С)алкокси (1-6С)алкиламино ди-[(1-6С)алкил]амино и хетероциклил; и каде што секоја
арилна хетероарилна или хетероциклилна
група во R1 супституентот може да носи 1 до
2 супституенти одбрани од хидрокси халогено
(1-6С)алкил
(1-6С)алкокси
карбокси
(16С)алкоксикарбонил
N-(1-6С)алкилкарбамоил
NN-ди-[(1-6С)алкил]карбамоил
(2-6С)алканоил
амино (1-6С)алкиламино ди-[(1-6С)алкил]амино
халогено-(1-6С)алкил хидрокси-(1-6С)алкил (16С)алкокси-(1-6С)
алкил
цијано-(1-6С)апкил
амино-(1-6С)алкил (1-6С)апкиламино-(1-6С)алкил
ди-[(1-6С)алкил]амино-(1-6С)алкил арил и арил(1-6С)алкил; и каде што секоја хетероциклилна
група во R1  супституентот може да носи 1 или 2
оксо или тиоксо супституенти; n      е 0 1 или 2;
R2  е хидрокси халогено трифлуорометил
цијано меркапто нитро амино кар-бокси (16С)алкоксикарбонил (1-6С)алкил (2-6С)алкенил
(2-6С)алкинил (1-6С)алкокси (1-6С)алкиламино
или ди-[(1-6С)алкил]амино; R3     е водород
халогено (1-6С)алкил или (1-6С)алкокси; q      е  0
1 2 3 или 4; и
Q е арил арилокси арил-(1-6С)алкокси ариламино N(1-6С)алкил-ариламино арил-(1-6С)алкиламино N(1-6С)алкил-арил-(1-6С)алкиламино ароиламино
арилсулфониламино
N-арилкарбамоил
Nарилсулфамоил
арил-(2-6С)алка-ноиламино
(3-7С)циклоалкил хетероарил хетероарилокси
хетероарил-(1-6С)алкокси
хетероариламино
N-(1-6С)алкил-хетероариламино
хетероарил(1-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкилхетероарил-(1-6С)алкиламино
хетероарилкарбониламино хетероарилсулфониламино Nхетероарилкарбамоил N-хете-роарилсулфамоил
хетероарил-(2-6С)алканоиламино хетероциклил
хетероциклилокси
хетероциклил-(1-6С)
алкокси
хетероциклиламино
N-(1-6С)алкилхетероциклиламино
хетероциклил-(16С)алкиламино
N-(1-6С)алкил-хетероциклил-(1-6С)алкиламино
хетероцикли
лкарбониламино
хетероциклилсулфониламино
N-хетероциклилкарбамоил
Nхетероциклилсулфамоил
или
хетероциклил(2-6С)алканоиламино а Q може да биде
супституиран со 1 2 или 3 супституенти одбрани
од хидрокси халогено трифлуорометил цијано
меркапто нитро амино карбокси карбамоил
формил (1-6С)алкил (2-6С)алкенил (2-6С)
алкинил
(1-6С)алкокси
(1-6С)алкилтио
(16С)алкилсулфинил (1-6С)алкилсулфонил (16С)алкиламино ди-[(1-6С)алкил]амино (1-6С)
алкокси-карбонил
N-(1-6С)алкилкарбамоил
NN-ди-[(1-6С)алкил]карбамоил
(2-6С)
алканоил
(2-6С)алканоилокси
(1-6С)
алканоиламино
N-(1-6С)апкил-(1-6С)алканоиламино N-(1-6С)алкилсулфамоил NN-ди-[(16С)алкил]сулфамоил (1-6С) алкансулфониламино
N-(1
-6С)алкил-(1-6С)
алкансулфониламино
халогено-(1-6С)алкил хидрокси-(1-6С)алкил (16С)алкокси-(1-6С)алкил
цијано-(1-6С)
алкил   
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амино-(1-6С)алкил    (1-6С)алкиламино-(16С)алкил    ди-[(1-6С)алкил]амино-(1 -6С)алкил
карбокси-(1-6С)алкил
(1-6С)алкоксикарбонил(1-6С)
алкил
карбамоил-(1-6С)алкил
N-(16С)
алкилкарбамоил-(1-6С)алкил
NN-ди-[(16С)алкил]карбамоил-(1-6С)алкил
халогено(2-6С)алкокси хидрокси-(2-6С)ал-кокси (1-6С)
алкокси-(2-6С)алкокси
цијано-(1-6С)алкокси
карбокси-(1-6С)ал-кокси (1-6С)алкоксикарбонил(1-6С)алкокси карбамоил-(1-6С)алкокси N-(16С)алкилкарбамоил-(1-6С)алкокси NN-ди-[(1-6С)
алкил]карбамоил-(1-6С)ал-кокси
амино-(2-6С)
алкокси
(1-6С)алкиламино-(2-6С)алкокси
ди[(1-6С)алкил]амино-(2-6С)алкокси
халогено-(26С)алкиламино
хидрокси-(2-6С)алкил-амино
(1-6С)алкокси-(2-6С)алкиламино
цијано-(16С)алкиламино карбокси-(1-6С)алкиламино (1-6С)
алкоксикарбонил-(1-6С)алкиламино карбамоил(1-6С)алкиламино N-(1-6С) алкилкарбамоил-(16С)алкиламино NN-ди-[(1-6С) алкил]карбамоил(1-6С)алкиламино
амино-(2-6С)алкиламино
(1-6С)алкилами-но-(2-6С)алкиламино
ди-[(16С)алкил]амино-(2-6С)алкиламино N-(1-6С)алкилхалогено-(1-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкилхидрокси-(2-6С) алкиламино N-(1-6С)алкил-(16С)алкокси-(2-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкилцијано-(1-6С)
алкиламино
N-(1-6С)алкилкарбокси-(1-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкил(1-6С)
алкоксикарбонил-(1-6С)алкиламино
N-(1-6С)
алкил-карбамоил-(1-6С)алкилами-но
N-(1-6С)
алкил-N-(1-6С)алкилкарбамоил-(16С) алкиламино N-(1-6С)алкил-NN-ди-[(1-6С)
алкил]карбамоил-(1-6С)алкиламино
N-(16С)алкил-амино-(2-6С)алкиламино
N-(1-6С)
алкил-(1-6С)
алкиламино-(2-6С)алкиламино
N-(1-6С)алкил-ди-[(1-6С)алкил]амино-(26С)алкиламино халогено-(2-6С)алканоил-амино
хидрокси-(2-6С)алканоиламино (1-6С)алкокси-(26С)алканоиламино цијано-(2-6С)алканоиламино
карбокси-(2-6С)алканоиламино
(1-6С)
алкокси-карбонил-(2-6С)
алканоиламино
карбамоил-(2-6С)алканоиламино
N-(1-6С)алкилкарбамоил-(2-6С)алканоиламино
NN-ди[(1-6С)алкил]карбамоил-(2-6С)ал-каноиламино
амино-(2-6С)алканоиламино (1-6С)алкиламино(2-6С)алканоил-амино
ди-[(1-6С)алкил]амино(2-6С)алканоиламино арил арил-(1-6С)алкил
арил-(1-6С)алкокси арилокси ариламино N-(16С)алкил-ариламино арил-(1-6С)алкиламино N(1-6С)алкил-арил-(1-6С)алкиламино ароиламино
арилсул-фониламино
N-арилсулфамоил
арил-(2-6С)алканоиламино
хетероарил
хетероарил-(1-6С)алкил
хетероарилокси
хетероарил-(1-6С)алкокси
хетероарил-амино
N-(1-6С)алкил-хетероариламино хетероарил-(16С)алкиламино
N-(1-6С)алкил-хетероарил-(16С)алкиламино хетероарилкарбониламино хетероарилсулфониламино N-хетероарилсулфамоил
хетероарил-(2-6С)алканоил-амино
хетероарил(1-6С)алкокси-(1-6С)алкил
хетероарил-(16С)алкиламино-(1-6С)алкил
N-(1
-6С)алкилхетероарил-(1-6С)
алкиламино-(1-6С)алкил
хетероциклил      хетероциклил-(1-6С)алкил    
хетероциклилокси     хетероциклил-(1-6С)
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алкокси
хетероциклиламино
N-(1-6С)алкилхетероциклиламино
хетероциклил-(1-6С)
алкиламино
N-(1-6С)алкил-хетероциклил-(16С)алкиламино
хетероциклилкарбониламино
хетероциклилсулфониламино N-хетероциклилсулфамоил хетероциклил-(2-6С)алканоиламино
хетероциклил-(1-6С)
алкокси-(1-6С)алкил
хетероциклил-(1-6С)алкиламино-(1-6С)алкил
и
N-(1-6С) алкил-хетероциклил-(1-6С)алкиламино(1-6С)алкил или Q      е супституиран со (1-ЗС)
алкилендиокси група; и каде што било кој од
супституентите на Q кои се дефинирани погоре а кој
содр-жи СН2 група која е прикачена за 2 јаглеродни
атоми или СН3 група која е прикаче-на за јаглероден
атом може да носи на секоја од наведените СН2
или СН3 група супституент одбран од хидрокси
амино (1-6С)алкокси (1-6С)алкиламино ди-[(16С)алкил]амино и хетероциклил; и каде што
секоја арилна хетероарилна или хетероциклилна
група во супституент на Q може да носи 1 или
2 супституенти одбрани од хидрокси халогено
(1-6С)ал-кил (1-6С)алкокси карбокси (1-6С)
алкоксикарбонил N-(1-6С)алкилкарбамоил NNди-[(1-6С)алкил]карбамоил
(2-6С)алканоил
амино (1-6С)алкиламино ди-[(1-6С)алкил]амино
халогено-(1-6С)алкил хидрокси-(1-6С)алкил (16С)алкокси-(1-6С)
алкил
цијано-(1-6С)алкил
амино-(1-6С)алкил (1-6С)алкиламино-(1-6С)алкил
ди-[(1-6С)алкил]амино-(1-6С)алкил арил и арил(1-6С) алкил; и каде што кога Q е хетероциклилна
група или кога содржи хетероциклилна група или
било каква хетероциклилна група во супституент
врз Q тој може да носи 1 или 2 оксо или тиоксо
супституенти;
или
негова
фармацевтски
прифатлива сол или in vivo расцеплив естер; каде
што in vivo расцепливиот естер на соединението со
формулата (Iа) е фармацевтски прифатлив естер на
соединение со формулата (Iа) кој содржи карбокси
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група одбрана од (1-6С)алканоилоксиметил естер
(З-8С)циклоалкоксикарбонилок-си(1-6С)алкил
естер 13-диоксолан-2-илметил естер и (16)алкоксикарбонилокси-етил естер; и каде што
кога R1 или Q се арил супституент врз Q кога тој
е арил или арилна гру-па во супституент на R1
или Q група во супституент врз Q тие се фенил
инденил инданил нафтил тетрахидронафтил или
флуоренил; и каде што кога R1 или Q се хетероарил
хетероарилна група во супституент на R1 или Q
група супституент врз Q кога тој е хетероарил
или хетероарилна група во супституент врз Q
тие се ароматски 5- или 6-член моноцикличен
прстен 9- или 10-член бицикличен прстен или
13- или 14-член трицикличен прстен при што
секој од нив има до пет прстенести хетероатоми
одбрани од кислород азот и сулфур; и каде што
кога Р1 или (3 се хетероциклил супституент врз
<3 кога тој е хетероцик-лил или хетероциклилна
група во супституент на Р1 или О група или во
супституент врз 0 тое се неароматски заситен или
делумно заситен 3- до 10-член моноцикличен или
бицикличен прстен кој има до пет хетероатоми
одбрани од кислород азот и сулфур; со исклучок
на
3-(5-бензамидо-2-метилфенил)-2-метил-34дихидрохиназолин-4-он 3-[5-(4-метилбензамидо)2-метилфенил]-2-метил-34-дихидрохиназолин-4он и 3-[5-(4-метоксибензамидо)-2-метилфенил]-2метил-34-дихидрохиназолин-4-он.
Има уште 10 патентни барања.
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(13)

Т1

C 12N 15/12

(22)

17/06/2004

15/63 5/16

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/194

(30)

19120000980  05/10/1998  DK

(96)

05/10/1999 EP99945967.0

(97)

16/06/2004 EP1117421

(73)

Pharmexa A/S

19980105011P  20/10/1998  US

Kogle Alle 6 2970 Horsholm DK
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

STEINAA Lucilla
MOURITSEN Soren
NIELSEN Klaus Gregorius
HAANING Jesper
LEACH Dana
DALUM Iben
GAUTAM Anand
RASMUSSEN BIRK Peter
KARLSSON Gunilla

(54)

ПОСТАПКИ ЗА ТЕРАПЕВТСКА ВАКЦИНАЦИЈА

(57)

1. Употреба на:
3) барем еден СTL епитоп произлезен од клеточноповрзан полипептидски антиген кој е со слаба
имуногеност или воопшто без имуногеност кај
животно и
4) барем еден прв Т - помошен лимфоцитен (Тh)
епитоп кој му е туѓ на животното или на:
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или воопшто без имуногеност кај животно и
4) барем еден прв фрагмент од нуклеинската
киселина кој го енкодира Т - помошниот
лимфоцитен (Тh) епитоп кој му е туѓ на животното
или на не - патогенски микроорганизам или вирус
кој пренесува фрагмент од нуклеинска киселина
која енкодира и изразува
3) барем   еден   СТL   епитоп   произлезен   од   
клеточно - поврзаниот    полипептидски    антиген    
кој е со слаба имуногеност или воопшто без
имуногеност кај животно и
4) барем еден прв фрагмент од нуклеинска
киселина која што го енкодира Т - помошниот
лимфоцитен (Тh) епитоп кој му е туѓ на животното
за подготовка на имуногенски состав за третирање
на патолошки процеси селектирани од тумор
вирусна инфекција и инфекција причинета од
интрклеточен паразит или бактерија лоцирани во
клетката предизвикувајќи кај животните симултано
присуство на соодветни антиген - присутни клетки
(АРС) на барем еден СТL епитоп и најмалку еден
прв Тh епитоп притоа индуцирајќи специфичен
цитотоксичен Т-лимфоцитен (СТL) одговор
кај животното против клетките кои го носат
клеточно-поврзаниот полипептидски антиген на
нивната површина или заштитувајќи го клеточноповрзаниот антиген во оделниот простор лоциран
во
клетката
кадешто
клеточно-поврзаниот
полипептидски антиген е селектиран од туморно
- поврзан полипептидски антиген само-протеин
вирусен полипептиден антиген и полипептиден
антиген произлезен од паразит или бактерија
лоцирани во клетката.
Има уште 87 патентни барања.

3) барем    еден    фрагмент    од    нуклеинската   
киселина   кој енкодира СTL епитоп произлезен од
клеточно-поврзаниот
полипептидски антиген кој е со слаба имуногеност

Patenti
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(51)

C 07D 413/04

901486

(11)

A 61K 31/42 

(13)

Т1

C 07D 263/56

(22)

18/06/2004

(21)

 2004/195

(45)

30/09/2004

(30)

19980112469  06/07/1998  EP

(96)

26/06/1999 EP 99931198.8

(97)

31/03/2004 EP 1095040

(73)

ALTANA Pharma ag

(74)

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz DE

назначено со тоа што

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R1 е 1-6С-алкокси 3-7С-циклоалкокси 3-7Сциклоалкилметокси
бензилокси
или
1-4Салкокси кој е комплетно или предоминантно
супституиран од флуор R2 е водород 1-7С-алкил
3-7С-циклоалкил 3-7С-циклоалкилметил или 14С- алкокси-1-4С-алкил RЗ      е водород хидроксил
нитро циано етинил карбоксил 1-4С-алкокси или
1- 4С-алкоксикарбонил

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје
(72)

AMSCHLER Hermann
FLOCKERZI Dieter
ULRICH Wolf-Rudiger
MARTIN Thomas
HATZELMANN Armin

А е В -СН(R4)- >С=О или >С=N-R5 каде што

BEUME Rolf

В е кислород (-О-) имино (-NH-) сулфинил
(Ѕ(О)-) сулфонил (-Ѕ(О)2-) или карбонилимино
(-С(О)NН-) и R4 е хидроксил карбоксил 1-4Салкоксикарбонил аминокарбонил моно- или
ди-1-4С-алкиламинокарбонил
хидроксиамино–
карбонил (-С(О)NНОН) или 1- 4С-алкоксиами–
нокарбонил

HAFNER Dietrich
BOSS Hildegard
KLEY Hans-Peter
SCHMIDT Beate
BARThomas
THIBAUT Ulrich
(54)

НОВИ БЕНЗОКСАЗОЛИ
ТОРСКА АКТИВНОСТ

(57)

1.  Соединение со формулата I

901486

СО

PDE-ИНХИБИ–

R5 е хидроксил или 1-4С-алкилкарбонилокси или
солите на овие соединенија.
Има уште 8 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

E 01D 2/04 101/26

901498

15/133 19/12

(13)

Т1

(21)

 2004/196

(22)

18/06/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(96)

20/11/2000 EP 00403239.7

(97)

24/03/2004 EP 1101871

(73)

SOCIETE CIVILE DE BREVETS MATIERE
17 avenue Aristide-Briand 15000 Aurillac FR

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

Matiere Philippe

(54)

ПЛАТФОРМА НА ЧЕЛИЧЕН МОСТ И МЕТОДА ЗА
ИЗГРАДБА НА МОСТ СО ТАКВА ПЛАТФОРМА

(57)

1. Плоча за метален мост со која најмалку
еден распон налегнува на два држачипри што
наведената плоча содржи најмалку два главни
носачи (11’) кои се поставени паралелно на
подолжниот правец на мостот и се поврзани со
мноштво трансверзални разделници (2) кои се
поставени на одредено меѓусебно растоја-ние како
и трансверзална подна плоча (4) која налегнува
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на наведените подолжни главни носачи (11’)
назначена со тоа што секој надолжно поставен
носач (1) е изграден со челно спојување на одреден
број монтажни метални елементи при што секој од
нив содржи цевчеста шуплива плафонска плоча
(10) која има повеќеаголен трансвер-зален пресек
со најмалку една рамнина свртена нагоре (11) а
наведените плафонски плочи (10) го имаат истиот
пресек и секоја од нив се протега по должината
(L) која е соодветна на средството за транспорт
и подигање потоа плафонските плочи (1010’) на
два соседни носачи (11’) се поврзани во парови
со мноштво разделници при што секој од нив е
составен од метална цевка (2) со два краја кои
засебно имаат средство за прицврстување (21) со
една бочна страна (13) на плафонската плоча (10)
а наведените носачи (1 1’) се поврзани во својот
горен дел со мноштво крути трансверзални спојни
елементи (3) кои сочинуваат најмалку еден дел од
подната плоча (4) и со два краја кои се прицврстени
засебно за површината на горната рамнина (11’)
на плафонските плочи(10 10’) на двата носачи(1
1’).
Има уште 20 патентни барања.

901498
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(51)

H 04N 7/18  7/14

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/198

(22)

18/06/2004

(45)

30/09/2004

(96)

13/03/2002 EP 02251796.5

(97)

EP 1280355

(73)

ELBEX Video Ltd

901465

Elbex Building 1-11 Nishi Gotanda
Shinagawa-ku Tokyo 141-0031 JP
(74)

8-chome

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

ELBERBAUM David

(54)

ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА
ТЕЛЕВИЗИСКИ ИНТЕРФОН МОНИТОР СИСТЕМ
КОН ПРИЕМНА СТАНИЦА ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

(57)

1. Постапка за поврзување на телевизиски
интерфон монитор систем кој вклучува барем
еден телевизиски интерфон монитор поврзан
преку внатрешни комуникациски линии и матричен
селектор со барем еден влезна табла и со барем
еден уред за интерфејс кон Е приемна станица
преку комуникациска мрeжа избрана од групата
која се состои од посветена мрежа јавна мрежа

(51)

C 07D 417/14

(11)

и интернет се состои од чекори на: ширење на
информациски сигнали вклучувајќи комбинација
на сигнали избрани од групата која се состои од
аудио сигнали видео сигнали контролни сигнали
алармни сигнали и информациски сигнали
генерирани од страна на споменатиот телевизиски
интерфон монитор и влезната табла и разменети
низ споменатиот матричен селектор и низ
внатрешните комуникациски линии за селективен
пренос помеѓу барем еден телевизиски интерфон
монитор и барем една влезна табла со барем еден
уред за интерфејс; обработка на информациски
сигнали низ уредот за интерфејс за снабдување
на комуникациската мрежа со информациски
сигнали кои поминале низ уредот за интерфејс;
генерирање и снабдување на анагажиран
повикувачки сигнал кон уредот за интерфејс за
поврзување на Е приемна станица со уред за
интерфејс низ комуникациска мрежа; и пренос на
информационен сигнал кој поминал низ уредот за
интерфејс единица обработен од страна на уредот
за интерфејс помеѓу споменатиот телевизиски
интерфон систем за контрола и споменатата Е
приемна станица.
Има уште 20 патентни барања.

901467

A 61K 31/44

(13)

Т1

31/4436  31/4439

(22)

21/06/2004

C 07D 213/74  409/12

(45)

30/09/2004

409/14  417/12
(21)

 2004/199

(96)

28/09/2000 EP 00962745.6

(97)

26/05/2004 EP 1216245

(73)

APPLIED RESEARCH SYSTEMS
ARS HOLDING N.V
Pietermaai 15 Curacao AN

(74)

со нејзините геометриски изомери во оптички
активна форма како енантиомери диастереомери
како и во формата на рацемати како и
фармацевтски прифатливи соли од неа каде што

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8 1000
Скопје

(72)

ARKINSTALL Stephen
HALAZY Serge
CHURCH Dennis

Аr1 и Аr2 се независно еден од друг несупституирана
или супституирана арилна или хетероарилна
група
X1 и X2 се независно еден од друг О или Ѕ;
R1 R2 R3 се независно еден од друг водород
или С1-С6-алкил супституент или R1 формира
супституиран или несупституиран 5-6-член
сатуриран или несатуриран прстен со Аr1;
или R2 и R3 формираат супституиран или
несупституиран
5-6-член
сатуриран
или
несатуриран прстен;

CAMPS Montserrat
RUECKLE Thomas
GOTTELAND Jean-Pierre

n е цел број од 0 до 5;

BIAMONTE Marco
(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ АКТИВНИ
СУЛФОНИЛ ХИДРАЗИД

ДЕРИВАТИ

НА

(57)

1. Деривати на сулфонил хидразид според
формулата I

G е селектиран од група која што содржи или е
составена од несупституиран или супституиран
4-8 член хетероцикл кој што содржи барем
еден хетероатом или G е супституирана или
несупституирана С1-С6-алкилна група;

каде што терминот “супституиран” значи дека

901467

Patenti

Glasnik

наведените групи можат да бидат супституирани
со од 1 до 5 супституенти селектирани од групата
составена од С1-С6-алкил С1-С6-алкил арил
С1-С6-алкил хетероарил С2-С6-алкенил С2-С6алкинил примарни секундарни или терциарни
амино групи или квартенарни амониумски делови
ацил ацилокси ациламино аминокарбонил
алкоксикарбонил арил хетероарил карбоксил
циано халоген хидрокси меркапто нитро сулфокси
сулфонил алкокси тиоалкокси трихалометил каде
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што наведената супституција може исто така да
опфаќа ситуации каде што соседните супституенти
имаат поминато затворање на прстенот при што
формираат лактами лактони цилик анхидриди
ацетали тиоацетали и аминали со услов дека ако
Аr1 е 4-хлорофенил Аr2 е тиенил X1 и X2  се О R1
R2  и R3 се Н n е 1 G нема да биде селектиран од
следните групи:
Има уште 17 патентни барања.

901467
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(51)

C 07D 305/14

901441

(11)

A 61K 31/337

(13)

Т1

A 61P 3/06

(22)

22/06/2004

C 12N 1/14

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/202

(96)

24/03/2001 EP 01929453.7

(97)

23/06/2004 EP 1274698

(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(54)

ПЕРСИХИНИН
ПОСТАПКА
ЗА
НЕГОВО
ДОБИВАЊЕ И НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ

(57)

1. Персихинин соединение со формулата:

Bruningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main DE
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

MUELLER Guenter
HOPMANN Cordula

и неговите фармацевтски прифатливи соли.

KURZ Michael

Има уште 6 патентни барања.

TOTI Luigi

C 07D 211/56

(11)

A 61K 31/40  31/445

(13)

Т1

C 07D 207/14

(22)

24/06/2004

(21)

 2004/205

(45)

30/09/2004

(96)

09/12/1997 EP 97950539.3

(51)

(97)

12/05/2004 EP 0946510

(73)

AstraZeneca AB

901495

при што G е хидроароматска или хетероароматска
група составена од 5 или 6 атоми и каде што
хетероатомите се одбрани од О Ѕ и N; и

151 85 Sodertalje SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

PELCMAN Benjamin
ROBERTS Edward

(54)

НОВИ СОЕДИНЕНИЈА
ЕФЕКТ

СО

АНАЛГЕТСКИ

(57)

1.  Соединение со формулата (I)

С6-С10 арил; или хетероарил составен од 5 до 10
атоми одбрани од некој од С Ѕ N и О; при што арилот
и хетероарилот можат    евентуално и независно
да бидат супституирани од 1 или 2 супституенти
независно одбрани од некој од водород
СН3(СН2)РСF3       халоген       СОNR5R4       СООR5       
СОR5        (СН2)РNR5R4 (СН2)рСН3(СН2)рЅОR5R4
(СН2)РЅО2R5 и (СН2)РЅО2NR5 при што R4 и R5 е
секој и независно како што е дефиниран за R1
горе и р е 0 1 или 2;

назначено со тоа што:

(С1-С2алкил)-(С6-С10арил);

m е 0 или 1;
n е 1 или 2;
R1 е одбран од водород;
разгранет или праволиниски С1-С6алкил;

С3-С8 циклоалкил;

С4-С8 (алкил-циклоалкил) при што алкил е С1-С2 
алкил и циклоалкил е С3-С6
циклоалкил; бензил;

901495

и при што n = 0 или 1;

или (С1-С2алкил)хетероарил хетероарилните
средини се составени од 5 до 10 атоми одбрани
од некој од С Ѕ N и О и каде што арилот или
хетероарилот можат евентуално и независно да
бидат супституирани од 1 или 2 супституенти
независно одбрани од некој од водород
СН3 СОNR5R4 СООR5 СОR5     (СН2)qNR5R4    
(СН2)qСН3(СН2)qЅОR5R4     (СН2)qЅО2R5        
(СН2)qЅО2NR5    и (СН2)qОR4 при што R4 и R5 е секој
и независно како што е дефиниран за R1 горе и q
е 0 1 или 2; Ае

Patenti

Glasnik

при што R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
и R18 е секој и независно како што е дефинирано
за R1 горе и при што фенилниот прстен на секој
А супституент може да е евентуално и независно
супституиран од 1 или 2 супституенти Z1 и Z2 
кои се секој и независно одбран од водород
СН3 (СН2)rСF3 халоген СОNR2R3 СО2R2 СОR2
(СН2)rNR2R3 (СН2)rСН3(СН2)rЅОR2 (СН2)rЅО2R2 и
(СН2)rЅО2NR2R3 при што R2 и R3 е секој и независно
како што е дефинирано за R1 горе и при што r е 0
1 или 2; X е О Ѕ или NR19 каде што R19 е како што
е дефинирано за R1
В

Patenti
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ароматска хетероароматска хидроароматска
или хетерохидроароматска средина составена
од 5 до 10 атоми одбрани од некој од С Ѕ N и О
евентуално и независно супституирани од 1 или
2 супституенти независно одбрани од водород
СН3 (СН2)tСF3 халоген (СН2)tСОNR5R4 (СН2)tNR5R4
СН2)tСОR5
(СН2)tСООR5
ОR5
(СН2)tЅОR5
(СН2)tЅО2R5 и (СН2)tЅО2NR5R4 при што R4 и R5 е
секој и независно како што е дефиниран за R1 ; и
t е 0 1 2 или 3; како и фармацевтски прифатливи
соли на соединенијата со формулата (I).
Има уште 17 патентни барања.

901495
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(51)

C 07D 233/24

901490

(11)

209/08 233/50

(13)

Т1

295/12  319/20

(22)

25/06/2004

401/04  405/04

(45)

30/09/2004

амино (евентуално супституирана од една или
две алкилни групи)
G претставува група одбрана од:

405/12
(21)

 2004/207

(96)

29/06/2001 EP 01401712.3

(97)

11/08/2004 EP 1170288

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER
22rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

LAVIELLE Gilbert
Muller Olivier
Millan Mark
Dekeyne Anne
Brocco Muricette

(54)

(57)

ДЕРИВАТИ
НА
НИВНА УПОТРЕБА
АНТАГОНИСТИ

ДИФЕНИЛУРЕА
И
КАКО АЛФА2/5-НТ2С

1. Соединенија со формула (I):

назначени со тоа што:
R1 R2 R3 и R4 независно претставуваат атом
на водород халоген атом или алкилна алкокси
хидрокси алкилтио меркапто циано амино
(евентуално супституирана од една или две
алкилни групи) нитро карбокси алкоксикарбонилна
аминокарбонилна (евентуално супституирана од
една или две алкилни групи) или карбамоилна
група или R3 и R4 заедно со атомите на јаглерод
за кој тие се врзани формираат фенилен прстен
и L1 L2 заедно формираат -СН2-СН2- група L1 и L2
секој претставува атом на водород или заедно
формираат -СН2-СН2-група Х1 закачен на 2-та или
3-та позиција од ароматскиот прстен претставува
врска и во тој случај Х2 претставува атом на
водород халоген атом или група: алкил алкокси
хидрокси нитро циано или амино (евентуално
супституирана од една или две алкилни групи)
или

при што Т‘3 е евентуално супституирана
хетероарилна група или евентуално супституирана
хетероарилалкилна
група
Аlк
претставува
линеарна или разгранета (С1-С6)алкилен група и n
е 0 или 1 при што:
изразот “алкил” означува линеарна или разгранета
група група која содржи од 1 до 6 атоми на
јаглерод
- изразот “арил” означува фенилна нафтилна или
бифенилна група изразот “хетероарил” означува
ароматска моноциклична група или бициклична
група во која барем еден од прстените е ароматски
кој содржи од 5 до 11 членови на прстен и од 1 до 5
хетеро атоми одбрани од азот кислород и сулфур
- изразот  “евентуално   супституиран”   поврзан   
со    групите   арил    арилалкил хетероарил и
хетероарилалкил означува дека тие групи се
несупституирани или супституирани на цикличната
средина од еден или повеќе халогени атоми и/или
алкил   алкокси   хидрокси    меркапто   алкилтио   
циано   амино (евентуално супституирана     од    
една     или     две     алкилни     групи)     нитро    
карбокси
алкоксикарбонил
аминокарбонил
(евентуално супституиран од една или две алкилни    
групи)    или    карбамоилни    групи    при    што    
хетероарилните     и хетероарилалкилните групи
може како додаток да бидат супституирани од оксо
група енантиомери и нивни диастереоизомери и
исто така нивни додадени соли со фармацевтски
прифатлива киселина или база.
Има уште 17 патентни барања.

Х1 и Х2 заедно со два соседни атоми на јаглерод
на кој тие се врзани во 2-та 3-та или 4-та
позиција од ароматскиот прстен формираат
(С4-С7)циклоалкилна група при што една или
две -СН2- групи од циклоалкилниот прстен се
евентуално заменети од атом на кислород или NH
група или N-Аlк група (при што Аlк’ претставува
алкилна група) и при што еден атом на јаглерод од
циклоалкилната група е супституиран од групата
G
Х3 претставува атом на водород халоген атом или
група: алкил алкокси хидрокси нитро циано или

901490

Patenti

Glasnik

(51)

C 07H 15/252
A 61K 31/70

(13)

Т1

(21)

 2004/208

(22)

25/06/2004

(45)

30/09/2004

(96)

03/03/1999 EP 99911093.5

(97)

19/05/2004 EP 1064294

(73)

GEM Pharmaceuticals Inc

str.2-221 juni 2006 Skopje

121

901565

(11)

180 Chandalar Place  Pelham AL 35124 US
(74)

13/2

R1 R2 и RЗ се Н ОН или ОСНЗ и R4 е шеќерна
средина одбрана од групата која се состои од:

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

ZHANG Xini

(54)

5-ИМИНО-13-ДЕОКСИ АНТРАЦИКЛИН ДЕРИВА–
ТИ НИВНИ УПОТРЕБИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ

(57)

1. Соединенија со следнава формула:

OLSON Richard D

C 07C 279/14

(11)

901489

A 61K 31/16

(13)

Т1

(21)

 2004/210

(22)

28/06/2004

(45)

30/09/2004

(96)

21/10/2000 EP 00971396.7

(97)

21/04/2004 EP 1228039

(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(51)

Bruningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main DE
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

DEFOSSA Elisabeth
KLINGEROtmar
ZOLLER Gerhard
AL-OBEIDI Fahad
WALSER Armin

(54)

N-ГВАНИДИНОАЛКИЛАМИДИ НИВНА ПОДГО–
ТОВКА НИВНА УПОТРЕБА И ФАРМАЦЕВТСКИ
ПРЕПАРАТИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)

1.     Соединение со формулата (I):

каде што:
една или две групи Y се јаглеродни атоми кои
носат група со формулата (II):

Patenti

Има уште 22 патентни барања.

потоа нула една две или три од групите Y се
атоми на азот а останатите групи Y се јаглеродни
атоми кои носат група R1каде што групите Y се
меѓусебно независни и може да бидат идентични
или различни;
L е одбран од водород (С1-С8)-алкилкарбонил
(С6-С14)-арил-(C1-C4)алкилкарбонил
(С6-С14)арилкарбонил (С1-С8)-алкилоксикарбонил (C6С14)-арил-(С1-С4)-алкилоксикарбонил и (С6-С14)арилоксикарбонил каде што арилните групи
кои се присутни во L се несупституирани или се
супституирани со еден или повеќе идентични
или различни супституенти R13 и каде што сите
групи L се меѓусебно независни и може да бидат
идентични или различни;
А е одбран од R3О- и R4R5N-;
к е 123 или 4;
n е  0123 или 4;
R0 е одбран од фенил и моноцикличен 6-член
хетероарил кој содржи еден или два атоми на азот
како хетероатоми на прстенот каде што групата R0
е несупституирана или е супституирана со една
или повеќе идентич-ни или различни групи R2;
R1 е одбран од водород халоген нитро хидрокси
(С1-С8)-алкилокси- (С6-С14)-арил (С1-С8)-алкил
хидроксикарбонил-(C1-С8)-алкилуреидо (С1-С8)алкилоксикарбонил-(С1-С8)-алкилуреидо (С1-С8)алкилсулфонил- и R11R12N- каде што групите R1 се
меѓусебно независни и може да бидат идентични
или различни и каде што алкилните и арилните
групи кои се присутни во R1 се несупституирани
или се супституирани со еден или повеќе
идентични или различни супституенти R13; или
две групи R1 сврзани за соседните јаглеродни
атоми на прстенот заедно со јаглеродните атоми
за кои тие се прикачени формираат ароматски
прстен којшто е прицврстен за прстенот што е
опишан во формулата (I) при што прстенот којшто
е формиран со двете групи R1 е несупституиран
или е супституиран со еден или повеќе идентични

901489
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или различни супституенти R13;

С8)-алкилоксикарбонил-(С1-С8)-алкилкарбонил- и
(С1-С8)-алкилкарбонил- каде што алкилните и
арилните групи кои се присутни во R11 и R12 се
несупституирани или се супституирани со еден
или повеќе идентични или различни супституенти
R13; или

R е одбран од халоген нитро (С1-С8)-алкил
цијано хидрокси амино и (C1-С8)-алкилокси- каде
што алкилните групи кои се присутни во R2  се
несупституирани или се супституирани со еден
или повеќе идентични или различни атоми на
халоген;
2

R11  и R12 заедно со азотниот атом за кој се
прикачени формираат заситен или незаситен 5до 8-член моноцикличен хетероцикличен прстен
којшто освен азотниот атом кој ги носи R11  и R12
може да содржи и еден или два идентични или
различни хетероатоми на прстенот кои се одбрани
од кислород сулфур и азот и каде што еден или
два јаглеродни атоми на прстенот може да бидат
супституирани со оксо за да се формира С=О
група (и);

R3 R4 и R5 се одбрани од водород (С1-С12)-алкил
(С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкил- (С6-С14)-арил Неt- и
Неt-(С1-С4)-алкил- каде што R4 и R5 се меѓусебно
независни и може да бидат идентични или
различни и каде што грулите на алкил арил и
Неt кои се присутни во R3 R4 и R5 се несупституирани или се супституирани со еден или ловеќе
идентични или различни сулституенти R13; или
R4 и R5 заедно со азотниот атом за кој се лрикачени
формираат заситен 3- до 8-член моноцикличен
хетероцикличен прстен којшто освен азотниот
атом кој ги носи R4 и R5 може да содржи и еден
или два идентични или различни хетероатоми на
прстенот кои се одбрани од кислород сулфур и
азот;

R13 е одбран од халоген нитро цијано хидрокси
(С1-С8)-алкил (С1-С8)-алкилокси трифлуорометил
и амино;
Неt е остаток на заситен делумно незаситен или
ароматски моноцикличен или бицикличен 3- до
10-член хетероцикличен прстенест систем кој
содржи еден два три или четири идентични или
различни хетероатоми одбрани од азот кислород
и сулфур;

R11 и R12 кои се меѓусебно независни и може да
бидат идентични или различни се одбрани од
водород (С1-С8)-алкил (C6-С14)-арил-(С1-С4)-алкилНеt-(С1-С4)-алкилхидроксикарбонил-(С1-С8)алкил- (С1-С8)-алкилоксикарбонил-(С1-С8)-алкилхидроксикарбонил-(С1-С8)-алкилкарбонил(С1-
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A 61K 31/22

901504

(11)

31/15 31/18

(13)

Т1

31/40 31/47
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28/06/2004

A 61P 1/00 29/00

(45)

30/09/2004
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C 07D 209/14
(21)

 2004/211

(96)

18/05/1999 EP 99922983.4

(97)

21/07/2004 EP 1077694

(73)

Renovis Inc
2 Corporate Drive South San Francisco
CA 94080 US

(74)

во сите нивни стереоизомерни форми и нивни
мешавини во било кој однос како и нивните
физиолошки прифатливи соли.
Има уште 9 патентни барања.

(57)

1. Фармацевтски  состав за лекување или  профи–
лакса на   воспалителни   цревни заболувања кој
опфаќа фармацевтски прифатлив носач и ефек–
тивна количина на соединение за третирање
на воспалителни цревни заболувања одбрано
од групата која се состои од: N-терц-бутил-а(35-ди-терц-бутил-2-хидроксифенил)нитрон
N-изобутил
а-фенилнитрон
N-бензил-а-(4
аце–тамидофенил)нитрон
N-терц-бутил-а-(1
ме–тилиндол-3-ил)нитрон N-терц-бутил-а-(35 дитерц-бутил-4-ацетоксифенил)нитрон N-терц-бу–
тил-а-(4-аминосулфонилфенил)нитрон и нивни
фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 22 патентни барања.

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

FLITTER William D
GARLAND WilliamA
GREENWOOD-VAN MEERVELD Beverly
IRWIN Ian

(54)
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МЕДИКАМЕНТ НА БАЗА НА АРИЛ НИТРОН
ЗА ЛЕКУВАЊЕ ВОСПАЛИТЕЛНИ ЦРЕВНИ
ЗАБОЛУВАЊА
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901496
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A 61K 31/454

(13)

Т1

A 61P 9/10

(22)
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C 07D 401/12 405/14

(45)
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(21)

 2004/212

(96)

11/10/2001 EP 01402623.1

(97)

11/08/2004 EP 1197485
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Peglion Jean-Louis
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ДЕРИВАТИ НА ЦИКЛОБУТЕНДИОН ЗА УПОТ–
РЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА АРТЕРОСКЛЕРОЗА

(57)

1. Соединенија од формула (I):

назначени со тоа што:
X претставува:
• моноцикличен или бицикличен заситен делумно
незаситен или ароматски хетероцикл кој има
од 5 до 12 членови на прстен содржи од 1 до 3
хетеро атоми одбрани од кислород азот и сулфур
но содржи барем еден атом на азот споменатиот   
хетероцикл    е    поврзан    за    остатокот    од   
молекулот   преку споменатиот   атом    на   азот    
и    споменатиот    хетероцикл    е    евентуално
супституиран
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атом на азот кога n е нула Е претставува атом на
азот или СRе група при што Rе претставува атом на
водород или врска со атом на јаглерод од W под
услов да барем една од групите А и Е претставува
атом на азот Rb претставува единечна врска или
линеарен или   разгранет (С1-С6)алкилен синџир
еден од атомите на јаглерод од кој е евентуално
заменет од атом на кислород или атом на сулфур
W претставува арилна или хетероарилна група
секоја од тие групи е евентуално супституирана
нивни оптички изомери нивни хидрати нивни
солвати и нивни додадени соли со фармацевтски
прифатлива киселина каде се подразбира дека:
- “арилна   група”   го   има значењето   на група
одбрана од фенил   бифенил бицикло[4.2.0]окта135-триенил нафтил дихидронафтил тетрахид–
ронафтил инданил и инденил
- “хетероарилна група” го има значењето на арилна
група како што е дефинирано горе која содржи
од 1 до 3 идентични или различни хетероатоми
одбрани од кислород азот и сулфур
- “евентуално супституирана” применета на
изразите “хетероцикл” “арил” или “хетероарил” го
има значењето на евентуално супституирана од
една или повеќе идентични или различни групи
одбрани од халоген линеарен   или   разгранет
(С1-С6)алкил  хидрокси  линеарен  или  разгранет  
(С1-С6) алкокси меркапто линеарен или разгранет
(С1-С6) алкилтио линеарен или разгранет
(С1-С6)трихалоалкил     циано     нитро     амино    
линеарен    или    разгранет  (С1-С6) алкиламино
диалкиламино во кој секоја алкилна средина има
од 1 до 6 атоми на јаглерод и е линеарен или
разгранет и метиленедиокси
- “оптички изомери” го има значењето на
енантиомерите и диастереоизомери.
Има уште 14 патентни барања.

• или група од формулата -NR2R3 при што R2 
претставува атом на водород или линеарна или
разгранета (С1-С6)алкилна група и R3 претставува
евентуално супституирана арилна група   13дихидро-2Н-бензимидазолил-2-он
група
или
линеарна или разгранета (С1-С6)алкилна група
супституирана од моноцикличен или бицикличен
заситен делумно незаситен или ароматски
хетероцикл кој има од 5 до 12 членови на
прстен содржи од 1 до 3 хетеро атоми одбрани
од кислород азот и сулфур но содржи барем
еден атом на азот споменатиот хетероцикл е
евентуално супституиран
n е нула или 1
R1 претставува атом на водород или линеарна или
разгранета (С1-С6)алкилна група Rа    претставува
единечна врска или линеарен  или разгранет (С1С6)алкилен синџир А претставува атом на азот или
СН група но А претставува само СН група кога Rа
претставува единечна врска и А претставува само
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Warner-Lambert Company LLC
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1. Водена суспензија на тиксокортол пивалат
назначена со тоа што опфаќа:
(а) од 0.05 до 10% m/v од суспендиран тиксокортол
пивалат кој има големина на честичките таква да
нивната средна големина D50 е помеѓу 0.5 и 20
um;
(б) од 0.005 до 2.5% m/v од сурфактанс;
(в) од 1 до 50% m/v од вискозно средство така да
суспензијата има вискозност помеѓу 1.2 и 2 mРа.ѕ;
и

201 Tabor Road  Morris Plains
New Jersey 07950 US
(74)

(57)

(г) рамнотежата е вода и вообичаени адитиви.
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НЕЈЗИНА БАЗА И ПАКУВАЊА КОИ ЈА СОДРЖАТ
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901501

назначено со тоа што R1 е циано
трифлуорометил или халоген или негови
фармацевтски прифатливи киселински додадени
соли.
Има уште 27 патентни барања.
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New Jersey 07940-0874 US
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

CHILDERS Wayne Everett
KELLY Michael Gerard
ROSENZWEIG-LIPSON Sharon Joy

(54)

ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРАЗИН НИВНО ДОБИВАЊЕ
И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ЗАБОЛУВАЊА НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН
СИСТЕМ (ЦНС)

(57)

1. Соединение според формула (III):

901501
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A 61K 31/505
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Т1

C 07D 209/00  239/00

(22)

06/07/2004

(21)

 2004/219

(45)

30/09/2004

(96)

14/06/1999 EP 99923800.9

(97)

07/07/2004 EP 1087971

(73)

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York
New York 10017 US

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

BLUMENKOPF Todd Andrew
FLANAGAN Mark Edward
BROWN Matthew Frank
CHANGELIAN Paul Steven

(54)

СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРОЛО [23-D] ПИРИ–
МИДИН

(57)

1.  Соединение со формулата:

или негова фармацевтски прифатлива сол каде
што:
R1 е група со формулата:

каде што испрекинатата линија претставува
можна двојна врска;
m е  012 или 3;
n е  012 или 3;
X В и D   се (секој од нив) независно кислород
Ѕ(О)d каде што d е 0 1 или 2 NR6 или СR7R8;

А и Е се (секој од нив) СR7R8;и

R6     е одбран од групата која се состои од водород  
(С1-С6) алкил трифлуорометил трифлуорометил
(C1-С6)алкил
(С1-С6)алкил(дифлуорометилен
(С1-С3)алкил(дифлуорометилен)
(С1-С3)алкил
(С1-С6)алкокси(С1-С6)ацил
(С1-С6)алкиламино
(С1-С6)ацил
((С1-С6)алкил)2aмино(С1-С6)ацил
(С6-С10)арил
(С5-С9)хетероарил
(С6-С10)арил
(С1-С6)алкил
(С5-С9)хетероарил(С1-С6)алкил
(С6-С10)aрил(С6-С10)арил (С6-С10)арил (С6-С10)
арил(С 1 -С 6 )алкил(С 3 -С 6 )цик л оалкил(С 3 -С 6 )
циклоалкил(С1-С6)алкил
хидрокси(С2-С6)алкил
(С1-С6)ацилокси(С2-C6)aлкил
(C1-С6)алкокси(С2-
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С6)алкил
пиперазинил(С1-С6)алкил
(С1С6)ациламино(С1-С6)алкил(С6-С10)
арил(С1С6)алкокси(С1-С6)алкил
(С5-С9)хетероарил(С1С6)алкокси(С1-С6)алкил      (С1-С6)алкилтио(С1С6)алкил (С6-С10)арилтио(C1-C6)апкил    (C1C6)алкилсулфинил(C1-C6)алкил    (С6-С10)арилсулфинил(C1-C6)алкил    (C1-C6)алкилсулфонил(C1C6)алкил    (С6-С10)арил-сулфонил(C1-C6)алкил   
амино(C1-C6)
алкил(C1-C6)алкиламино(C1C6)алкил ((C1-C6)алкил)2амино(C1-C6)алкил R13–
СО(C1-C6)алкил каде што R13 е R20О или R20R21N
каде што R20 и R21 се (секој од нив) независно одбрани  од  групата  која  се   состои од  водород   
(C1-C6)алкил    (С6-С10)арил(C1-C6)алкил или (С5С9)хетероарил(C1-C6)алкил; или R14(С2-С6)алкил
каде што R14 е (C1-C6)ацилпиперазино (С6С10)арилпиперази-но      (С5-С9)хетероарилпипера
зино      (C1-C6)алкилпиперазино     (С6-С10)арил(C1C6)алкилпиперазино     (С5-С9)хетероарил(C1C6)ал–киллипе-разино морфолино тиоморфолино
пиперидино пиролидино пиперидил     (C1C6)алкилпиперидил    (С6-С10)арилпиперидил    
(С5-С9)хетеро-арилпиперидил      (С6-С10)арил(C1C6)алкилпиперидил      (С5-С9)хетеро-арил(C1C6)алкилпиперидил    (C1-C6)алкоксиацил    (C1C6)алкиламино-арил ((C1-C6)алкил)2аминоацил
или (C1-C6)ацилпиперидил; R7 и R8 се (секој
од нив) независно одбрани од групата која се
состои од водород деутериум (C1-C6)алкил амино
хидрокси  (C1-C6)алкокси (С1-С6)алкиламино ((C1C6)алкил)амино (C1-C6)ациламино (C1-C6)ацил(C1С6)алкиламино карбокси (C1-C6)алкоксиацил (C1C6)алкиламиноацил
((C1-C6)алкил)2аминоацил
аминоацил трифлуоро– метил трифлуорометил
(C 1 -C 6 )алкил(C 1 -C 6 )алкил(дифлуорометиле  
(С1-С3)алкил (дифлуорометилен) (С1-С3)алкил   
(С6-С10)арил     (С5-С9)хетероарил (С6-С10)арил
(C1-C6)алкил
(С5-С9)хетероарил
(C1-C6)алкил
(С6-С10)арил
(С6-С10)арил
(С6-С10)арил(С6С10)арил(C1-C6)алкил(С3-С6)циклоалкил
(С3С6)циклоалкил(C1-C6)алкил хидрокси(C1-C6)алкил
(C1-C6)ацилокси(С1-С6)алкил (C1-C6) алкокси (C1C6)алкил    пиперазинил(C1-C6) алкил    (С1-С6)
ациламино(C1-C6)алкил     пиперидил     (C1-C6)
алкилпиперидил     (С6-С10) арил (C1-C6) алкокси  
(C1-C6)алкил       (С5-С9) хетероарил (C1-C6) алкокси
(C1-C6)алкил (C1-C6)алкилтио(C1-C6)алкил (С6С10) арилтио(C1-C6)алкил (C1-C6) алкилсулфинил
(C1-C6)алкил(С6-С10) арилсулфинил (С1-С6)алкил
(C1-C6)
алкилсулфонил
(C1-C6)алкил(С6-С10)
арилсулфонил(С 1-С 6)алкиламино(C 1-C 6)алкил    
(C1-C6) алкиламино (C1-C6)алкил     ((С1С6)
алкил) 2амино(C1-C6)алкил R13СО(C1-C6)алкил
или R13СО (С3-С10)циклоалкил каде што R13  е
R20О или R20 R21  N каде што R20 и R21 се (секој
од нив) независно одбрани од групата која се
состои од водород (С1-С6)алкил (С6-С10)арил(C1C6)алкил или (С5-С9)хетероарил(C1-C6)алкил;
R14 R14(C1-C6)алкил или R14(С3-С10)циклоалкил
каде што R14 е (С1-С6)ацилпиперазино (С6С10)арилпиперазино
(С5-С9)хетероарилпиперазино (C1-C6) алкилпиперазино (С6-С10) арил (С1С6) алкилпиперазино (С5-С9)хетероарил (C1-C6)
алкилпиперазино морфолино тиоморфолино
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пиперидино
пиролидино
пиперидил
(C1C6)алкилпиперидил
(С6-С10)арилпиперидил
(С5-С9)хетероарилпиперидил
(С6-С10)арил(С1С6)алкилпиперидил (С5-С9)хетероарил(C1-C6)ал–
килпиперидил или (С1-С6)ацилпиперидил; или
група со формулата:

каде што р е 0 12 или 3;
Z е хидрокси (C1-C6)алкокси  или  NR1R2 каде што R1 
и R2 се (секој од нив) независно одбрани од групата
која се состои од водород (С1-С6)алкил пиперидил
(C1-C6) алкилпиперидил (С6-С10) арилпиперидил
(С5-С9) хетероарилпиперидил (С6-С10) арил (C1C6) алкилпиперидил (С5-С9) хетероарил(C1-C6)
алкилпиперидил (C1-C6)     ацилпиперидил (С6С10)арил(С5-С9)хетероарил (С6-С10) арил (C1-C6)
(С6алкил (С5-С9)хетероарил (C1-C6) алкил
C10) арил (C6-С10) арил
(С6-С10) арил (С6С10) арил (C1-C6)алкил (С3-С6) циклоалкил (С3-С6)
циклоалкил (С1-С6) алкил R5(C1-C6) алкил (С1-С5)
алкил (СHR5) (C1-C6) алкил каде што R5 е хидрокси
(C1-C6)ацилокси (C1-C6)алкокси пиперазино (С1-С6)
ациламино (C1-C6) алкилтио (С6-С10) арилтио (C1C6) алкилсулфинил (С6-С10)арилсулфинил (C1-C6)
алкилсулфоксил (С6-С10) арилсулфоксил амино
(C1-C6)   алкиламино((C1-C6)алкил)2амино (С1- С6)
ацилпиперазино (C1-C6) алкилпиперазино (С6С10)арил(С1-С6)алкилпиперазино (С5-С9) хете–
роарил
(C1-C6)алкилпиперазиноморфолино
тиоморфолино пиперидино или пиролидино;
R6(С1-С6)алкил (С1-С5)алкил(СНR6) (C1-C6)алкил
каде што R6 е пиперидил (C1-C6)алкилпиперидил
(С6-С10) арилпиперидил (С6-С10) арил (С1-С6)
алкиллиперидил (С5-С9) хетероарилпиперидил
или (С5-С9)хетероарил (C1-C6) алкиллпиперидил;

или кога n е најмалку 1 D и Е или D и Х се (секој
од нив) СR7R8 соседните групи R7 може заедно со
јаглеродите за кои се прикачени да формираат
групи со формулите:

каде што испрекинатата линија претставува
можна двојна врска;
а е 0 1 или 2;
m А В и X се како што е дефинирано погоре; и
G Ј L  и  М   се (секој од нив) независно кислород
Ѕ(О)d каде што d е 0 1 или 2
NR6 или СR7R8 каде што R6 R7 и R8 се како што е
дефинирано погоре;
или кога n е 1 D и Е се (секој од нив) СR7R8 а m е

901474

1 А и В се (секој од нив) СR7R8 засебните соседни
групи R7 заедно со јаглеродите за кои се прикачени
формираат група со формулата:

каде што испрекинатата линија претставува можна
двојна врска;
а G Ј L и М се како што е дефинирано погоре;
r е 0 или 1;
с е 0 1 или 2;
R W Y и Ѕ се (секој од нив) независно кислород
Ѕ(О)D каде што d е 0 1 или 2 NR6  или CR7R8 каде
што R6 R7 и R8 се како што е дефинирано погоре;
R2 и R3  се (секој од нив) независно одбрани од
групата која се состои од водород деутериум
амино хало хидрокси нитро карбокси (С2С6)алкенил (С2-С6) алкинил трифлуорометил
трифлуорометокси (C1-C6) алкил (C1-C6)алкокси
каде што алкилните или алкокси групите може
да бидат супституирани со една до три групи
кои се одбрани од хало хидрокси карбокси
амино (C1-C6) алкилтио (C1-C6) алкиламино ((C1C6) алкил)2амино (С5-С9) хетероарил (С2-С9)
хетероциклоалкил (С3-С9) циклоалкил или (С6С10) арил; или R2  и R3  се (секој од нив) независно
(С3-С10) циклоалкил   (С3-С10) циклоалкокси   (C1C6) алкиламино    ((C1-C6)алкил)2aмино   (С6-С10)
ариламино  (C1-C6) алкилтио  (С6-С10)арилтио (С1С6) алкилсулфинил (С6-С10) арилсулфинил (C1-C6)
алкилсулфонил (С6-С10) арилсулфонил   (C1-C6)
ацил (C1-C6) алкокси-СО-NH- (C1-C6) алкиламиноСО- (С5-С9) хетероарил    (С2-С9) хетероциклоалкил   
или     (С6-С10) арил каде што хетероарилната
хетероциклоалкилната и арилната група може да
бидат супституирани со еден до три хало (C1-C6)
алкил (C1-C6) алкил-СО-NH-   (C1-C6) алкокси-СОNH-   (C1-C6) алкил-СО-NH-(С1-С6) алкил (C1-C6)
алкокси-СО-NH- (C1-C6) алкил   (C1-C6) алкокси-СОNH-(C1-C6) алкокси карбокси карбокси (C1-C6) алкил
карбокси (C1-C6)алкокси     бензилоксикарбонил
(C1-C6) алкокси     (C1-C6) алкоксикарбонил (С1С6) алкокси (С6-C10) арил амино амино(C1-C6)
алкил (C1-C6) алкоксикарбониламино    (С6С10) арил(C1-C6) алкоксикарбониламино    (C1C6) алкил-амино ((C1-C6) алкил)2амино (C1-C6)
алкиламино(C1-C6)алкил ((C1-C6)алкил) 2aмино
(C1-C6) алкил хидрокси  (C1-C6)алкокси   карбокси  
карбок-си(C1-C6) алкил   (C1-C6) алкоксикарбонил    
(C1-C6)алкоксикарбонил(С1-С6)
алкил   (C1C6)алкокси-СО-NH- (C1-C6)алкил-СО-NH- цијано
(С5-С9)хетероциклоалкил амино-СО-NH- (C1-C6)
алкиламино-СО-NH((С1-С6)алкил)2амино-СОNH- (С6-С10)ариламино-СО-NН- (С5-С9)хетероариламино-СО-NН-(C 1 -C 6 )алкиламино-СОNН-(С1-С6)алкил
((C1-C6)алкил)2амино-СО-NН(C1-C6) алкил (С6-С10) ариламиио-СО-NН-(C1C6)алкил
(С5-С9)хетероариламино-СО-NH-(C1-
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СТАБИЛНИ ТЕЧНИ ФОРМУЛАЦИИ НА ИНТЕР–
ФЕРОН

(57)

1. Течен состав кој опфаќа интерферон и
стабилизатор на амино киселина одбран од
групата киселински амино киселини аргинин и
глицин; назначен со тоa што стабилизаторот на
амино киселина е присутен на помеѓу 0.3% и 5%
w/v; при што течниот состав не е реконституиран
од лиофилизиран интерферон; и при што течниот
состав не е понатаму лиофилизиран.

14 Cambridge Center Cambridge Massachusetts
02142 US
(74)
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услов кога R2 и R3 се (секој од нив) водород R1 не
може да биде несупституиран морфолинил или
пиролидинил; под услов кога R2  и R3  се (секој од
нив) водород R1  не може да биде пиперазинил; и
под услов групите со формулите (IV) (V) (VI) или
(XIII) да не содржат два или повеќе кислороди
сулфури или нивни комбинации во соседните
положби.

C6)алкил   (C1-C6)алкилсулфонил   (C1-C6) алкилсулфониламино      (C1-C6)алкилсулфониламино
(С1-С6)алкил   (С6-С10)арилсулфонил (С6-С10) арилсулфониламино     (С6-С10)арил-сулфониламино
(C1-C6)алкил (C1-C6) алкилсулфониламино (C1С6) алкилсулфониламино (C1-C6)алкил (С5-С9)
хетероарил или (С2-С9)хетероциклоалкил; под
услов кога А В или X во формулите (V) или (VI)
се дефинирани како NR6 или СR7R8 R2   и/или R3 
мора да биде хало; под услов кога R2 и R3 се (секој
од нив) независно водород или (C1-C6)алкил R1 не
може да биде несупституиран пиперидинил; под

(51)
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Има уште 68 патентни барања.

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје
(72)

DIBIASI Mary D
STAPLES Mark
CHUNG Wen-Li
SCHARIN Eric

СЛИКА 1

Patenti
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(51)

A 61K 9/113  31/04
A 61P 29/00

(13)

Т1

(21)

 2004/221

(22)

08/07/2004

(45)

30/09/2004

(96)

06/03/2001 EP 01910305.0

(97)

02/06/2004 EP 1267832

(73)

NicOx S.A.

(11)

901538

2455 routed des Dolines Espace Gaia II  Batiment I  
06906 Sophia Antipolis FR
(74)

(54)

СИСТЕМ НА ИСПОРАКА НА САМОЕМУЛЗИВЕН
МЕДИКАМЕНТ ПРИ ШТО МАСНОТО СРЕДСТВО
Е ВООБИЧАЕНО

(57)

1. Фармацевтски состав погоден за орална
администрација
во
форма
на
емулзија
преконцентрат назначен со тоа што опфаќа
(I) еден      или      повеќе      NО-ослободувачки     
NЅАID (и)     при     што     NO-ослободувачката
NЅАID е соединение со формулата I

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

HOLMBERG CHRISTINA
SIEKMANN Britta

при што
X е просторник; и
М е одбрано од било кое од
(II) еден или повеќе сурфактанси;

901538

Patenti
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(III) евентуално маслена или полуцврста маст;
споменатото соединение формира in-situ маслововода емулзија на контактот со водена средина
како што се гастроинтестинални течности.
Има уште 39 патентни барања.
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(51)

C 07D 213/74

901485

(11)

A 61K 31/4164

(13)

Т1

31/4184 31/44 31/55

(22)

08/07/2004

A 61P 9/00

(45)

30/09/2004

C 07D 223/12
233/54 235/14
401/12 403/12
(21)

 2004/222

(96)

06/03/2001 EP 01969041.1

(97)

18/08/2004 EP 1268429

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER
1 rue Carle Hebert   92415 Courbevoie Cedex FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

CASARA Patrick
PERRON-SIERRA Francoise
ATASSI Ghanem
TUCKER Gordon
SAINT-DIZIER Dominique

(54)

БИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА АНТАГОНИСТИ
НА РЕЦЕПТОРИ НА ВИТРОНЕКТИН ПОСТАПКА
ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И СОЕДИНЕНИЈА КОИ
ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)

1.     Соединенија со формулата (I):

и Z20-NR6-CO- при што Z20 претставува
алкилна или хетероалкилна група или Z2 и Z2
претставува евентуално супституирана хете–
роарилна група евентуално супституирана
хетероциклоалкилна
група
евентуално
супституирана
хетероарилалкилна
група
евентуално
супституирана
хетероцикло–
алкилалкилна група евентуално супституирана    
кондензирана     арилхетероарилна     група    
евентуално
супституирана
кондензирана
арилхетероциклоалкилна
група
евентуално
супституирана кондензирана хетероарилхетеро
циклоалкилна група евентуално супституирана
кондензирана
хетероциклоалкилхетероарилна
група евентуално супституирана кондензирана
хетероарилхетероарилна  група  или евентуално
супституирана
кондензирана циклоалкилхет
ероциклоалкил група
m е цел број од 1 до 6 вклучително
при што:
- изразот “алкил” означува линеарна или
разгранета група која има од 1 до 6 атоми на
јаглерод - изразот “хетероалкил” означува алкилна група
во која атом на јаглерод се заменува со хетеро
атом одбран од азот кислород и сулфур
- изразот “алкилен” означува линеарна или
разгранета бивалентна група која има од 1 до 6
атоми на јаглерод
- изразот “алкенилен” означува линеарна или
разгранета бивалентна група
         која има од 2 до 6 атоми на јаглерод и од 1 до 3
двојни врски

назначени со тоа што
G претставува фенилна група
G1 и G2 претставуваат атом на јаглерод

-Т1- претставува група одбрана од -СН2-СН2 СН=СН- и -СН=СН2- и

-Т2-претставува врска R5 претставува -(СН2)mСООR6 група R6 претставува атом на водород
или алкил евентуално супституиран арил или
евентуално супституирана арилалкилна група
-W- претставува -СН- =С- или -С= група и -Апретставува -СН2- или =СН-група -X- претставува
група одбрана од -СО-Х1- -СО-NR6-Х1- -NR6-СОХ1- -О-Х1--ЅО2-NR6-Х1- и -Ѕ(О)n-Х1-   при што n е
од 0 до 2 вклучително и Х1 претставува алкилен
група -Y- претставува група одбрана од -Y1-Y2Y1  и -Y1-Y2-Y1- при што -Y1-претставува алкилен
алкенилен или алкинилен група и Y2 претставува
арилен
хетероарилен
циклоалкилен
или
хетероциклоалкилен група -Z- претставува група
одбрана од -Z1- -Z10-NR6- и -Z10-NR6-СО- при што Z10
претставува алкилна група или Z1 и Z1 претставува
група одбрана од Z2-

- изразот “алкинилен” означува линеарна или
разгранета бивалентна група која има од 2 до 6
атоми на јаглерод и од 1 до 3 тројни врски -изразот
“циклоалкил” означува заситена циклична група
која има од 3 до 8 атоми на јаглерод
- изразот “циклоалкилен” означува заситена
циклична бивалентна група која има од 3 до 8
атоми на јаглерод
- изразот “хетероциклоалкил” означува заситена
циклична група која има од 5 до 7 членови на
прстенот и која содржи од 1 до 3 хетеро атоми
одбрани од азот кислород и сулфур
- изразот “арил” означува фенилна група или
нафтилна група
- изразот “хетероарил” означува незаситена или
делумно незаситена моно-или би-циклична група
која има од 5 до 11 членови на прстенот и која
содржи од 1 до 5 хетеро атоми одбрани од азот
кислород и сулфур
- изразот “кондензирана арилхетероарилна”
означува полициклична група формирана од
арилна група и хетероарилна група секоја како
што е дефинирана претходно горе и споена преку
било која од нивните врски
- изразот
“кондензирана
арилхетероцикло–
алкилна” означува би- или три-циклична група
формирана од арилна група и хетероциклоалкилна

901485

Patenti

Glasnik

група секоја како што е дефинирана претходно
горе и споена преку било која од нивните врски

- изразот “евентуално супституирана” во   врска со
групите: хетероциклоалкилна арилна арилалкила
хетероарилна кондензирана арилхетероарилна
кондензирана   хетероарилхетероциклоалки
лнa
кондензирана
хетероарилхетероарилна
и
кон–дензирана
арилхетероциклоалкилна
означува дека тие групи се несупституирани или
супституирани од еден или   повеќе атоми на
јаглерод или групи: алкилна алкокси хидрокси
меркапто  циано амино  (евентуално супституирана
од една или две алкилни групи)   при што
хетероарилните и хетероциклоалкилните групи
може исто така да бидат супституирани од оксо
група нивни енантиомери и диастереоизомери и
исто така нивни додадени соли со фармацевтски
прифатлива киселина или база.

-    изразот     “кондензирана     циклоалкилхетер
оциклоалкилна”     означува бициклична      група      
формирана       од       циклоалкилна       група      
и хетероциклоалкилна група секоја како што е
дефинирана претходно горе и споена преку било

H 01B 15/00

(13)

Т1

(21)

 2004/223

(22)

09/07/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(96)

20/02/2002 EP 02711633.4

(97)

14/07/2004 EP 1362398 B1

(73)

Pichler Irmtraud and Pichler Ernst
Schwarzenberg 5  3341 Ybbsitz AT
Schwarzenberg 5  3341 Ybbsitz AT

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

Pichler Alois

Patenti
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- завршетокот  “-ен”  означува дека  групата  која  
го   содржи   иститот е бивалентен радикал кој го
има истото значење како основен радикал

хетероциклоалкилна група секоја како што е
дефинирана претходно горе и споена преку било
која од нивните врски     -    изразот “кондензирана
хетероциклоалкилхетероарилна” означува биили три-циклична      група      формирана      од      
хетероарилна      група      и  хетероциклоалкилна
група секоја како што е дефинирана претходно
горе и споена преку било која од нивните врски   -    
изразот “кондензирана хетероарилхетероарилна”
означува полициклична група    формирана    од  
две   хетероарилни   групи   секоја   како   што   е         
дефинирана претходно горе и споена преку било
која од нивните врски

H 02G 1/08

str.2-221 juni 2006 Skopje

која од нивните врски

- изразот “кондензирана хетероарилхетероцикло
алкилна” означува би- или три-циклична      група      
формирана      од      хетероарилна      група      и

(51)
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Има уште 21 патентно барање.

(54)

МЕТОДА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА СРЦЕВИНАТА
НА КАБЕЛОТ ОД ОБВИВКАТА НА КАБЕЛОТ

(57)

1. Метода за отстранување на срцевината на
кабелот од обвивката на кабелот којашто срцевина
е шуплина (8) при што на крајот од кабелот  - т.н.
проксимален крај на кабелот - се внесува течен
медиум (22)   за намалување на триењето под
притисок во обвивката  на  кабелот  претставена   
како  кабелска   цевка  и срцевината на кабелот се
влече за еден крај од кабелот
назначено со тоа што  течниот медиум  (22)  
се  внесува   во прстенестиот     простор     помеѓу     
внатрешната     страна     на обвивката   на   кабелот  
и   шуплината   (8)   на   срцевината   на кабелот.
Има уште 32 патентни барања.
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(51)

C 01B 25/28

(11)

901482

C 05B 11/10  7/00

(13)

Т1

C 05C 9/00

(22)

09/07/2004

(21)

 2004/224

(45)

30/09/2004

(30)

19990001563  08/07/1999  FI

(96)

06/07/2000 EP 00944094.2

(97)

28/04/2004 EP 1220815 B1

(73)

Kemira GrowHow Oy
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

KARONEN Janne
WECKMAN Anders

(54)

МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ РАСТВОРИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЃУБРИВО

(57)

1. Метода за производство цврст производ од
амониум фосфат и/или уреа амониум фосфат

901482

а) обновување на матичната течност или
исчистениот раствор кои содржат фосфорна
киселина за да се добие воден раствор кој ќе
содржи уреа и фосфорна киселина;
б) загревање и мешање на водениот раствор за
да се отстрани водата по пат на евапорација да
се разложи неизреагираната уреа во амоњак и
јаглерод диоксид да се евапорира јаглеродниот
диоксид и да се доведе амоњакот во реакција
сам или заедно со неизреагираната уреа со
фосфорната киселина во водена суспензија на
амониум фосфат и/или уреа амониум фосфат; и

Mechelininkatu 1a 00180 Helsinki FI
(74)

од матична течност од постапка на уреа фосфат
или од исчистен раствор од постапка на NРК
назначена со тоа што опфаќа:

ЗА

в) понатамошна
преработка
на
водената
суспензија за да се формира наведениот производ
од цврст амониум фосфат и/или уреа амониум
фосфат.
Има уште 16 патентни барања.
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(51)

C 08L 3/08

901453

(11)

A 61K 9/48 9/50

(13)

Т1

C 08L 3/10 3/18

(22)

09/07/2004

C 09D 103/08 103/10

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/225

(30)

19980012246  30/09/1998  FR
19990240504  29/01/1999  US

(96)

11/08/1999 EP 99939129.5

(97)

14/07/2004 EP 1117736 B1

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
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(54)

СОСТАВИ
СКРОБ

МОДИФИЦИРАН

(57)

1. Состави кои се наменети за формирање филм
кои се состојат од модифицирани скробови како
што се скробовите од етери и оксидираните
скробови поточно хидроксипропилиран скроб или
хидроксиетилиран скроб и систем за поставување
кој се состои од катјони и хидроколоид или
мешавини на хидроколоиди.
Има уште 28 патентни барања.

201 Tabor Road Morris Plains New Jersey 07950
US
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

SCOTT  Robert Anthony
CADE Dominique
HE Xiongwei

(51)

B 66B 11/00  11/08

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/226

(22)

09/07/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19980002403  05/11/1998  FI

(96)

02/11/1999 EP 99971780.4

(97)

04/08/2004 EP 1127024 B1

(73)

Kone Corporation

901455

Kartanontie 1  00330 Helsinki FI
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

FALLETO Luciano

(54)

ВЛЕЧЕН МАКАРЕН ЛИФТ

(57)

1. Влечниот макарен лифт се состои од: кабина
на лифтот (2) која е прилагодена да се движи
по првата водечка шина (А); окно на лифтот
(1); контратег (3) кој е прилагоден да се движи
по втората водечка шина (В) во окното на
лифтот (1); прицврстена висечка структура (5)
во    окното на лифтот (1); јаже (4) чии два краја
се поврзани на прицврстената висечка структура
(5) во горниот дел на окното на лифтот  лифтната
кабина и контратегот коишто се придвижувани
од споменатото јаже; повеќе макари за јажиња

Patenti

(6-14) од кои една е влечна (8) додека другите се
преносни макари преку кои јажето е протнато и
преку кои макарите се поврзани со контаратегот
(3) со прицврстената висечка структура (5) во
горниот дел од окното на лифтот (1) и  лифтната
кабина (2) што е овозможено со првиот пармакари
на кабината (67) а првиот пар од макарите на
кабината за јажето (67) се поврзани на растојание
една од друга; влечен мотор (15) прилагорен да
ја придвижува влечната макара (8) којшто се
карактеризира со тоа што    влечниот макарен
лифт понатаму се состои од:
- втор пар на макари на кабинита (910) поврзани
со лифтната кабина каде макарите од кабината
(910) се сместени на растојание една од друга
-дополнителна преносна макара (11) поврзана
на прицврстената висечка конструкција(5); во кое
јажето (4) е протнато од влечната макара (8) преку
преносната макара (6) од првиот пар од макарите
на кабината (67) и понатаму од споменатата друга
преносна макара на кабината(7) од првиот пар на
преносни макари (67) преку помошната преносна
макара (11) монтирана на прицврстената висечка
структура до преносната макара (10) од вториот
пар од преносните (910) макари на кабината.
Има уште 9 патентни барања.
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(51)

C 07D 401/04

901457

(11)

A 61K 31/404  31/472

(13)

Т1

A 61P 25/00

(22)

09/07/2004

3/00 9/00

(45)

30/09/2004

C 07D 403/04
(21)

 2004/227

(30)

2000002488  25/02/2000  FR

(96)

22/02/2001 EP 01907866.6

(97)

19/05/2004 EP 1259505

(73)

SANOFI - AVENTIS

- или друг R4 се наоѓа во 3 - позиција на фенил
и заедно со R3  претставува метиленедиокси
радикал.
- R5 претставува диетиламино група или метокси
радикал;

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

- R3 претставува метокси радикал или атом на
хлор;
- R4 претставува атом на водород или се наоѓа во
3- или 4-позиција на фенил и претставува метокси
радикал .

174 Avenue de France 75013 Paris FR
(74)

- R2  претставува атом на водород или се наоѓа во
4- или 6-позиција на индол-2-еден и претставува
атом на хлор метил радикал или метокси
радикал.

SERRADEIL - LE GAL Claudine

- R6 се наоѓа во 2 - позиција на фенил и
претставува метокси радикал;

TONNERRE Bernard

- R7 претставува метокси радикал;

WAGNON Jean
(54)

НОВИ 13-ДИХИДРО-2Н-ИНДОЛ-2-ОНЕ ПОС–
ТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОЈ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)

1. Соединение од формулата (Iа) во форма на
левораторен изомер:

- R8 и R9 претставува атом на водород; и негови
солвати и/или хидрати.
Има уште 6 патентни барања.

каде што:
јаглеродниот атом кој го пренесува
супституентот ја има (Ѕ) конфигурацијата:

СОR5

при што радикалот претставува радикал:

- R1 претставува атом на хлор или метил
радикал;

901457

Patenti

Glasnik

(51)

C 07H 17/08
A 61K 31/70

(13)

Т1

(21)

 2004/229

(22)

13/07/2004

(45)

30/09/2004

(30)

901464

(11)
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R1 независно значи L-кладинозилна група со
формулата (II);

19970000551  16/10/1997  HR
19980000497  10/09/1998  HR

(96)

13/10/1998 EP 98946627.1

(97)

26/05/2004 EP 1036083 B1

(73)

PLIVA - ISTRAZIVACKI INSTITUT
Prilaz baruna Filipovica 29 10000 Zagreb HR

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

KOBREHEL Gabrijela
LAZAREVSKI Gorjana
VINKOVIC Mladen

(54)

НОВИ 9А-АЗАЛИДИ

(57)

1. Соединение со општата формулала (I);

каде што:
R2 независно значи силилна група
R3 независно значи водород
R4 независно значи водород група -СОО(СН2)п-Аr каде што n е 1-7 а Аr независно значи
несупституирана или супституирана арилна група
со најмногу 18 јаглеродни атоми R5     независно
значи водород метилна или група -СОО(СН2)n-Аr каде што n е 1-7 а Аr независно значи
несупституирана или супституирана арилна група
со најмногу 18 јаглеродни атоми R6    независно
значи хидроксилна група
R7 независно значи водород (С1-С12)алкилна група
силилна група
Р8 независно значи водород (Сл-СА2)алкилна
група како и неговите фармацевтски прифатливи
адитивни соли во неоргански или ор-гански
киселини.
Има уште 7 патентни барања.

назначено со тоа што:

Patenti
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(51)

C 07D 471/14

901483

(11)

A 61K 31/435

(13)

Т1

C 07D 221/00  235/00

(22)

13/07/2004

(21)

 2004/230

(45)

30/09/2004

(30)

19971047929  30/10/1997  DE
19970104961  24/03/1997  EP

(96)

19/03/1998 EP 98922622.0

(97)

28/04/2004 EP 0971922

(73)

ALTANA Pharma AG
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

POSTIUS Stefan
GRUNDLER Gerhard
SIMON Wolfgang-Alexander
RIEDEL Richard
SENN-BILFINGER Jorg

(54)

СОЕДИНЕНИЈА НА ТЕТРАХИДРОПИРИДО

(57)

1. Соединение со формулата I

R1 е 1-4С-алкил R2 е 1-4С-алкил или хидрокси1-4С-алкил RЗ е водород или халоген еден од
супституентите R4а и R4b е водород и другиот е
водород хидроксил 1-4С-алкокси 1-4С-алкокси1-4С-алкокси или 1-4С-алкилкарбонилокси или
во кој R4а и R4b заедно се О (кислород) еден од
супституентите R5а и R5b е водород и другиот е
водород хидроксил 1-4С-алкокси 1-4С-алкокси1-4С-алкокси или 1-4С-алкилкарбонилокси или
во кој R5а и R5b заедно се О (кислород) еден од
супституентите R4а и R4b од една страна и еден
од супституентите R5а и R5b од друга страна е
во секој случај водород и другите супституенти
во секој случај заедно формираат метилендиокси
радикал (-О-СН2-О-) или етилендиокси радикал (О-СН2-СН2-О-) при што R4а R4b R5а и R5b не се
истовремено водород R6 е водород халоген 1-4Салкил 1-4С-алкокси 1-4С-алкоксикарбониламино
1-4С-алкокси-1-4С-алкоксикарбониламино
или
трифлуорометил и R7 е водород халоген 1-4Салкил или 1-4С-алкокси или негови соли.
Има уште 9 патентни барања.

назначено со тоа што

901483

Patenti

Glasnik

(51)

F 24J 3/08

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/232

(22)

13/07/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20000002058  20/10/2000  CH

(96)

17/10/2001 EP 01973945.7

(97)

14/04/2004 EP 1327111 B1

(73)

Hita AG

901497

Horndlirain 20 6318 Walchwil CH
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

HILDEBRAND Hans

(54)

ПОСТАПКА И СИСТЕМ ЗА РАЗМЕНА НА
ЕНЕРГИЈАТА НА ЗЕМЈАТА ПОМЕЃУ ЗЕМЈЕНИ
ТЕЛА И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗМЕНУВАЧ НАМЕНЕТ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

(57)

1. Постапка за размена на енергија помеѓу
површината на земјата и енергетски разменувач
(22а) со намена за производство на струја

(51)

C 07D 401/12

(11)

901509

A 61K 31/4439

(13)

Т1

A 61P 25/00

(22)

16/07/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/234

(96)

12/04/2001 EP 01400939.3

(97)

01/09/2004 EP 1146044

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER
22 rue Garnier  92200 Neuilly sur Seine FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Peglion Jean-Louis
Millan Mark
Goument Bertrand
Lejeune Francoise
Cussac Didier

(54)

(57)

ДЕРИВАТИ НА ЦИКЛОБУТАИНДОЛ КАРБОК–
САМИД КОИ ДЕЛУВААТ НА ЦЕНТРАЛНИОТ
НЕРВЕН СИСТЕМ ПОСТАПКИ ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ
ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ
1. Соединенија со формулата (I):
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разменувачот на енергија (22а) се поврзува
во проточен процес преку напоен тек (10) за
пара и повратен тек (14) за проточна вода со
замјениот енергетски разменувач (18) кој се
протега до длабочина на која се појавува парата
во внатрешноста на земјата остварен преку
заедничка дупка (22) за напојниот и повратниот
тек во внатрешноста на земјата се одликува со
тоа што во дупката (22) најмалку една термо
изолирана напојна цевка (2020а20б) е опкружена
со сепарациска цевка (24) која се припојува
во радијално излезен правец со пределот за
повратниот тек (28) за проточна вода кој има барем
една повратна цевка (30) поврзана со линијата за  
повратен тек (14) и барем   во долниот   предел
порозно исполнување (38) и кој комуницира со
долните влезни пригушници (46 46а) од напојната
цевка (20 20а 20б) сместени на дното од дупката
(22) преку еден или повеќе пригушници (44 44а) во
сепарционата цевка (24).
Има уште 34 патентни барања.

назначени со тоа што
n  претставува цел број од 0 до 6
R1 претставува група одбрана од водород
хидрокси циано линеарен или разгранет (C1C6)алкокси линеарен или разгранет (C1-C6)ал–
коксикарбонил карбокси аминокарбонил (амино
средината евентуално е супституирана од една
или две идентични или различни групи одбрани
од линеарен или разгранет (C1-C6)алкил арил
и арил-(C1-C6)алкил во кој алкилната средина
може да е линеарна или разгранета) и NR4R5 при
што R4 и R5 кои може да се исти или различни
претставуваат група одбрана од линеарен или
разгранет (C1-C6)алкил арил арил-(C1-C6)алкил во
кој алкилната средина може да е линеарна или
разгранета хетероарил хетероарил-(C1-C0)алкил
во кој алкилната средина може да е линеарна или
разгранета циклоалкил циклоалкил-(C1-C6)алкил
во кој алкилната средина може да е линеарна или
разгранета линеарен или разгранет (C1-C6)алкенил
и линеарен или разгранет (C1-C6)алкинил
R2  претставува група одбрана од водород линеарен
или разгранет (С1-С6)алкил хидроксиметил група
со формулата
        и -U-\/-W    при што:
• Т претставува моноциклична или полициклична
(С3-С12)циклоалкилна група можно е за еден од
атомите на јаглерод на циклоалкилот евентуално
да е заменета од група одбрана од кислород селен
група со формулата Ѕ(О)Р при што р претставува
цел број од 0 до 2 вклучително и група со

Patenti
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формулата ЅiR6R7 при што R6 и R7 кои може да се
идентични или различни претставуваат линеарна
или разгранета (C1-C6)алкилна група
• U претставува врска или метилен група

• V претставува врска атом на кислород или Ѕ(О)q
група при што q е цел број од 0 до 2 вклучително
и
• W    претставува    група    одбрана    од    арил
арил-(C1-C6)алкил    во    кој алкилната средина
може да е линеарна или разгранета циклоалкил и
циклоалкил-(C1-C6)алкил во кој алкилната средина
може да е линеарна или разгранета и
R3    претставува   група   одбрана   од   водород
линеарен    или    разгранет (C1-C6)алкил арил и
хетероарил нејзини  изомери  и  исто така нејзини
додадени соли со фармацевтски прифатлива
киселина или база при што:
• под арилна група се подразбира група одбрана
од фенил бифенил нафтил     дихидронафтил    
тетрахидронафтил     инданил     инденил     и
бензоциклобутил секоја од овие групи е
евентуално супституирана од една или повеќе
идентични или различни групи одбрани од
халогени атоми линеарен или разгранет (C1C6)алкил хидрокси линеарен или разгранет    (C1C6)алкокси нитро циано линеарен или разгранет
(С1- С6)трихалоалкил амино моноалкиламино
ди-(C1-C6)алкиламино во кој алкилните   средини    

901509

може    да    се    линеарни     или     разгранети    
(С1-С6)трихалоалкокси во кое алкокси средината
може да е линеарна или  азотните атоми од секоја
од амино средините евентуа лно се супституирани
од идентични или различни    линеарни    или   
разгранети    (C1-C6)алкилни    групи)    пиридил
пиридилокси и пиридилоксиметил последните три
групи евентуално се супституирани од линеарна
или разгранета (C1-C6)алкилна група

• под хетероарилна група се подразбира ароматски
моноцикличен систем или бицикличен систем
во кој еден од прстените е ароматски и другиот
прстен е ароматски или делумно хидрогениран   
кој има 5 до 12 членови на прстенот и содржи
еден два или три идентични или различни хетеро
атоми одбрани од кислород азот и сулфур секоја
од групите евентуално е  супституирана од еден  
или   повеќе   идентични   или   различни   групи
одбрани од супституентите опишани за арилната
група која е дефинирана горе
• и под циклоалкилна група се подразбира како
моно- или поли-цикличен систем кој има од 3 до 12
членови на прстенот евентуално содржи една или
повеќе незаситени врски при што незаситените
врски не му даваат ароматски карактер на
споменатиот прстенест(цикличен) систем.
Има уште 10 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/4985  9/14
A 61P 15/10

(13)

Т1

(21)

 2004/236

(22)

19/07/2004

(45)

30/09/2004

(96)

01/08/2000 EP 00952371.3

(97)

21/04/2004 EP 1200092 B1 

(73)

Lilly Icos LLC

(11)

901567

(57)
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1.  Слободна честична форма на лек од соединение
кое има

1209 Orange StreetWilmington DE 19801 US
(74)

МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА  адвокат
ул. “Васил Ѓоргов” 24/ 59 1000 Скопје

(72)

ANDERSON Neil
HARTAUER Kerry J

и фармацевтски прифатливи соли и растворувачи
во кои е присутно соединението како цврсти
честички нехомогено сместени во полимерен
талог каде барем 90% од честичките имаат
големина помала од околу 40 микрони.

KRAL Martha A
STEPHENSON Gregory A
(54)

БЕТА-КАРБОЛИН ЛЕК

Има уште 18 патентни барања.

A 61K 9/28

(11)

901491

9/00  9/50

(13)

Т1

(21)

 2004/238

(22)

19/07/2004

(45)

30/09/2004

(96)

25/08/1998 EP 98944477.3

(97)

21/07/2004 EP 1007009 B1

(73)

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

(51)

301 Henrietta Street   Kalamazoo   Michigan 49001
US
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ
КОМПОЗИТ
ДВОСЛОЈНИ ОБВИВКИ

КОЈ

ИМА

(57)

1. Таблета наменета за џвакање која содржи
основа за џвакање и гранули при што секоја
гранула содржи:
- внатрешно јадро со активен лек и внатрешна
обвивка која содржи маслена      супстанција
чијашто точка на топење е од 50°С до 100°С; и
- надворешна обвивка која содржи полимерска
супстанција.
Има уште 12 патентни барања.

ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје
(72)

WALTER Gerald A
SHEN Robert W
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(51)

(21)

A 61K 31/395  31/4427

(11)

901493

A 61P 17/02  29/02 

(13)

Т1

35/02 37/00  7/06

(22)

20/07/2004

 2004/242

(45)

30/09/2004

(30)

19990118225P  02/02/1999  US

(96)

02/02/2000 EP 00903441.4

(97)

09/06/2004 EP 1148875

(73)

ANORMED INC
No.200 20353-64 th Avenue  Langley
British Columbia V2Y 1N5 CA

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

разделени еден од друг од најмалку 2 атоми на
јаглерод и при што споменатиот хетероцикл
може евентуално да содржи додатни хетеро
атоми покрај азот и/или може да е фузиониран на
додатен прстенест систем;
Z’ е како што е дефинирано од Z горе или
алтернативно е со формулата
-N(R)-(СR2)n-Х
при што секое R е независно Н или нормален
разгранет или цикличен алкил (1-6С) n е 1
или 2 и X е ароматски прстен вклучително со
хетероароматските прстени или е меркаптан

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје
(72)

MACFARLAND Ronald Trevor

(54)

ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
БРОЈНОСТА НА БЕЛИТЕ КРВНИ ЗРНЦА

(57)

1. Употребата на соединение со формулата

MILLER Andrew W

Z-поврзувач-Z’

(1)

или негова фармацевтски прифатлива сол
назначено со тоа што Z е цикличен полиамин
кој содржи 9-32 членови на прстенот од кои 3-8
се атоми на азот споменатите атоми на азот се

“поврзувач” претставува врска алкилен (1-6С)
или може да опфаќа арил фузиониран арил секој
евентуално содржи атоми на азот или сулфур
и при што секој поврзувач може да содржи кето
групи и/или атоми на кислород; за добивање на
медикамент за употреба во метода за третирање
на хематопоезен недостаток од хемотерапија
или терапија со зрачење апластична анемија
леукемија анемија предизвикана од наркотици
или да се подобри успехот од трансплантација
или да се подобри лекувањето на рана или за
подобрување на бактериската инфламација.
Има уште 10 патентни барања.

СЛИКА 1

901493

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 251/30
C 07D 213/61

(13)

Т1

(21)

 2004/243

(22)

23/07/2004

(45)

30/09/2004

(30)

(11)

901575
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каде R2  преку R5 секој независно ги претставува
С1-6 алкил арил или аралкил а X- претставува
погоден III со соединение од формула III:

19980082888P  24/04/1998  US
19980085668P  15/05/1998  US

(96)

20/04/1999 EP99918706.5

(97)

04/08/2004 EP1071745

(73)

Merck & Co. Inc
126 East Lincoln Avenue  Rahway  
New Jersey 07065-0907 US

(74)

ИНДОВСКА АНЕТА адвокат

каде R R’ и Y се како што се претходно дефинирани
во присуство на база да произведе соединение од
формула I.

Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11 1000 Скопје
(72)

Има уште 24 патентни барања.

CORLEY Edward G
DAVIES Ian W
LARSEN Robert D
PYE Philip J
ROSSEN Kai

(54)

ПРОЦЕС НА СИНТЕЗАТА НА COX-2 ИНХИ–
БИТОРИ

(57)

1. Процес за синтетизирање на соединение од
формула I:

каде:
0-2 R групите се презентирани; секоја R R’ и R.”
независно претставуваат С1-10алкил С6-10 арил
аралкил хало -Ѕ(О)mН -Ѕ(О)mС1-6 алкил -Ѕ(О)m арил
нитро амино С1-6 алкиламино di-С1-6 алкиламино Ѕ(О)1mNН2 -Ѕ(О)mNНС1-6 алкил -Ѕ(О)mNHС(О) СF3 и
цијано алкилните и арилните групи и алкилните
и арилните делови од аралкилот -Ѕ(О)m С1-6алкил
-Ѕ(О)m арил С1-6

алкиламино di-С1-6 алкил-амино и -Ѕ(О)mNНС1-6
алкил се незадолжително заменети со 1-3 групи
се-лектирани од С1-4 алкил арил хало хидроксил
-Ѕ(О)mН -Ѕ(О)mС1-6 алкил -СN С1-6алкокси амино
С1-6 алкиламино di-С1-6 алкиламино -Ѕ(О)mNН2 Ѕ(О)mNНС1-6алкил Ѕ(О)mNНС(О)СF3 и арилокси;Y
е С или N а m е 01 или 2
кои вклучуваат
формула II:

Patenti

реагирање

соединение

од

901575
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(51)

B 31B 19/98  37/00

(11)

901480

(13)

Т1

(21)

 2004/245

(22)

23/07/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19981025065  04/06/1998  DE

(96)

27/04/1999 EP 99108243.9

(97)

14/07/2004 EP 0962307

(73)

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co.
Betriebs KG
Rudolf-Wild-Strasse 4-6 69214 Eppelheim/Heidelberg
DE

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8 1000
Скопје

(54)

НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
РЕДЕЊЕ НА ПЛАСТИЧНИ ЌЕСИЧКИ

(57)

1. Направа за производство и пакување на  
фолиени ќесички посебно за фолиени ќесички
за пијалоци со најмалку два доставни механизми
(12 14 18 10 46) за доставување на фолиениот
материјал (4 5 8) еден механизам за поврзување
(20) за поврзување на доставениот фолиен
материјал (4 6) од таков вид така што местата за

901480

поврзување попречно на правецот на доставување
(54) се протегаат врз ширината на фолиите еден
механизам за сечење (32) со едно вертикално
подвижно сечило (34) кое по должината на местата
за поврзување ги сече меѓусебно поврзаните
фолии (22) на одделни фолиени ќесички еден
механизам за пренесување (26) кој по такт ги
доставува поврзаните фолии до механизмот за
сечење (32) еден прифаќач (40) во кој пресечените
фолиени ќесички се доставуваат за понатамошна
примена и еден механизам за положување (36)
кој директно по процесот на сечење ги положува
фолиените ќесички (42) во правец на движење на
сечилото (34) и ги доставува до прифаќачот (40)
при што механизмот за положување (36) содржи
најмалку еден елемент (38) кој се движи по тактот
на механизмот за сечење (32) и ги притиска веќе
доставените фолиени ќесички (42) како и најмалку
еден елемент (38) кој е поврзан на таков начин
со сечилото (34) за да се придвижува заедно со
ножот (34) при што најмалку еден елемент содржи
повеќе флексибилни пластични прсти кои еден до
друг се поредени на сечилото (34).
Има уште 10 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 229/12

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/249

(22)

28/07/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19990314571  19/05/1999  US

(96)

18/05/2000 EP 00932524.2

(97)

04/08/2004 EP 1097126

(73)

Nexmed Holdings Inc

901527
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(72)

BUYUKTIMKIN Servet

(54)

КРИСТАЛНИ СОЛИ НА ДОДЕЦИЛ
ДИМЕТИЛАМИНО)-ПРОПИОНАТ

(57)

1. Кристална сол на додецил 2-(NN-диметил–
амино)-пропионат.

BUYUKTIMKIN Nadir
2-(NN-

Има уште 17 патентни барања.

350 Corporate Blvd.  Robbinsville NJ 08691 US
(74)

13/2

                                                                                             
                                                             

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

СЛИКА 1

Patenti

901527
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(51)

C 07D 491/04

901494

(11)

A 61K 31/4433

(13)

Т1

A 61P 19/02

(22)

28/07/2004

C 07D 405/14  417/14

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/250

(30)

20000016826  22/12/2000  FR

(96)

21/12/2001 EP 01403333.6

(97)

22/09/2004 EP 1217002 

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER
22rue Garnier  92200 Neuilly-sur-Seine FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

алкокси X     претставува атом на кислород  атом
на сулфур или група NR каде што R претставува
атом на водород или група на праволиниски или
разгранет (С1-С6)алкил А претставува било која од
следните групи:

каде што Rа претставува атом на водород атом
на халоген група на праволи-ниски или разгранет
(C1-C6) алкил или праволиниски или разгранет
(C1-C6) алкокси

De Nanteuil Guillaume
Benoist Alain
Pastoureau Philippe
Sabatini Massimo
Hickman John
Pierre Alain  
Tucker Gordon

(54)

2-(4-ПИРИДИНИЛ)-БЕНЗОФУРАНИ КАКО ИНХИ–
БИТОРИ НА МЕТАЛОПРОТЕАЗИ

(57)

1. Соединенија со формулата (I):

каде што Rb Rc кои може да бидат идентични
или различни претставуваат атом на водород или
група на праволиниски или разгранет (C1-C6)ал–
кил нe претставува 0 1 или 2

нивните изомери N-оксиди како и нивните
фармацевтски прифатливи киселински или базни
адитивни соли.
Има уште 11 патентни барања.
каде што:
R1  претставува атом на водород атом на халоген
група на праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил
или група на праволиниски или разгранет (C1-C6)

901494

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 487/04
A 01N 43/90

(13)

Т1

(21)

 2004/251

(22)

30/07/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19980160894  25/09/1998  US

(96)

23/09/1999 EP 99307522.5

(97)

25/08/2004 EP 0989130

(73)

Wyeth Holdings Corporation

901518

(11)

(57)

Five Giralda Farms  Madison NJ 07940 US
(74)
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1. Оптички активен 7-(111-трифлуороалк-2иламино)-триазолопиримидин со формулата

назначено со тоа што

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R1 претставува С1-6 алкилна група;

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје
(72)

13/2

СН* означува хирален атом на јаглерод;

Pfrengle Waldemar

Наl претставува халоген атом;

Pees Klaus-Juergen

L1 до L5 секој независно претставува атом на
водород или халоген атом или алкилна   алкокси  
или  нитро група  при  што енантиомерскиот  вишок
на (Ѕ)-енантиомерот е барем 70 %.

Albert Guido
Carter Paul
Rehnig Annerose
Cotter Henry van Tuyl
(54)

ОПТИЧКИ АКТИВНИ ФУНГИЦИДАЛНИ ТРИФ–
ЛУОРОМЕТИЛ АЛКИЛАМИНО ТРИАЗОЛОПИ–
РИМИДИНИ

(51)

A 61K 31/195  47/18
9/16  9/20

(13)

Т1

(21)

 2004/252

(22)

04/08/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19980133113  15/05/1998  JP

(96)

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ НА ГАБАПЕНТИН
И ПРЕГАБАЛИН КОИ СЕ СТАБИЛИЗИРАНИ СО
АМИНО КИСЕЛИНИ И ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ

(57)

10/05/1999 EP 99924166.4

1. Стабилизиран течен или цврст фармацевтски
препарат кој како дериват на 4-амино-3супституирана бутанонска киселина содржи:

(97)

28/07/2004 EP 1077692 B1

а) габапентин или

(73)

Warner-Lambert Company LLC

б) прегабалин а како средство за стабилизирање
содржи а-амино киселина и по потреба помошно
средство за производство на фармацевтски
препарат.

(11)

901530

Има уште 10 патентни барања.

201 Tabor Road Morris Plains New Jersey 07950
US
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Има уште 16 патентни барања.

AOMATSU Akira

Patenti
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(51)

(21)

C 07D 403/06

(11)

901479

A 61K 31/40

(13)

Т1

A 61P 25/06

(22)

04/08/2004

 2004/254

(45)

30/09/2004

(96)

01/11/1999 EP 99949292.9

(97)

11/08/2004 EP 1135381 B1

(73)

Pfizer Inc

БРОМИД
(57)

Има уште 12 патентни барања.

235 East 42nd Street New York New York 10017 US
(74)

1. Монохидрат на елетриптан хидробромид со
формулата (I):

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

DALLMAN Christopher Ian

(54)

МОНОХИДРАТ

(51)

A 61K 9/72  31/7036

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/257

(22)

04/08/200

(45)

30/09/2004

OGILVIE Ronald James
НА

ЕЛЕТРИПТАН

ХИДРО–

901526

(54)

ОПТИМИЗИРАНА ФОРМУЛАЦИЈА НА ТОБРА–
МИЦИН ЗА АЕРОСОЛИЗАЦИЈА

(57)

(30)

20010116071  02/07/2001  EP

(96)

02/07/2001 EP 01116071.0

1. Аеросол формулација која се состои од 75 mg/
ml на тобрамицин растворен во 0.45% w/v воден
раствор на натриумхлорид назначена со тоа
што рН се содржи помеѓу 4.0 и 5.5 и осмотската
моларност е во опсег помеѓу 250 и 450 mОsm/l.

(97)

26/05/2004 EP 1273292 

Има уште 2 патентни барања.

(73)

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A
Via Palermo 26/A  43100 Parma IT

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Malvolti Chiara
Garzia Raffaella

901526

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 491/10

(11)

13/2
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901505

A 61K 31/42

(13)

Т1

A 61P 31/04

(22)

06/08/2004

C 07D 221/00

(45)

30/09/2004

317/00  413/14
(21)

 2004/258

(30)

20000009803  25/04/2000  GB

каде што:

(96)

23/04/2001 EP 01921669.6

(97)

09/06/2004 EP 1286998

(73)

AstraZeneca AB

НЕТ е 5-член прстен на хетероарил со N врска кој
содржи или: (I) уште 1 до 3 азотни хетероатоми или
(II) уште еден хетероатом одбран од О и Ѕ заедно
со евентуално уште еден азотен хетероатом при
што прстенот може да биде супституиран врз С
атом со оксо или тиоксо група; и/или прстенот може да биде супституиран врз С атом со 1 или 2
(1-4С)алкилни групи; и/или достапен азотен атом
(под услов прстенот да не биде кватернизиран со
него) со (1-4С)алкил; или

151 85 Sodertalje  SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

GRAVESTOCKMichael Barry
BETTS Michael John
GRIFFIN David Alan
MATTHEWS Ian Richard

(54)

ДЕРИВАТИ НА ОКСАЗОЛИДИНОН СО АНТИ–
БИОТСКО ДЕЈСТВО

(57)

1. Соединение со формулата (I) или негова
фармацевтски прифатлива сол или негов естер
кој може да хидролизира in vivo

Patenti

НЕТ е 6-член хетероарилен прстен со N врска
кој вкупно содржи до три азотни хетероатоми
(вклучително и поврзувачкиот хетероатом) при што
прстенот е супституиран врз погоден С атом со
оксо или тиоксо и може да биде супституиран врз
било кој достапен С атом со 1 или 2 (1-4С)алкилни
супституенти;
Q е одбран од Q1 до Q9:

901505
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каде што R2 и R3 се независно водород или
флуоро;
каде што А1  е јаглерод или азот; В1 е О или Ѕ
(или само кај Q9 е NH); Хq е О Ѕ или N - R1  (каде
што R1  е водород (1-4С)алкил или хидрокси-(14С)алкил); и каде што: кај Q7 секој А1 е независно
одбран од јаглерод или азот со најмногу 2 азотни
хетероатоми во 6-члениот прстен; Q7 е поврзан
со Т преку било кој од атомите А1 (кога А1 е
јаглерод) а во 5-члениот прстен е поврзан преку
наведениот јаглероден атом или преку А1 кога А1 е
јаглерод; Q8 е поврзан со Т преку било кој од наведените јаглеродни атоми во 5-члениот прстен
а во бензо прстенот е поврзан преку било кој од
двата наведени јаглеродни атоми на секоја страна
од прикажаната врска; и Q9 е поврзан преку било
кој од двата наведени јаглеродни атоми на секоја
страна од прикажаната врска;
каде што Т е одбран од долунаведените групи во
(ТА) до (ТD) (каде што АR1 АR2 АR2а АR2b АR3
АRЗа АRЗb АR4 АR4а СY1 и СY2 се дефинирани
во понатамош-ниот текст);
(ТА) Т е одбран од следните групи:
(ТАа) АR1 АR1-(1-4С)алкил- АR2 (јаглеродна
врска) АR3;
(ТАb) АR1-СН(OН) АR2-СН(ОН)- АR3-СН(ОН)-;
(ТАс) АR1-СО- АR2-СO- АR3-СО- АR4-СO-;
(ТАd) АR1-О- АR2-O- АR3-О-;
(ТАе) АR1-Ѕ(Оq- АR2-Ѕ(О)q- АR3-Ѕ(О)q- (q е 0 1
или 2);
(ТАf) можно супституиран 5-член хетероарилен
прстен со N врска (целосно незаситен) кој содржи
1 2 или 3 азотни атоми;
(ТАg) тропол-3-он или тропол-4-он со јаглеродна
врска кој може да биде супституиран во положба
која не е соседна на положбата на поврзувањето;
или
(ТВ) Т е одбран од следните групи:
(ТВа) хало или (1-4С)алкил {можно супституиран
со една или повеќе групи кои се (секоја од нив)
независно одбрани од хидрокси (1-4С)алкокси
(1-4С)алканоил цијано хало трифлуорометил
(1-4С)алкоксикарбонил-NRVRW   (1-6С)алканои–
ламино
(1-4С)алкоксикарбонил-амино
N-(14С)алкил-N-(1-6С)алканоиламино
(1-4С)алкил
Ѕ(О)q- (q е 0 1 или 2) СY1 СY2 или АR1};(ТВb)NRV1RW1;(ТВс) етенил            2-(1-4С)алкилетенил   
2-цијаноетенил    2-цијано-2-((1-4С)алкил)етенил    
2-нитроетенил     2-нитро-2-((1-4С)алкил)етенил    
2-((1-4С)алкиламинокарбонил)етенил
2-((14С)алкоксикарбонил)етенил 2-(АR1)етенил 2(АR2)етенил;
(ТВd)  R10СО- R10Ѕ(О)q- (q е  0 1 или 2) или R10СЅкаде што R10 е одбран од следните групи:
(ТВdа) СY1 или СY2;
(ТВdb) водород
(1-4С)алкоксикарбонил
трифлуорометил-NRVRW          етенил2-(1-4С)алкилетенил
2-цијаноетенил 2-ција-но-2-((1-4С)алкил)етенил
2-нитроетенил
2-нитро-2-((1-4С)алкил)етенил
2-((1-4С)алкиламинокарбонил)етенил
2-((1-

901505

4С)ал-коксикарбонил)етенил 2-(АR1)етенил или
2-(АR2)етенил; или(ТВdс) (1-4С)алкил {можно
супституиран како што е дефинирано во (ТВа)
погоре или со (1-4С)алкилЅ(О)рNН- или (14С)алкилЅ(О)р-((1-4С)алкил)N- (р е 1 или 2)}; каде
што RV е водород или (1-4С)алкил; Rw е водород
или (1-4С)алкил; Rv1 е водород (1-4С)алкил или
(3-8С)циклоалкил; Rw1 е водород(1-4С)алкил    
(3-8С)циклоалкил    (1-4С)алкил-СО-    или    (14С)алкилЅ(О)q- (q е 1 или 2); или
(ТС) Т е одбран од следните групи:
(ТСа) можно супституиран целосно заситен 4-член
моноцикличен прстен кој содржи 1 хетероатом
одбран од О N и Ѕ (евентуално оксидиран) и
поврзан преку азот на прстен или ѕр3 јаглероден
атом;
(ТСb) можно супституиран 5-член моноцикличен
прстен кој содржи 1 хетероатом одбран од О N и
Ѕ (евентуално оксидиран) и поврзан преку азотен
атом на прстен или ѕр3 или ѕр2 јаглероден атом
на прстен којшто моноцикличен прстен е целосно
заситен различно од (каде што е соодветно)
поврзувањето кај ѕр2 јаглеродниот атом;
(ТСс) можно супституиран 6- или 7-член
моноцикличен прстен кој содржи 1 или 2
хетероатоми кои се независно одбрани од О N и
Ѕ (евентуално оксидиран) и поврзан преку азотен
атом на прстен или ѕр3 или ѕр2 јаглероден атом
на прстен којшто моноцикличен прстен е целосно
заситен различно од (каде што е соодветно)
поврзувањето кај ѕр2  јаглеродниот атом; или (ТD)    
Т е одбран од следните групи:
(ТDа)  е бицикличен спиро прстен кој содржи 0 1
или 2 азотни атоми на прстенот како единствени
хетероатоми чијашто структура се состои од 5или 6-член прстен (поврзан преку азотен атом
на прстенот или ѕр3  или ѕр2  јаглероден атом
на прстенот) супституиран (но не е соседен
со положбата на поврзување) со 3- 4- или 5член прстен со спиројаглеродна врска; којшто
бицикличен прстен е:
I) целосно заситен различно од (каде што е
соодветно) поврзувањето кај ѕр2 јаглеродниот
атом;
II) содржи една -N(Rс)- група во прстенот (најмалку
два јаглеродни атоми подалеку од положбата на
поврзување кога врската е преку азотен атом или
ѕр2 јаглероден атом) или една -N(Rс)- група во
можен супституент (кој не е соседен со положбата
на поврзување) и е:
III) евентуално додатно супституиран врз достапен
јаглероден атом на прстенот; или
(ТDb) 7- 8- или 9-член бицикличен прстен (поврзан
преку азотен атом на прстенот или ѕр3  или ѕр2 
јаглероден атом на прстенот) кој содржи 0 1 или 2
азотни атоми на прстенот (и евентуално додатен О
или Ѕ хетероатом на прстенот) чијашто структура
содржи мост од 1 2 или 3 јаглеродни атоми; којшто
бицикличен прстен е:
I) целосно заситен различно од (каде што е
соодветно) поврзувањето кај ѕр2 јаглеродниот
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атом;
II) содржи еден О или Ѕ хетероатом или една N(Rc)- група во прстенот (најмалку два јаглеродни
атоми подалеку од положбата на поврзување кога
врската е преку азотен атом или ѕр2 јаг-лероден
атом) или една -N(Rс)- група во можен супституент
(кој не е соседен со положбата на поврзување) и
е:
III) евентуално додатно супституиран врз
достапен јаглероден атом на прстенот; каде што
Rc е одбран од групите (Rс1) до (Rс5):
(Rс1) (1-6С)алкил {кој може да биде супституиран
со една или повеќе (1-4С)алканоилни групи
(вклучително и дисупституцијата на паровите)
и/или
евентуално
моносупституиран
со
цијано
(1-4С)алкокси
трифлуорометил
(14С)алкоксикарбонил фенил (кој може да биде
супституиран како за АR што е дефинирано во
понатамошниот текст) (1-4С)алкил Ѕ(О)q- (q е 0 1
или 2); или врз било кој освен првиот јаглероден
атом на (1-6С)алкилниот синџир кој може да
биде супституиран со една или повеќе групи
(вклучително и дисупституцијата на паровите) при
што секој од нив е независно одбран од хидрокси
или флуоро и/или евентуално моносупституиран
со оксо -NRvRw [каде што Rv е водород или (14С)алкил; Rw е водород или (1-4С)алкил] (16С)алканоиламино (1-4С) алкоксикарбониламино
N-(1-4С)алкил-N-(1-6С)
алканоиламино
(14С)алкилЅ(О)рNН- или (1-4С) алкилЅ(О)р-((14С)алкил)N- (р е 1 или 2)};(Rс2)   R13СО- R13ЅО2или R13СЅ- каде што R13 е одбран од (Rс2а) до
(Rс2е): (Rс2а) АR1 АR2 АR2а АR2b АRЗ АRЗа
АR3b АR4 АR4а СY1 СY2; (Rс2b)водород    (14С)алкоксикарбонил   трифлуорометил   -NRVRW
[каде што Rv е водород или (1-4С)алкил; Rw
е водород или (1-4С)алкил]   етенил   2-(1-4С)
алкилетенил   2-цијаноетенил   2-цијано-2-((1-4С)
алкил)етенил     2-нитроетенил     2-нитро-2-((14С)алкил)етенил
2-((1-4С)алкиламинокарбони
л)етенил 2-((1-4С) алкоксикарбонил)етенил 2(АR1)етенил   2-(АR2)   етенил 2-(АR2а)етенил;
(Rс2с) (1-10С)алкил -{можно супституиран со една
или повеќе групи (вклучително и дисупституцијата
на паровите) при што секој од нив е независно
одбран од хидрокси (1-10С)алкокси (1-4С)алкокси(1-4С)алкокси
(1-4С)алкокси-(1-4С)алкокси(1-4С)алкокси (1-4С)алканоил фосфорил [-ОР(О)(ОН)2 како и нивни моно- и ди-(1-4С)алкокси
деривати] фосфирил [-О-Р(ОН)2 како и негови
моно- и ди-(1-4С)алкокси деривати] и амино; и/
или евентуално супституиран со една група одбрана од фосфонат [фосфоно -Р(О)(ОН)2 како
и негови моно- и ди-(1-4С)алкокси деривати]
фосфинат [-Р(ОН)2 како и негови моно- и ди-(1-4С)
алкокси деривати] цијано хало трифлуорометил  
(1-4С) алкоксикарбонил (1-4С)алкокси-(1-4С) ал–
коксикарбонил        (1-4С)алкокси-(1-4С)алкокси(1-4С) алкоксикарбонил (1-4С)алкиламино  ди((14С) алкил) амино (1-6С) алканоиламино (1-4С)
алкоксикарбониламино N-(1-4С) алкил-N-(1-6С)
алканоиламино
(1-4С)алкиламинокарбонил
ди((1-4С)алкил)аминокарбонил
(1-4С)алкил
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Ѕ(О)РNН(1-4С)алкилЅ(О)р-((1-4С)алкил)N         
флуоро(1-4С)алкил         Ѕ(О)РNН-флуоро(1-4С)
алкилЅ(О)р((1-4С)алкил)N(1-4С)алкилЅ(О)q[групата (1-4С)алкил од (1-4С)алкилЅ(О)q- може
да биде супституирана со еден супституент
одбран од хидрокси (1-4С)алкокси (1-4С)
алканоил фосфорил [-О-Р(О)(ОН)2 како и
нивни моно- и ди-(1-4С)алкокси деривати]
фосфирил [-О-Р(ОН)2 како и негови моно- и ди(1-4С)алкокси деривати] амино цијано хало
трифлуорометил (1-4С) алкоксикарбонил (1-4С)
алкокси(1-4С) алкоксикарбонил (1-4С)алкокси(1-4С) алкокси-(1-4С)алкоксикарбонил карбокси
(1-4С)алкиламино
ди((1-4С)алкил)амино
(16С)алканоиламино (1-4С)алкоксикарбониламино
N-(1-4С)алкил-N-(1-6С)алканоиламино
(1-4С)
алкиламинокарбонил ди((14С)алкил)аминокарб
онил (1-4С)алкилЅ(О)рNН- (1-4С)алкилЅ(О)р-((14С)алкил)N- (1-4С)алкилЅ(О)q- АR1-Ѕ(О)q- АR2Ѕ(О)q- АR3-Ѕ(О)q- и исто така верзиите АR2а
АR2b АR3а и АR3b на групите кои содржат АR2
и АR3] СY1 СY2 АR1 АR2 АR3 АR1-О- АR2-ОАR3-О- АR1-Ѕ(О)q- АR2-Ѕ(О)q- АR3-Ѕ(О)q- АR1NН- АR2-NН- АR3-NН- (р е 1 или 2 а q е 0 1 или
2) и исто така верзиите АR2а АR2b АR3а и АR3b
на групите кои содржат АR2 и АRЗ};(Rс2d) R14
С(О)О(1-6С)алкил каде што R14 е АR1 АR2 (14С)алкил-амино (групата (1-4С)алкил може да
биде супституирана со (1-4С)алкоксикарбонил
или со карбокси) бензилокси-(1-4С)алкил или (110С)алкил {кој може да биде супституиран како
што е дефинирано за (Rс2с)};
(Rс2е) R15О- каде што R15 е бензил (1-6С)алкил
кој може да биде супституиран како што е
дефинирано за (Rс2с)} СY1 СY2 или АR2b;
(RсЗ) водород цијано 2-цијаноетенил 2-цијано2-((1-4С)алкил)етенил 2-((1-4С)алкиламинокарб
онил)етенил 2-((1-4С)алкоксикарбонил)ете-нил
2-нитроетенил 2-нитро-2-((1-4С)алкил)етенил 2(АR1)етенил 2-(АR2)етенил или со формулата
(Rс3а):

каде што X00 е -ОR17 -ЅR17 NНR17 и -N(R17)2;

каде што R17 е водород (кога X00 е -NНR17 и N(R17)2) а R17 е (1-4С)алкил фенил или АR2 (кога
X00 е -ОR17 -ЅR17 и -NНR17); а R16 е цијано нитро (14С) алкилсулфонил    (4-7С) циклоалкилсулфонил    
фенилсулфонил     (1-4С)алканоил и (14С)алкоксикарбонил; (Rс4)  тритил АR1 АR2 АR2а
АR2b АR3 АR3а АR3b; (Rс5) RdОС(Rе)=СН(С=О)RfС(=О)С(=О)
RgN=С(Rh)С(=О)или
RiNНС(Rј)=СНС(=О)- каде што Rd е (1-6С)алкил;
Rе водород или (1-6С)алкил или Rd и Rе заедно
формираат (3-4С)алкиленски синџир; Rf е водород
(1-6С)алкил хидрокси(1-6С)алкил (1-6С)алкокси(16С)ал-кил -NRVRW [каде што Rv е водород или
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(1-4С)алкил; Rw е водород или (1-4С)алкил]
(1-6С)алкокси
(1-6С)алкокси(1-6С)алкокси
хидрокси(2-6С)алкокси
(1-4С)алкиламино(26С)алкокси ди-(1-4С)алкиламино(2-6С)алкокси;
Rg е (1-6С)алкил хидрокси или (1-6С)алкокси;
Rh е водород или (1-6С)алкил; Ri е водород (16С)алкил АR1 АR2 АR2а АR2b а Rј е водород или
(1-6С)алкил; каде што:

што го содржи бицикличниот систем;

АR1 може да биде супституиран фенил или
евентуално супституиран нафтил;

АR3b е целосно хидрогенирана верзија на АR3
(т.е. АR3 системи кои немаат незаситеност)
поврзан преку јаглероден атом на прстенот или
преку азотен атом на прстенот во било кој прс-тен
што го содржи бицикличниот систем;

АR2 може да биде супституиран 5- или 6-член
целосно незаситен (т.е. со максимален степен
на незаситеност) моноцикличен хетероарилен
прстен кој содржи до четири хетероатоми кои се
независно одбрани од О N и Ѕ (но не содржи врски
О-О О-Ѕ или Ѕ-Ѕ) и е поврзан преку јаглероден
атом на прстенот или преку азотен атом на
прстенот ако прстенот не е ква-тернизиран со тој
атом;
АR2а е делумно хидрогенирана верзија на АR2
(т.е. АR2 системи кои задржуваат извесен но не
целосен степен на незаситеност) поврзан преку
јаглероден атом на прстенот или преку азотен
атом на прстенот ако прстенот не е кватернизиран
со тој атом;
АR2b е целосно хидрогенирана верзија на АR2
(т.е. АR2 системи кои немаат незаситеност)
поврзан преку јаглероден атом на прстенот или
преку азотен атом на прстенот;
АR3 може да биде супституиран 8- 9- или 10-член
целосно незаситен (т.е. со максимален степен
на незаситеност) бицикличен хетероарилен
прстен кој содржи до четири хетероатоми кои
се независно одбрани од О N и Ѕ (но не содржи
врски О-О   О-Ѕ   или Ѕ-Ѕ)   и е   поврзан   преку
јаглероден  атом  на прстенот во било кој прстен
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АR3а е делумно хидрогенирана верзија на АR3
(т.е. АR3 системи кои задржуваат извесен но не
целосен степен на незасите-ност) поврзан преку
јаглероден атом на прстенот или преку азотен
атом на прстенот ако прстенот не е кватернизиран
со тој атом во било кој прстен што го содржи
бицикличниот систем;

АR4 може да биде супституиран 13- или 14-член
целосно незаси-тен (т.е. со максимален степен на
незаситеност) трицикличен хетероарилен прстен
кој содржи до четири хетероатоми кои се независно
одбрани од О N и Ѕ (но не содржи врски О-О ОЅ или Ѕ-Ѕ) и е поврзан преку јаглероден атом во
било кој прстен што го содржи трицикличниот
систем;
АR4а е делумно хидрогенирана верзија на АR4
(т.е. АR4 системи кои задржуваат извесен но не
целосен степен на незаситеност) поврзан преку
јаглероден атом на прстенот или преку азотен
атом на прстенот ако прстенот не е кватернизиран
со тој атом во било кој прстен што го содржи
трицикличниот систем;
СY1 може да биде супституиран прстен на
циклобутил циклопентил или циклохексил;
СY2 може да биде супституиран прстен на
циклопентенил или цик-лохексенил.
Има уште 11 патентни барања.
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13 - ДИХИДРО - 2Н - ИНДОЛ - 2 - ОN ДЕРИВАТИ
И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛИГАНДИ ЗА V1B
ИЛИ V1B И V1A АРГИНИН - ВАСОПРЕСИН
РЕЦЕПТОРИ
1. Соединение од формулата (Iа) во форма на
левораторен изомер:
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каде што:
• R1     претставува      атом     на     хлор метил    
радикал    или трифлуорометокси радикал;
• R2 претставува атом на водород или се наоѓа во
6- позиција на индол-2-еден  и  претставува  атом  
на   хлор    метил радикал метокси радикал или
трифлуорометил радикал;
- R3 претставува атом на хлор атом на флуор
метокси радикал или етокси радикал;
- R4 претставува атом на водород или се наоѓа во
3- или 4-позиција на фенил и претставува атом на
флуор или метокси радикал;
- или друг R4 се наоѓа во 3 - позиција на фенил
и заедно со R3 претставува метиленедиокси
радикал;
- R5 претставува диетиламино радикал или
метокси радикал;
- R6  претставува атом на водород; метал радикал;
етил радикал;  
терт-бутилоксикарбонилметил радикал; карбок–
симетил радикал; [[2 - хидрокси - 1 - (хидроксиметил)
- 1- метилетил] амино]карбонилметил радикал;  
(1 - пиперазинил)  карбонил  метал радикал;   
(4-морфолинил)  карбонилметил  радикал;
3 - (4-морфолинил) пропаноил радикал;
- R7 се наоѓа во 2-позиција на фенил и претставува
метокси радикал;
- R8 претставува метокси радикал; и негови соли
со неоргански или органски киселини негови
солвати и/или хидрати.
Има уште 7 патентни барања.
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ALAUX Gerard

1. Фармацевтски
состав
кој
содржи
краткодејствувачки хипнотик или негов дел се
одликува со тоа што се состои од темпирана
двојно ослободувачка форма на дозирање
прилагодена да го ослободи краткодејствувачкиот
хипнотик на однапред определено време според in
vitro начинот на растворање измерен во апаратот
со ротациони мешалки на Европската фармакопеја
при 0.01М хлороводородна киселински пуфер при
37°С    вклучувајќи два пулса на ослободување
првиот пулс на ослободување е моментален
и трае максимум 30 минути по испуштањето а
второто ослободување доцни определено време
помеѓу 50 и 200 минути по внесувањето вториот
задоцнет пулс трае помеѓу 30 и 200 минути.

LEWIS Gareth

Има уште 23 патентни барања.

(51)

A 61K 9/50 9/00

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/260

(22)

06/08/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19990401605  28/06/1999  EP

(96)

27/06/2000 EP00954518.7

(97)

16/06/2004 EP1194132

(73)

SANOFI - AVENTIS

901581

(57)

174 Avenue de France 75013 Paris FR
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

ANDRE FREDERIC
DUCASSOU Jean
(54)

ТЕМПИРАНА
ДВОЈНО
ОСЛОБОДУВАЧКА
ФОРМА НА ДОЗИРАЊЕ КОЈА СОДРЖИ КРАТКО
ДЕЈСТВУВАЧКИ ХИПНОТИК ИЛИ НЕГОВ ДЕЛ

(51)

C 07J 51/00

(11)

901525

A 61K  31/59

(13)

Т1

A 61P 3/06 9/10

(22)

09/08/2004

C 07J 17/00

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/262

(30)

19990339903  23/06/1999  US

(96)

20/06/2000 EP 00938426.4

(97)

18/08/2004 EP 1189924 B1

(73)

Forbes Medi-Tech Inc

(54)

КОНЈУГАТИ НА ФИТОСТЕРОЛ ИЛИ ФИТОС–
ТАНОЛ СО АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА И
НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕТО ИЛИ
СПРЕЧУВАЊЕТО НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ
ЗАБОЛУВАЊА

(57)

1. Хемиска структура која содржи фитостерол или
фитостанол и аскорбинска киселина со следната
формула:

200-750 West Pender Street Vancouver British
Columbia V6C 2T8 CA
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

CHEN Honming

каде што R е средина на фитостерол или
фитостанол R2 е група на аскорбинска киселина
или заштитена група на аскорбинска киселина а
RЗ е водород или би-ло кој метал алкално-земјен
метал или алкален метал; и нејзини соли.

HOU Duanjie

Има уште 10 патентни барања.

ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје
(72)

KUTNEY James P
DING Yangbing

MILANOVA Radka K

901525

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/44

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/264

(22)

10/08/2004

(45)

30/09/2004

(96)

17/04/1998 EP 98921552.0

(97)

16/06/2004 EP 0979079

(73)

SANOFI - AVENTIS

901510

174 Avenue de France 75013 Paris FR
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

CASELLAS Pierre
MAFFRAND Jean-Pierre
BOURRIE Bernard

(54)

УПОТРЕБА НА ТЕТРАХИДРОПИРИДИН ДЕРИ–
ВАТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА
ЛЕКУВАЊЕ БОЛЕСТИ КОИ ПРИЧИНУВААТ
ДЕМИЕЛИНАЦИЈА

(57)

1. Употреба на соединение од формула (I):

кадешто:
- R1 претставува халогена или СF3 (С1-С4)алкил
или (С1-С4)алкокси група;
- Y претставува атом на азот или СН група;

- Z и Z” секој од нив претставува водородна или
(С1-С3)алкил група или алтернативно едниот
претставува водородна а другиот хидроксилна
група или пак двата заедно претставуваат оксо
група;
- Z претставува
• фенил радикал;
• фенил радикал моносупституиран со супституент
X  X претставува
(а)

Patenti

(С1-С6)

алкил

(С1-С6)

алкокси

(С3-С7)
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карбоксиалкил (С1-С4) алкоксикарбонил (С1-С6)
алкил (С3-С7) алкоксикарбонил (С1-С6) алкокси
група;
(б) група избрана од (С3-С7)циклоалкил (С3-С7)
циклоалкокси(С3-С7) циклоалкилметил (С3-С7)
циклоалкиламино и циклохексенил за споменатата
група станува можно да биде супституирана со
халоген хидроксил (С1-С4) алкокси карбоксил
(С1-С4)алкоксикарбонил амино моно- или ди-(С1С4)алкиламино; или

(в) група избрана од фенил фенокси фени–
ламино N-(C1-С3)алкилфениламино фенилметил фенилетил фенилкарбонил фенилтио
фенилсулфонил фенилсулфинил или стирил
за споменатата група станува можно да биде
моно- или полисупституирана во фенилна фрупа
со халоген СF3 (С1-С4) алкил (С1-С4) алкокси
цијано амино моно- или ди(С1-С4) алкиламино;
или (С1-С4) ациламино карбоксил (С1-С4)
алкоксикарбонил аминокарбонил моно- или ди(С1-С4) алкиламинокарбонил амино(С1-С4) алкил
хидрокси(С1-С4) алкил или хало(С1-С4) алкил;

• фенил радикал дисупституиран со супституент
R2 R2 е халоген или хидроксил метал етил (С3-С6)
алкил (С1-С4)    алкокси или трифлуорометилна
група и со супституент X Хе дефиниран како
погоре;
• 1-нафтил или 2-нафтил радикал;
• 1-нафтил или 2-нафтил радикал супституиран
во 5- 6- 7- и/или 8-позиција со една или две
хидроксилини групи една или две (С1-С4) алкокси
групи или 67-метиленедиокси група;

- или алтернативно Z” е водород и Z и Z’ претставува
секој посебно независна несупституирана
или моно- ди- или трисупституирана фенилна
група; или на еден од неговите фармацевтско
прифатливи соли и солвати за подготовка на
фармацевтски состави со цел справување со
болестите кои предизвикуваат демиелинација.
Има уште 11 патентни барања.

901510

154 Glasnik 13/2 str.2-221 jini 2006 Skopje

(51)

A 61B 17/32  17/22

(11)

901539

(13)

Т1

(21)

 2004/265

(22)

10/08/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20000496482  02/02/2000  US

(96)

02/02/2001 EP01906991.3

(97)

23/06/2004 EP1251787

(73)

BOARD OF REGENTS THE UNIVERSITY OF
TEXAS SYSTEM
Office of the General Counsel 201 West 7th Street   
Austin Texas 78701 US

(74)

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(72)

KONIA Andras

(54)

УРЕД ЗА ФАЌАЊЕ НАДВОРЕШНИ ТЕЛА

Ул. ‘‘Илинденска’’  2/ 13 1400 Велес
WRIGHT Kenneth C

(57)

1. Уредот за фаќање (10) се состои: од прв
катетар (20) со подалечен крај (22) близок крај (24)
луменски систем (26) така направен да може да ја
прифати барем првата жица (30) така што барем
една жица (30) може да се издолжи над другиот
крај на катетарот (20) и систем за отворање (27)
низ кој може да се формира јазол (50) систем за
отворање (27) поставен помеѓу подалечниот крај
(22) и поблискиот крај (24) луменскиот систем (26)
има отвор одделен од системот за отворање (27)
отвор на луменскиот систем така направен да
може да прифати барем една жица (30) така што
барем една жица може да се издолжи над другиот
крај од првиот катетар (20): и втора жица (40) со
подалечен крај (42) поврзана со првиот катетар
(20) и поблизок крај (44); назначен со тоа што
поблискиот крај (44) од втората жица може да биде
ракуван за дел од жицата (40) да формира јазол
(50) надвор од првиот катетар јазолот (50) може
да ги фаќа надворешните тела кај пациентот.
Има уште 22 патентни барања.

901539

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 403/04
A 61P 35/02

(13)

Т1

(21)

 2004/266

(22)

11/08/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20000021726  05/09/2000  GB

(96)

30/08/2001 EP 01963159.7

(97)

16/06/2004 EP 1351958

(73)

AstraZeneca AB

(11)

901528

151 85 Sodertalje SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Breault Gloria Anne
NEWCOMBE Nicholas John
THOMAS Andrew Peter

(54)

ИМИДАЗОЛО-5-ИЛ-2-АНИЛИНО-ПИРИМИДИНИ
КАКО СРЕДСТВА ЗА ИНХИБИЦИЈА НА РАЗ–
НОЖУВАЊЕ НА КЛЕТКИТЕ

(57)

1. Соединение со формулата (I):
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карбокси карбамоил меркапто сулфамоил С1алкил   С2-6алкенил   С2-6алкинил   С1-6алкокси   С16
алканоил    С1-6алканоилокси N-(С1-6алкил)амино
6
NN-(С1-6алкил)амино С1-6 алканоиламино N-(С1алкил)карбамоил
NN
(С1-6алкил)карбамоил
6
С1-6алкилЅ(О)а каде што “а” е 0 до 2 С1алкоксикарбонил N-(С1-6ал–кил)сулфамоил NN6
(C1-6алкил)2сулфамоил С1-6 алкилсулфониламино
С3-8циклоалкил или 4- до 7-члена заситена
хетероциклична група; при што R5 и R6 независно
еден од друг може да бидат супституирани врз
јаглерод со еден или повеќе Rе; и при што ако
наведената 4- до 7-члена заситена хетероциклична
група содржи -NH- средина азотот може да биде
супституиран со група одбрана од Rf;
Ra е одбран од С1-6алкил С2-6алкенил С2-6алкинил
С3-8циклоалкил С3-8циклоалкилС1-6алкил фенил
хетероциклична група фенилС1-6алкил или
(хетероциклична група)С1-6алкил; при што Rа
може да биде супституиран врз јаглерод со еден
или повеќе R9; и при што ако наведената хетероциклична група содржи -NH- средина азотот
може да биде супституиран со група одбрана од
R h;
Rb е -С(O)- -N(Rm)С(О)- -С(О)N(Rm)- -Ѕ(О)r ОС(О)N(Rm)ЅО2- -ЅО2N(Rm)- или -N(Rm)ЅО2-; каде
што Rm е водород или С1-6алкил кој може да биде
супс-титуиран со еден или повеќе R1 а “r” е 1-2;

каде што:
R1 е хало нитро цијано хидрокси амино карбокси
карбамоил меркапто С1-6алкил С1-6 алкокси С2алкенил или С2-6алкинил;
6

р е 0-4; при што вредностите на R1 може да бидат
исти или различни;
R2 е сулфамоил или група Ra-Rb-;
q е 0-2; при што вредностите на R2 може да бидат
исти или различни; и каде што р + q = 0-5;
R3 е хало нитро цијано хидрокси трифлуо–
рометил трифлуорометокси амино карбокси
карбамоил меркапто сулфамоил С1-3алкил С2-3 
алкенил С2-3алкинил С1-3алкокси С1-3алканоил
N-(С1-3алкил)амино NN-(C1-Залкил)2амино С1-3 
алканоиламино N-(С1-3алкил)карбамоил NN-(С1алкил)2карбамоил С1-3алкилЅ(О)а каде што “а”
3
е 0 до 2 N-(С1-3алкил)   сулфамоил или NN- (С1алкил)2сулфамоил; при што R3 може да биде
3
супституиран врз јаглерод со еден или повеќе Rs;
n е 0 до 2; при што вредностите на R3 може да
бидат исти или различни;
R4 е водород С1-6алкил С2-6алкенил С2-6алкинил
С3-8циклоалкил фенил или хетероциклична група
со јаглеродна врска; при што R4 може да биде
супституиран врз јаглерод со еден или повеќе
Rd; и при што ако наведената хетероциклична
група содржи -NH- средина азотот може да биде
супституиран со група одбрана од Rp;
R5 и R6 се независно одбрани од водород хало
нитро цијано хидрокси трифлуорометокси амино

Patenti

Rd R9 и R1 се независно одбрани од хало нитро
цијано хидрокси амино карбокси карбамоил
меркапто сулфамоил С1-6алкил С2-6 алкенил   С2алкинил С1-6алкокси С1-6 алкокси С1-6алкокси С16
алкокси С1-6алкокси С1-6алкокси С1-6алканоил
6
С1-6алканоилокси
N(С1-6алкил)амино
NN-(C1алкил)
амино
С
алканоиламино
N-(С1-6
6
2
1-6
алкил)карбамоил
NN-(C1-6алкил)2карбамоил
С1-6алкилЅ(О)а каде што “а” е 0 до 2 С1-6
алкоксикарбонил N-(С1-6 алкил)сулфамоил NN(С1-6алкил)2сулфамоил С1-6алкилсулфониламино
С3-8циклоалкил фенил хетероциклична група
фенилС1-6алкил-R0- (хетероциклична група)С1-6
алкил-Ro-фенил-R°- или (хетероциклична група)Ro каде што Rd R9 и R1 независно еден од друг
може да биде супституирани врз јаглерод со
еден или повеќе Rј; и каде што ако наведената
хетероциклична група содржи -NH- средина азотот
може да биде супституиран со група одбрана од
Rk; R° е  -О-  N(Rр)-  -С(О)-  -N(РР)С(О)-  С(О)N(RР)  
-Ѕ(О)Ѕ-  -ЅО2N(RР)-  или-N(RР)ЅО2-; каде што Rр
е водород или С1-6алкил а “ѕ” е 0-2; Rf Rh Rk и Rp се
независно одбрани од С1-4 алкил С1-4алканоил С1алкилсулфонилС1-4 алкоксикарбонил карбамоил
4
N-(С1-4 алкил) карбамоил NN-(С1-4алкил)карбамоил
бензил
бензилоксикарбонил
бензоил
и
фенилсулфонил;
каде што Rf Rh Rk и Rp независно еден од друг;
може да бидат супституирани врз јаглерод со еден
или повеќе R1;
и Rc Rе R1 и Rј се независно одбрани од хало
нитро
цијано
хидрокси
трифлуорометокси
трифлуорометил амино карбокси карбамоил
меркапто сулфамоил метил етил метокси
етокси ацетил ацетокси метиламино етиламино
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диметиламино
диетиламино
N-метил-Nетиламино
ацетиламино
N-метилкарбамоил
N-етилкарбамоил NN-диметилкарбамоил NNдиетилкарбамоил
N-метил-N-етилкарбамоил
метилтио етилтио метилсулфинил етилсулфинил мезил етилсулфонил метоксикарбонил

(51)

C 07D 401/06

(11)

901511

A 61K 31/4523

(13)

Т1

A 61P 25/00 25/04

(22)

11/08/2004

C 07D 211/68

(45)

30/09/2004

етоксикарбонил
N-метилсулфамоил
Nетилсулфамоил
NN-диметилсулфамоил
NNдиетилсулфамоил или N-метил-N-етилсулфамоил;
или негова фармацевтски прифатлива сол или
естер кој може да хидролизира in vivo.
Има уште 22 патентни барања.

405/06 409/06
(21)

 2004/267

(30)

20000001207  04/04/2000  SE

(96)

30/03/2001 EP 01918113.0

(97)

16/06/2004 EP 1282616

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BROWN William
WALPOLE Christopher
WEI Zhongyong

(54)

ДЕРИВАТИ НА ХИДРОКСИФЕНИЛ-ПИПЕРИДИН4-ИЛИДЕН-МЕТИЛ-БЕНЗАМИД ЗА ТРЕТИРАЊЕ
БОЛКА

(57)

1. Соединение со формулата I

назначено со тоа што
R1 е одбрано од било кој од
(I) фенил;
(II) пиридинил
(III) тиенил
(IV) фуранил
(V) имидазолил

(VI) триазолил
(VII) тиазолил каде што секој R1 фенилен прстен
и R1 хетероароматски прстен може понатаму
независно да биде супституиран од 1 2 или 3
супституенти одбрани од праволиниски и разгранет
С1-С6 алкил NO2 СF3 С1-С6 алкокси хлоро флуоро
бромо и јодо како и нивни соли.
Има уште 13 патентни барања.

901511

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 487/04

901481

(11)

A 61K 31/519

(13)

Т1

A 61P 25/00

(22)

11/08/2004

C 07D 235/00 239/00

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/268

(30)

20000402410  01/09/2000  EP
20000402412  01/09/2000  EP

(96)

31/08/2001 EP 01980397.2

(97)

16/06/2004 EP 1315731 

(73)

MITSUBISHI PHARMA CORPORATION
SANOFI - AVENTIS
Chuo-ku Tokyo 103-8405   JP and 174 Avenue de
France 75013 Paris FR

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

ALMARIO GARCIA Antonio
GALLET Thierry
LI Adrien Tak
LOCHEAD Alistair
MARGUERIE Severine
NEDELEC Alain
SAADY Mourad
YAICHE Philippe

(54)

2-ПИРИДИНИЛ -6789- ТЕТРАХИДРОПИРИ–
МИДО[12-А]ПИРИМИДИН-4-ОН
И
7-ПИРИ–
ДИНИЛ -23- ДИХИДРОИМИДАЗО [12-] ПИ–
РИМИДИН-5(1Н)ОН ДЕРИВАТИ

(57)

1. Дериват на пиримидон претставен со формулата
(I) или дел од него раствор или хидрат од него:
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карбонилна група тогаш R2 претставува С1-6алклна
група С3-6циклоалкилна група С1-4 алкилтиона група
С1-4 алкоксилна група С1-2 перхалогенизирана
алкилна група С1-3 халогенизирана алкилна група
5678-тетрахидронафтиле прстен нафтилен прстен
фенилтилна група бензилна група фенилен прстен
пиридилен прстен индолен прстен пиролски прстен
тиопенски прстен фуренски прстен или имидазолен
прстен; бензилна група или прстени кои можат да
бидат се заменети со 1 до 4 супститути избрани од
С1-6 алкилна група метил ендиокси група С1-4 алокси
група нитро цијано амино С1-5 моноалкиламино
група С2-10диалкиламино група С1-6 алкилкарбонил
амино група С6-10 арилкарбониламино групаС1-4
алкилсулфонилна група C1-4 алкилсулфонилокси
група или фенилна група;
кога Y претставува етенилна група етинилна група
кислороден атом сулфурен атом сулфонилна
група сулфоксидна група или атом на азот
кој е со можност да биде заменет тогаш R2
претставува С1-6 алкилна група С3-6циклоалкилна
група С1-2 перхалогенизирана алкилна групаС1-3 
халогенизирана алкилна група нафтилен прстен
5678-тетрахидронафтилен прстен бензилна група
пиридилен прстен индолен прстен пиролен прстен
тиофенски прстен фуренски прстен или имидазолен
прстен; бензилна група или прстени кои можат да
бидат се заменети со 1 до 4 супститути избрани
од С1-6 алкилна група метилендиокси група атом
на халоген С1-2 перхалогенизирана алкилна група
С1-5 моноалкиламино група С2-10 диалкиламино
група С1-6 алкилкарбонил амино група С6-10
арилкарбониламино групаС1-4 алкилсулфонилна
група С1-4 алкилсулфонилокси група или фенилна
група.
Има уште 11 патентни барања.

каде што:
X претставува водородни атоми сулфурен
атом кислороден атом или С1-2 алкилна група и
водороден атом;
Y претставува сврзана етениленска група
етениленска група 1-2 циклопропилен сулфурен
атом сулфонилна група карбонилна група азотниот
атом може да биде заменет со С1-6 алкилна група
фенилна или бензилна фрупа; или метиленска
група со можност за замена соедна или две групи
избрани од С1-6 алкилни групи фенилна група
хидроксилна група или С1-4 алкоксилна група;
R1 претставува 23 или 4 пиридилна група со
можност за замена со С3-6 циклоалкилна група С1алкокси група бензилна група или халоген атом;
4
кога Y претставува сврзан 12-циклопропилен
метиленска група со можност да се замени или со
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(51)

C 07D 401/14

901484

(11)

A 61K 31/506

(13)

Т1

A 61P 7/02

(22)

11/08/2004

C 07D 213/73

(45)

30/09/2004

401/06 401/12
409/12 409/14
(21)

 2004/269

(30)

20000003724  23/03/2000  FR

(96)

22/03/2001 EP01919537.9

(97)

16/06/2004 EP1268469

(73)

SANOFI - AVENTIS

(С1-С4)алкил група е по можност супституирана
со 1 до 3 халогени атоми) или (С3-С6)циклоалкил
група
• или хексахидро-1Н-азепинил група по можност
супституирана во позиција 4 со трифлуорометил
или дифлуорометилен група
• или хептахидроазоцин-1-ил група
• или октахидро-1Н-азонин-1-ил група
• или група

174 Avenue de France 75013 Paris FR
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

ALTENBURGER Jean - Michel
CREMER Gerard
LASSALLE Gilbert

(а-b е група -СОNR’- m = 1 до 2 n= 1 до 2 и R’
претставува атом на водород или (С1-С4)алкил
група)
•    или група

MATROUGUI Mostafa
(54)

N-(ХЕТЕРОЦИКЛИЛ) БЕНЗЕН ИЛИ ПИРИДИН
СУЛФОНАМИДИ
КАКО
АНТИТРОМБОЗНИ
АГЕНТИ И АНТИКОАГУЛАНТИ

(57)

1. Соединенија од формулата (I):
во која или R12 претставува (С1-С4)алкил
група карбокси(С1-С4)алкил група или (С1С4)алкоксикарбонил(С1-С4)алкил група и R13 
претставува (С1-С4)алкокси или (С1-С4) алкил
група или R12 претставува (С1-С4)алкил илиСН2СF3 група и R13 претставува група
во која:
Х претставува или група =СR4- или атом на азот
W претставува -(СН2)2 - -(СН2)3- -СН2-С=С- (тројна
врска) или -CH2-СH=CH- (двојна врска во цис или
транс конфигурација) група R2 претставува
• или пиперидил група која е по можност
супституирана:

- со една или две групи избрани од хидроксил
(С1-С4)алкил
хидрокси(С1-С4)алкил
(С1-С4)
алкокси-(С1-С4)алкил
(С1-С4)алкокси
(С1-С4)
алкилтио монофлуорометил дифлуорометил
трифлуорометил и (С3-С6)циклоалкил групи

- со група =СYZ [Y и Z се избрани независно
еден од друг од атоми на водород халогени атоми
и (С1-С4)алкил групи (по можност супституирани
со 1 до 3 халогени атоми)]
- со група:

(Q е атом на јаглерод или азот и r = 1 до 3)
• или пиперазинил група по можност супституирана
со  (С1-С4)алкил група или со (С1-С4) алкилсулфонил
група
• или морфолинил група R4 претставува
• или халоген атом

• или атом на водород R3 претставува
• или (С1-С5)алкил група

• или -СОR1 група кадешто R1 е или атом на
водород или група на (С1-С4)алкил -(СН2)nОСН3
-СН2О(С2Н4О)nСН3 -(СН2)nСF3 или -(СН2)nОН (n=1
до 4)
• или -ЅО2R5 група

• или -СОNHR5 група

• или -ЅО2N(R5)2 група кадешто R5 претставува
(С1-С4)алкил група А претставува

901484

(r= 1 до 3) или

• или  фенил  група  по  можност супституирана  
со   1  до  3 супституенти избрани од

-   со спирол[(С3-С6)циклоалкан] група

- халоген атом и

• или 1236-тетрахидропиридил група по мож–
ност супституирана со (С1-С4)алкил група (оваа

- групи на   (С1-С4)алкил   (С1-С4)алкокси   трифлу
орометилтрифлуорометокси -СН2ОR10СН2ОСОR10
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-СН2ОСОNR10R11-СООR10-СОNR10R11азот-NR10R11NHСОR10 и -NH(CH2)qОR10 кадешто R10 и R11 се
независни еден од друг атом на водород или (С1С4)алкил и q е помеѓу 0 и 6

• или    хетероцикл    избран    од    пиридил    тиенил
фурил пиримидинил и тиaзолил групи споменатите
групи е можно да бидат супституирани како
горенаведенaта фенилна група
• или (С5-С8)циклоалкил група и
В претставува

• или пиридилна група по можност супституирана
со 1 или 2 супституенти избран од (С1-С4)алкил
група хидроксилна група и (С1-С4)алкокси група

• или аминопиразинил група

• или аминопиридазинил група
• или пиримидил група по можност супституирана

Patenti

13/2

str.2-221 juni 2006 Skopje

159

со амино група
• или пиперидил група
• или    аминопиридил    група    по    можност   
супституирана    во пиридинот   со    (С1-С4)алкил  
или    (С1-С4)алкокси   група    или халоген    атом   
амино    групата    по    можност    исто    така    е
супституирана со (С1-С4)алкил група

• или  аминофенил група  амино групата  е  можно
да   биде супституирана   со    (С1-С4)алкил   група  
и   фенилна   група   и фенилна група по можност
супституирана со    (С1-С4)алкил група или халоген
атом во форма на расемати или чисти енантиомери
или смеса на енантиомери или алтернативно
во форма на киселини или слободни бази или
додадени соли со фармацевтско прифатливи
киселини.
Има уште 11 патентни барања.

901484
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(51)

A 61K 38/17

901573

(11)

A 61P 11/00

(13)

Т1

31/04 31/10

(22)

13/08/2004

(21)

 2004/271

(45)

30/09/2004

(30)

19990155268P  19/01/1999  US

(96)

18/01/2000 EP00912431.4

(97)

16/06/2004 EP1173194

(73)

ALTANA Pharma AG
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz DE

(74)

(54)

РЕКОМБИНАНТЕН ПРОТЕИН SP-A ЗА ТРЕТИ–
РАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ПУЛМОНАРНА
ИНФЕКЦИЈА И ИНФЛАМАЦИЈА

(57)

1. Употреба на фармацевтски прифатлива активна
компонента која е најмалку суштински иста како
рекомбинантен површински активен протеин (rЅРА) за производство на безлипиден лек кој содржи
погоден носач заради спречување или третирање
на пулмонарна инфекција или инфламација.
Има уште 15 патентни барања.

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

MELCHERS Klaus
SCHAFER Klaus P
STEINHILBER Wolfram
WHITSETT Jeffrey A
LEVINE Ann Marie
KORFHAGEN Thomas R

901573

Patenti
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(51)

A 61K 9/16

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/272

(22)

13/08/200

(45)

30/09/2004

(96)

17/11/1997 EP 97913531.6

(97)

26/05/2004 EP 0941068

(73)

OctoPlus B.V

901554

Niels Bohrweg 11-13   2333 CA Leiden NL
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)
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(54)

КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МИКРО–
ГРАНУЛИ

(57)

1. Микрогранули од кои најмалку 80 wt% имаат
големина на честиците помеѓу 10 nm и 100 um
кои микрогранули се составени од деградирачки
вкрстеноповрзан полимер    ставајќи во капсула
најмалку едно ослободливо    протеинско соединение
големината на порите на вкрстеноповрзаниот
полимер е помала од големината на честичките
на ослободливото протеинско соединение.
Има уште 2 патентни барања.

HENNINK Wilhelmus Everhardus
FRANSSEN Okke

Patenti
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(51)

C 07D 487/04

901508

(11)

A 61K 31/519

(13)

Т1

A 61P 25/00

(22)

13/08/2004

C 07D 235/00  239/00

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/273

(96)

31/08/2001 EP 01980396.4

(97)

30/06/2004 EP 1315730

(73)

SANOFI - AVENTIS

кадешто:
X претставува врска етенилен група етинилен
група метилен група по можност супституирана
со една или две групи избрани од С1-4 алкил група
хидрокси група и С1-4 алкокси група; карбонил група
атом на кислород атом на сулфур сулфонил група
сулфоксид група или атом на азот по можност
заменет со С1-4алкил група; R1 претставува 2 3 или
4 - пиридил група по можност супституирана со С1aлкил група С1-4 алкокси група или халоген атом;
4

174 Avenue de France 75013 Paris FR
(74)

R2 претставува С1-6алкил група С1-2перха–
логенизирана алкил група С1-3  халогенизирана
алкил група бензил група прстен на фенил прстен
на нафтил прстен на 5 6 7 8 -тетрахидронафтил
прстен на пиридил прстен на индол прстен
на пирол прстен на тиофен прстен на фуран
или прстен на имидазол бензилната група и
прстените се по можност супституирани со 1 до 4
супституенти избрани од С1-6 алкил група прстен на
фенил халоген атом С1-2 перхалогенизирана алкил
група С1-3 халогенизирана алкил група хидроксил
група   С1-4 алкокси група азот цијано амино С1-6
моноалкиламино група или С2-10 диалкиламино
група; и n претставува  0 до 3.

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

LOCHEAD Alistair
MARGUERIE Severine
SAADY Mourad
YAICHE Philippe

(54)

ДЕРИВАТИ НА 1-(АЛКИЛ) 1-[(ХЕТЕРОАРИЛ)–
АЛКИЛ] И 1-[(АРИЛ)АЛКИЛ]-7-ПИРИДИНИЛИМИДАЗО(12-А)ПИРИМИДИН-5(1Н)-ОН

(57)

1. Имидазо[12-а]пиримидон дериват претставен
преку формулата (I) или негова сол негов солват
или негов хидрат:

(51)

C 07D 409/12

901544

(11)

A 61K 31/501

(13)

Т1

A 61P  3/00

(22)

16/08/2004

C 07D  231/12

(45)

30/09/2004

Има уште 10 патентни барања.

(54)

5-ЧЛЕНИ N-ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
СО ХИПОГЛИКЕМИСКО И ХИПОЛИПИДЕМИСКО
ДЕЈСТВО

(57)

1. Соединение со формулата:

401/12  401/14
405/12  409/14
413/12  417/14
(21)

 2004/274

(96)

09/11/2000 EP 00974857.5

(97)

14/07/2004 EP 1228067

(73)

TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-kuOsaka-shi Osaka
541-0045 JP

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

MOMOSEYu
MAEKAWA Tsuyoshi
ODAKA Hiroyuki
KIMURA Hiroyuki

901544

каде што R1 претставува:
1) јаглеводородна група одбрана од групата која
се состои од:
- алифатска јаглеводородна група која има 1 до 8
јаглеродни атоми -   алициклична јаглеводородна
група која има 3 до 7 јаглеродни атоми-   
алициклично-алифатска јаглеводородна група
која има 4 до 9 јаглеродни атоми
        - ароматско-алифатска јаглеводородна група која
има 7 до 13 јаглеродни      атоми и - ароматска
јаглеводородна група која има 6 до 14 јаглеродни
атоми или
2) 5- до 7-члена моноциклична хетероциклична
група која содржи 1 до 4 хетеро атоми одбрани од
атоми на кислород сулфур и азот покрај јаглеродните атоми како атоми кои го сочинуваат прстенот;
или кондензирана хетероциклична група која
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резултира од кондензацијата на наведената 5до 7-члена моноциклична хетероциклична група
со 6-член прстен кој содржи 1 до 2 атоми на азот
бензенски прстени или 5-член прстен кој содржи
1 атом на сулфур секој од горенаведените 1) и
2) може да има 1 до 5 супституенти одбрани од
групата која се состои од:
I) атом на халоген;
II) нитро група;
III) алифатска јаглеводородна група со право–
линиски или разгранет синџир која има 1 до 15
јаглеродни атоми кои може да бидат супституирани
со 1 до 3 супституенти одбрани од групата која
се состои од циклоалкилна група која има 3 до
10 јаглеродни атоми; арилна група која има 6 до
14 јаглеродни атоми; ароматска хетероциклична
група одбрана од тиенил фурил пиридил оксазолил
и тиазолил; неароматска хетеро-циклична
група одбрана од тетрахидрофурил морфолино
тиоморфолино
пиперидино
пиролидинил
пиперазинил; аралкилна група која има 7 до 9
јаглеродни атоми; амино група; амино група која
е моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми или ацилна
група која има 2 до 8 јагле-родни атоми; амидино
група; ацилна група која има 2 до 8 јаглеродни
атоми;
кар-бамоилна
група;
карбамоилна
група која е моно- или ди-супституирана со алкилна група која има 1 до 4 јаглеродни атоми;
сулфамоилна група; сулфамоилна група која е
моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јагле-родни атоми; карбоксилна
група; алкоксикарбонилна група која има 2 до 8
јагле-родни атоми; хидрокси група; алкокси група
која има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да
бидат супституирани со 1 до 3 халогени атоми;
алкенилокси група која има 2 до 5 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1
до 3 халогени атоми; циклоалкилокси група која
има 3 до 7 јаглеродни атоми; аралкилокси група
која има 7 до 9 јаглеродни атоми; арилокси
група која има 6 до 14 јаглеродни атоми; тиолна
група; алкилтио група која има 1 до 6 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 халогени атоми; аралкилтио група која има 7
до 9 јаглеродни атоми; арилтио групи кои имаат
6 до 14 јаглеродни атоми; сулфо група; цијано
група; азидна група; нитро група; нитрозо група;
и атом на халоген; iv) заситена или незаситена
алициклична јаглеводородна група која има 3 до
12 јаглеродни атоми;
V) ароматски јаглеводородни групи кои имаат 6 до
14 јаглеродни атоми;
VI) 5- до 7-члена ароматска моноциклична
хетероциклична група која содржи 1 до 4 хетеро
атоми одбрани од атоми на кислород сулфур
и азот покрај јаглеродните атоми како атоми
кои го сочинуваат прстенот; или бициклична
или трициклична ароматска кондензирана
хетероциклична група која има 3 до 13 јаглеродни
атоми и која содржи 1 до 5 хетеро атоми одбрани
од атоми на кислород сулфур и азот покрај
јаглеродните атоми како атоми
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кои го сочинуваат прстенот;
VII) неароматска хетероциклична група која има 2
до 10 јаглеродни атоми и која содржи 1 до 3 хетеро
атоми одбрани од атоми на кислород сулфур и
азот покрај јаглеродните атоми како атоми кои го
сочинуваат прстенот;
VIII) ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни
атоми кои може да имаат 1 до 3 супституенти
одбрани од групата која се состои од С1-6 алкилна
група која може да биде супституирана со 1 до 3
атоми на халоген С1-6 алкокси група која може да
биде супституирана со 1 до 3 атоми на халоген
атом на халоген нитро хидрокси и амино;
IX) амино група која може да биде моно- или дисупституирана со алкилна група која има 1 до 10
јаглеродни атоми циклоалкилна група која има 3
до 10 јаглеродни атоми алкенилна група која има
2 до 10 јаглеродни атоми циклоалкенилна група
која има 3 до 10 јаглеродни атоми ацилна група
која има 1 до 13 јаглеродни атоми или арилни
групи кои имаат 6 до 12 јаглеродни атоми;
X) хидрокси група која може да биде супституирана
со алкилна група која има 1 до 10 јаглеродни атоми
алкенилна група која има 2 до 10 јаглеродни атоми
аралкилна група која има 7 до 10 јаглеродни атоми
ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни атоми
или арилна група која има 6 до 12 јаглеродни
атоми при што секоја од нив може да биде
супституирана со 1 до 2 супституенти одбрани
од групата која се состои од атом на халоген  С1-6
алкокси група која може да биде супституирана со
1 до 3 атоми на халоген хидрокси нитро и амино;
XI) тиолна група која може да биде супституирана
со алкил кој има 1 до 10 јаглеродни атоми
циклоалкил кој има 3 до 10 јаглеродни атоми
аралкил кој има 7 до 10 јаглеродни атоми ацил кој
има 2 до 13 јаглеродни атоми арил кој има 6 до 14
јаглеродни атоми или хетероарил; и
XII) карбоксилна група која може да биде
естерифицирана или амидирана; каде што
горенаведените (IV) (V) (VI) и (VII) може да бидат
супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани
од групата која се состои од: алкилна група која
има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да бидат
супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилна група која има 2 до 6 јаглеродни атоми
кои може да бидат супституирани со 1 до 3 атоми
на халоген; циклоалкилна група која има 3 до 10
јаглеродни атоми; арилна група која има 6 до 14
јаглеродни атоми; ароматска хетероциклична
група одбрана од тиенил фурил пиридил оксазолил
и тиазолил; неароматска хетероциклична група
одбрана
од
тетрахидрофурил
морфолино
тиоморфолино
пиперидино
пиролидинил
пиперазинил; аралкилна група која има 7 до 9
јаглеродни атоми; амино група; амино група која
е моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми или ацилна
група која има 2 до 8 јаглеродни атоми; амидино
група; ацилна група која има 2 до 8 јаглеродни
атоми;
карбамоилна
група;
карбамоилна
група која е моно- или ди-супституирана со
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алкилна група која има 1 до 4 јаглеродни атоми;
сулфамоилна група; сулфамоилна група која е
моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми; карбоксилна
група; алкоксикарбонилна група која има 2 до 8
јаглеродни атоми; хидрокси група; алкокси група
која има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да
бидат супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилокси група која има 2 до 5 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; циклоалкилокси група која
има 3 до 7 јагле-родни атоми; аралкилокси група
која има 7 до 9 јаглеродни атоми; арилокси група која има 6 до 14 јаглеродни атоми; тиолна
група; алкилтио група која има 1 до 6 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до 3
атоми на халоген; аралкилтио група која има 7 до
9 јаглеродни атоми; арилтио група која има 6 до
14 јаглеродни атоми; сулфо група; цијано група;
азидна група; нитро група; нитрозо група; и атом
на халоген;
X претставува врска атом на кислород атом
на сулфур или група со форму-лата -СО- -СЅ
-СR4(ОR5)- или -NR6 - каде што секој R4 и R6
претставува атом на водород или алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми кои може да
имаат 1 до 3 супституенти одбрани од групата која
се состои од атом на халоген алкокси групи кои
имаат 1 до 4 јаглеродни атоми хидрок-си нитро
амино и ацилна група која има 1 до 4 јаглеродни
атоми R5 претс-тавува атом на водород С1-6 алкил
фенил тритил С7-10 аралкил формил   С1-6 алкилкарбонил бензоил С7-10 аралкил-карбонил 2тетрахидропиранил 2-тетрахидрофуранил силил
и С2-6 алкенил при што секој од нив може да биде
супституиран со 1 до 3 атоми на халоген С1-6 алкил  
С1-6 алкокси или нитро;
m претставува цел број од 0 до 3;

Y претставува атом на кислород атом на сулфур
или група со формулата -ЅО- -ЅО2- -NR7- СОNR7- или -NR7СО- каде што R7 претставува
атом на водород или алкилна група која има 1
до 4 јаглеродни атоми кои може да имаат 1 до 3
супституенти одбрани од групата која се состои
од атом на ха-логен алкокси група која има 1
до 4 јаглеродни атоми хидрокси нитро амино и
ацилна група која има 1 до 4 јаглеродни атоми;
прстенот А претставува ароматски прстен одбран
од групата која се состои од (I) бензенски прстен
(II) кондензиран ароматски јаглеводороден
прстен кој има 9 до 14 јаглеродни атоми; (III) 5или 6-член аро-матски хетеро прстен кој содржи
1 до 3 хетеро атоми одбрани од атоми на азот
сулфур и кислород покрај јаглеродните атоми;
и (IV) 9- до 14-члени кондензирани ароматски
хетеро прстени кои со-држат 1 до 4 хетеро атоми
одбрани од атоми на азот сулфур и кислород
покрај јаглеродните атоми; каде што ароматскиот
прстен може додатно да има 1 до 3 супституенти
одбрани од групата која се состои од:
I)   алифатска јаглеводородна група со праволиниски
или разгранет ланец која има 1 до 15 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до 3
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супституенти одбрани од групата која се состои од
циклоалкилна група која има 3 до 10 јаглеродни
атоми; арилна група која има 6 до 14 јаглеродни
атоми; ароматска хетероциклична група одбрана
од тиенил фурил пиридил оксазолил и тиазолил;
неароматска хетероциклична група одбрана од
тетрахидрофурил морфолино тиоморфолино
пиперидино
пиролидинил
пиперазинил;
аралкилна група која има 7 до 9 јаглеродни
атоми; амино група; амино група која е моноили ди-супституирана со алкилна група која има
1 до 4 јаглеродни атоми или ацилна група која
има 2 до 8 јаглеродни атоми; амидино група;
ацилна група која има 2 до 8 јаглеродни атоми;
карбамоилна група; карбамоилна група која е
моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми; сулфамоилна
група; сулфамоилна група кој е моно или дисупституирана со алкилна група која има 1
до 4 јаглеродни атоми; карбоксилна група;
алкоксикарбонилна група која има 2 до 8 јаглеродни атоми; хидрокси група; алкокси група
која има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да
бидат супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилокси група која има 2 до 5 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; циклоалкилокси група која
има 3 до 7 јаглеродни атоми; аралкилокси група
која има 7 до 9 јаглеродни атоми; арилокси група
која има 6 до 14 јаглеродни атоми; тиолна група;
алкилтио група која има 1 до 6 јаглеродни атоми
кои може да бидат супституирани со 1 до 3 атоми
на халоген; аралкилтио група која има 7 до 9
јаглеродни атоми; арилтио група која има 6 до
14 јаглеродни атоми; сулфо група; цијано група;
азидна група; нитро група; нитрозо група; и атом
на халоген;
II) хидрокси група која може да биде супституирана
со алкилна група која има 1 до 10 јаглеродни атоми
алкенилна група која има 2 до 10 јаглеродни атоми
аралкилна група која има 7 до 10 јаглеродни атоми
ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни атоми или
арилна група која има 6 до 12 јаглеродни атоми
при што секој од нив може да биде супституиран
со 1 до 2 супституенти одбрани од групата која се
состои од атом на халоген  С1-6 алкокси група која
може да биде супституирана со 1 до 3 атоми на
халоген хидрокси нитро и амино;
III) атом на халоген;
IV) ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни атоми
кои може да имаат 1 до 3 супституенти одбрани
од групата која се состои од   С1-6 алкилна група
која може да биде супституирана со 1 до 3 атоми
на халоген  С1-6 алкокси група која може да биде
супституирана со 1 до 3 атоми на халоген атом на
халоген нитро хидрокси и амино;
V) нитро група; и
VI) амино група која може да биде моно- или дисупституирана со алкилна група која има 1 до 10
јаглеродни атоми циклоалкилна група која има 3
до 10 јаглеродни атоми алкенилна група која има
2 до 10 јаглеродни атоми циклоалкенилна група
која има 3 до 10 јаглеродни атоми ацилна група
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која има 1 до 13 јаглеродни атоми или арилни
групи кои имаат 6 до 12 јаглеродни атоми;
n претставува цел број од 1 до 8;
прстенот В     претставува 5-член хетеро прстен
кој содржи азот и кој може до-датно да биде
супституиран со алкилна група;
X1 претставува врска атом на кислород атом на
сулфур или група со формулата: -ЅО- -ЅО2- -ОЅО2- или -NR16 - каде што R16 претставува атом на
во-дород или алкилна група со 1 до 4 јаглеродни
атоми кои може да имаат 1 до 3 супституенти
одбрани од групата која се состои од атом на
халоген алкокси група која има 1 до 4 јаглеродни
атоми хидрокси нитро амино и ацилна група која
има 1 до 4 јаглеродни атоми;
R2  претставува:
1) атом на водород;
2) јаглеводородна група одбрана од групата која
се состои од:
-  алифатска јаглеводородна група која има 1 до 8
јаглеродни атоми
-  алициклична јаглеводородна група која има 3 до
7 јаглеродни атоми
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ацилна група која има 2 до 8 јаглеродни атоми;
кар-бамоилна група; карбамоилна група која е
моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми; сулфамоилна
група; сулфамоилна група која е моно- или
ди-супституирана со алкилна група која има
1 до 4 јаглеродни атоми; карбоксилна група;
алкоксикарбонилна група која има 2 до 8 јаглеродни атоми; хидрокси група; алкокси група
која има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да
бидат супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилокси група која има 2 до 5 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; циклоалкилокси група која
има 3 до 7 јаглеродни атоми; аралкилокси група
која има 7 до 9 јаглеродни атоми; арилокси група
која има 6 до 14 јаглеродни атоми; тиолна група;
алкилтио група која има 1 до 6 јаглеродни атоми
кои може да бидат супституирани со 1 до 3 атоми
на халоген; аралкилтио група која има 7 до 9
јаглеродни атоми; арилтио групи кои имаат 6 до
14 јаглеродни атоми; сулфо група; цијано група;
азидна група; нитро група; нитрозо група; и атом
на халоген;

-   алициклично-алифатска јаглеводородна група
која има 4 до 9 јаглеродни атоми

IV) заситена или незаситена алициклична
јаглеводородна група која има 3 до12 јаглеродни
атоми;

-  ароматско-алифатска јаглеводородна група која
има 7 до 13 јаглеродни атоми и

V) ароматска јаглеводородна група која има 6 до
14 јаглеродни атоми;

-   ароматска јаглеводородна група која има 6 до
14 јаглеродни атоми или

VI) 5- до 7-члена ароматска моноциклична
хетероциклична група која содржи 1 до 4 хетеро
атоми одбрани од атоми на кислород сулфур
и азот покрај јаглеродните атоми како атоми
кои го сочинуваат прстенот; или бициклична
или трициклична ароматска кондензирана
хетероциклична група која има 3 до 13 јаглеродни
атоми и која содржи 1 до 5 хетеро атоми одбрани
од атоми на кислород сулфур и азот покрај
јаглеродните атоми како атоми кои го сочинуваат
прстенот;

3) 5- до 7-члена моноциклична хетероциклична
група која содржи 1 до 4 хетеро атоми одбрани од
атоми на кислород сулфур и азот покрај јаглеродните атоми како прстени кои го сочинуваат
прстенот; или кондензирана хетероциклична група
која резултира од кондензација на наведената 5до 7-члена моноциклична хетероциклична група
со 6-член прстен кој содржи 1 до 2 атоми на азот
бензенски прстени или 5-член прстен кој содржи
1 атом на сулфур; секој од горенаведените 2) и
3) може да има 1 до 5 супституенти одбрани од
групата која се состои од:
I) атом на халоген
II) нитро група
III)
алифатска
јаглеводородна
група
со
праволиниски или разгранет синџир која има
1 до 15 јаглеродни атоми кои може да бидат
супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани
од групата која се состои од циклоалкилна
група која има 3 до 10 јаглеродни атоми;
арилна група која има 6 до 14 јаглеродни атоми;
ароматска хетероциклична група од-брана од
тиенил фурил пиридил оксазолил и тиазолил;
неароматска хетероциклична група одбрана од
тетрахидрофурил морфолино тиоморфолино
пиперидино
пиролидинил
пиперазинил;
аралкилна група која има 7 до 9 јаглеродни
атоми; амино група; амино група која е моноили ди-супституирана со алкилна група која има
1 до 4 јаглеродни атоми или ацилна група која
има 2 до 8 јаглеродни атоми; амидино група;
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VII ) неароматска хетероциклична група која има 2
до 10 јаглеродни атоми и која содржи 1 до 3 хетеро
атоми одбрани од атоми на кислород сулфур и
азот покрај јаглеродните атоми како атоми кои го
сочинуваат прстенот;
VIII) ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни
атоми кои може да имаат 1 до 3 супституенти
одбрани од групата која се состои од C1-6 алкилна
група може да биде супституирана со 1 до 3 атоми
на халоген C1-6 алкокси група која може да биде
супституирана со 1 до 3 атоми на халоген атом на
халоген нитро хидрокси и амино;
IX) амино група која може да биде моно- или дисупституирана со алкилна група која има 1 до 10
јаглеродни атоми циклоалкилна група која има 3
до 10 јаглеродни атоми алкенилна група која има
2 до 10 јаглеродни атоми циклоалкенилна група
која има 3 до 10 јаглеродни атоми ацилна група
која има 1 до 13 јаглеродни атоми или арилни
групи кои имаат 6 до 12 јаглеродни атоми;
X) хидрокси група која може да биде супституирана
со алкилна група која има 1 до 10 јаглеродни атоми
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алкенилна група која има 2 до 10 јаглеродни атоми.
аралкилна група која има 7 до 10 јаглеродни атоми
ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни атоми
или арилна група која има 6 до 12 јаглеродни
атоми; кои може да бидат супституирани со 1 до
2 супституенти одбрани од групата која се состои
од атом на халоген C1-6 алкокси група која може да
биде супституирана со 1 до 3 атоми на халоген
хидрокси нитро и амино;
XI)   тиолна група која може да биде супституирана
со алкил кој има 1 до 10 јаглеродни атоми
циклоалкил кој има 3 до 10 јаглеродни атоми
аралкил кој има 7 до 10 јаглеродни атоми ацил кој
има 2 до 13 јаглеродни атоми арил кој има 6 до 14
јаглеродни атоми или хетероарил; и
XII) карбоксилна група која може да биде
естерифицирана или амидирана; при што
горенаведените (IV) (V) (VI) и (VII) може да бидат
супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани
од групата која се состои од: алкилна група која
има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да бидат
супституирани со 1 до 3 атоми на хало-ген;
алкенилна група која има 2 до 6 јаглеродни атоми
кои може да бидат супституирани со 1 до 3 атоми
на халоген; циклоалкилна група која има 3 до 10
јаглеродни атоми; арилна група која има 6 до 14
јаглеродни атоми; ароматска хете-роциклична
група одбрана од тиенил фурил пиридил оксазолил
и тиазолил; неароматска хетероциклична група
одбрана
од
тетрахидрофурил
морфолино
тиоморфолино
пиперидино
пиролидинил
пиперазинил; аралкилна група која има 7 до 9
јаглеродни атоми; амино група; амино група која
е моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми или ацилна
група која има 2 до 8 јаглеродни атоми; амидино
група; ацилна група која има 2 до 8 јаглеродни
атоми;
карбамоилна
група;
карбамоилна
група која е моно- или ди-супституирана со
алкилна група која има 1 до 4 јаглеродни атоми;
сулфамоилна група; сулфамоилна група која е
моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми; карбоксилна
група; алкоксикарбонилна група која има 2 до 8
јаглеродни атоми; хидрокси група; алкокси група
која има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да
бидат супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилокси група која има 2 до 5 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; циклоалкилокси група која
има 3 до 7 јаглеродни атоми; аралкилокси група
која има 7 до 9 јаглеродни атоми; арилокси група која има 6 до 14 јаглеродни атоми; тиолна
група; алкилтио група која има 1 до 6 јаглеродни
атоми која може да биде супституирана со 1 до 3
атоми на халоген; аралкилтио група која има 7 до
9 јаглеродни атоми; арилтио група која има 6 до
14 јаглеродни атоми; сулфо група; цијано група;
азидна група; нитро група; нитрозо група; и атом
на халоген;
W
претставува
врска
или
двовалентен
јаглеводороден остаток кој има 1 до 20 јаглеродни
атоми;
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R3  претставува група со формулата: -ОН8 (R8
претставува атом на водород или јаглеводородна
група одбрана од групата која се состои од:
- алифатска јаглеводородна група која има 1 до
8 јаглеродни атоми -алициклична јаглеводородна
група која има 3 до 7 јаглеродни атоми -    
алициклично-алифатска јаглеводородна група
која има 4 до 9 јагле-     родни атоми
- ароматско-алифатска јаглеводородна група која
има 7 до 13 јаглеродни      атоми; и
- ароматска јаглеводородна група која има 6 до
14 јаглеродни атоми кои     може да имаат 1 до 5
супституенти одбрани од групата која се состои     
од:
I) атом на халоген
II) нитро група
III)
алифатска
јаглеводородна
група
со
праволиниски или разгранет ланец која има 1 до 15
јаглеродни атоми кои може да бидат супституирани
со 1 до 3 супституенти одбрани од групата која
се состои од: циклоалкилна група која има 3 до
10 јаглеродни атоми; арилна група која има 6 до
14 јаглеродни атоми; ароматска хетероциклична
група одбрана од тиенил фурил пиридил оксазолил
и тиазолил; неароматска хетеро-циклична
група одбрана од тетрахидрофурил морфолино
тиоморфолино
пиперидино
пиролидинил
пиперазинил; аралкилна група која има 7 до 9
јаглеродни атоми; амино група; амино група која
е моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми или ацилна група
која има 2 до 8 јаглеродни атоми; амидино група;
ацилна група која има 2 до 8 јаглеродни атоми;
кар-бамоилна грула; карбамоилна група која е
моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми; сулфамоилна
група; сулфамоилна група која е моно- или
ди-супституирана со алкилна група која има
1 до 4 јаглеродни атоми; карбоксилна група;
алкоксикарбонилна група која има 2 до 8 јаглеродни атоми; хидрокси група; алкокси група која
има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да бидат
супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилокси група која има 2 до 5 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; циклоалкилокси група која
има 3 до 7 јаглеродни атоми; аралкилокси група
која има 7 до 9 јаглеродни атоми; арилокси група
која има 6 до 14 јаглеродни атоми; тиолна група;
алкилтио група која има 1 до 6 јаглеродни атоми
кои може да бидат супституирани со 1 до 3 атоми
на халоген; аралкилтио група која има 7 до 9
јаглеродни атоми; арилтио група која има 6 до
14 јаглеродни атоми; сулфо група; цијано група;
азидна група; нитро група; нитрозо група; и атом
на халоген;
IV) заситен или незаситена алициклична
јаглеводородна група која има 3 до 12
јаглеродни атоми;
V) ароматски јаглеводородни групи кои имаат 6 до
14 јаглеродни атоми;
VI) 5- до 7-члена ароматска моноциклична
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хетероциклична група која содржи 1 до 4 хетеро
атоми одбрани од атоми на кислород сулфур
и азот покрај јаглеродните атоми како атоми
кои го сочинуваат прстенот; или бициклична
или трициклична ароматска кондензирана
хетероциклична група која има 3 до 13 јаглеродни
атоми и која содржи 1 до 5 хетеро атоми одбрани
од атоми на кислород сулфур и азот покрај
јаглеродните атоми како атоми кои го сочинуваат
прстенот;
VII) неароматска хетероциклична група која има 2
до 10 јаглеродни атоми и која содржи 1 до 3 хетеро
атоми одбрани од атоми на кислород сулфур и
азот покрај јаглеродните атоми како атоми кои го
сочинуваат прстенот;
VIII) ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни
атоми кои може да имаат 1 до 3 супституенти
одбрани од групата која се состои од C1-6 алкилна
група која може да биде супституирана со 1 до 3
атоми на халоген C1-6 алкокси група која може да
биде супституирана со 1 до 3 атоми на халоген
атом на халоген. нитро хидрокси и амино;
IX) амино група која може да биде моно- или дисупституирана со алкилна група која има 1 до 10
јаглеродни атоми циклоалкилна група која има 3
до 10 јаглеродни атоми алкенилна група која има
2 до 10 јаглеродни атоми циклоалкенилна група
која има 3 до 10 јаглеродни атоми ацилна група
која има 1 до 13 јаглеродни атоми или арилни
групи кои имаат 6 до 12 јаглеродни атоми;
X) хидрокси група која може да биде супституирана
со алкилна група која има1 до 10 јаглеродни атоми
алкенилна група која има 2 до 10 јаглеродни атоми
аралкилна група која има 7 до 10 јаглеродни атоми
ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни атоми
или арилна група која има 6 до 12 јаглеродни
атоми; кои може да бидат супституирани со до 2
супституенти одбрани од групата која се состои
од атом на халоген C1-6 алкокси група која може
да биде супституирана со 1 до 3 атоми на халоген
хидрокси нитро и амино;
XI) тиолна група која може да биде супституирана
со алкил кој има 1 до 10 јаглеродни атоми
циклоалкил кој има 3 до 10 јаглеродни атоми
аралкил кој има 7 до 10 јаглеродни атоми ацил кој
има 2 до 13 јаглеродни атоми арил кој има 6 до 14
јаглеродни атоми или хетероарил; и
XII) карбоксилна група која може да биде
естерифицирана или амидирана при што
горенаведените (IV) (V) (VI) и (VII) може да бидат
супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани
од групата која се состои од: алкилна група која
има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да бидат
супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилна група која има 2 до 6 јаглеродни атоми
кои може да бидат супс-титуирани со 1 до 3 атоми
на халоген; циклоалкилна група која има 3 до 10
јаг-леродни атоми; арилна група која има 6 до
14 јаглеродни атоми; ароматска хетероциклична
група одбрана од тиенил фурил пиридил оксазолил
и тиазолил; неароматска хетероциклична група
одбрана
од
тетрахидрофурил
морфолино
тиоморфолино
пиперидино
пиролидинил
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пиперазинил; аралкилна група која има 7 до 9
јаглеродни атоми; амино група; амино група која
е моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми или ацилна
група која има 2 до 8 јаглеродни атоми; амидино
група; ацилна група која има 2 до 8 јаглеродни
атоми;
карбамоилна
група;
карбамоилна
група која е моно- или ди-супституирана со
алкилна група која има 1 до 4 јаглеродни атоми;
сулфамоилна група; сулфамоилна група која е
моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми; карбоксилна
група; алкоксикарбонилна група која има 2 до 8
јаглеродни атоми; хидрокси група; алкокси група
која има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да
бидат супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилокси група која има 2 до 5 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; циклоалкилокси група која
има 3 до 7 јаглеродни атоми; аралкилокси група
која има 7 до 9 јаглеродни атоми; арилокси група која има 6 до 14 јаглеродни атоми; тиолна
група; алкилтио група која има 1 до 6 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; аралкилтио група која има 7
до 9 јаглеродни атоми; арилтио група која има 6
до14 јаглеродни атоми; сулфо група; цијано група;
азидна група; нитро група; нитрозо група; и атом на
халоген) или -NR9R10 (каде што секој R9 и R10 без
разлика дали е идентичен или не претставува:
1) атом на водород;
2) јаглеводородна група одбрана од групата која
се состои од:
- алифатска јаглеводородна група која има 1 до 8
јаглеродни атоми
- алициклична јаглеводородна група која има 3 до
7 јаглеродни атоми
- алициклично-алифатска јаглеводородна група
која има 4 до 9 јаглеродни атоми
-   ароматско-алифатска јаглеводородна група која
има 7 до 13 јаглеродни атоми и
- ароматска јаглеводородна група која има 6 до 14
јаглеродни атоми; или
3) 5- до 7-члена моноциклична хетероциклична
група која содржи 1 до 4 хетеро атоми одбрани од
атоми на кислород сулфур и азот покрај јаглеродните атоми како атоми кои го сочинуваат прстенот;
или кондензирана хетероциклична група која
резултира од кондензација на наведената 5- до 7члена моноциклична хетероциклична група со
6-член прстен кој содржи 1 до 2 атоми на азот
бензенски прстени или 5-член прстен кој содржи
1 атом на сулфур горенаведените 2) и 3) може да
имаат 1 до 5 супституенти одбрани од групата која
се состои од:
I) атом на халоген
II) нитро група
III)
алифатска
јаглеводородна
група
со
праволиниски или разгранет синџир која има
1 до 15 јаглеродни атоми кои може да бидат
супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани од
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групата која се состои од: циклоалкилна група
која има 3 до 10 јаглеродни атоми; арилна
група која има 6 до 14 јаглеродни атоми;
ароматска хетероциклична група одбрана од
тиенил фурил пиридил оксазолил и тиазолил;
неароматска хетероциклична група одбрана од
тетрахидрофурил морфолино тиоморфолино
пиперидино
пиролидинил
пиперазинил;
аралкилна група која има 7 до 9 јаглеродни
атоми; амино група; амино група која е моноили ди-супституирана со алкилна група која има
1 до 4 јаглеродни атоми или ацилна група која
има 2 до 8 јаглеродни атоми; амидино група;
ацилна група која има 2 до 8 јаглеродни атоми;
карбамоилна група; карбамоилна група која е
моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми; сулфамоилна
група; сулфамоилна група која е моно- или
ди-супституирана со алкилна група која има
1 до 4 јаглеродни атоми; карбоксилна група;
алкоксикарбонилна група која има 2 до 8 јаглеродни атоми; хидрокси група; алкокси група
која има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да
бидат супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилокси група која има 2 до 5 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; циклоалкилокси група која
има 3 до 7 јаглеродни атоми; аралкилокси група
која има 7 до 9 јаглеродни атоми; арилокси
група која има 6 до 14 јаглеродни атоми; тиолна
група; алкилтио група која има 1 до 6 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; аралкилтио група која има 7
до 9 јаглеродни атоми; арилтио групи кои имаат
6 до 14 јаглеродни атоми; сулфо група; цијано
група; азидна група; нитро група; нитрозо група;
и атом на халоген;
IV) заситена или незаситена алициклична
јаглеводородна група која има 3 до 12 јаглеродни
атоми;
V) ароматски јаглеводородни групи кои имаат 6
до 14 јаглеродни атоми;
VI) 5- до 7-члена ароматска моноциклична
хетероциклична група која се состои од 1 до 4
хетеро атоми одбрани од атоми на кислород
сулфур и азот покрај јаглеродните атоми
како атоми кои го сочинуваат прстенот; или
бициклична
или
трициклична
ароматска
кондензирана хетероциклична група која има
3 до 13 јаглеродни атоми и која содржи 1 до 5
хетеро атоми одбрани од атоми на кислород
сулфур и азот покрај јаглеродните атоми како
атоми кои го сочинуваат прстенот;
VII) неароматска хетероциклична група која има
2 до 10 јаглеродни атоми и која содржи 1 до 3
хетеро атоми одбрани од атоми на кислород
сулфур и азот покрај јаглеродните атоми како
атоми кои го сочинуваат прстенот;
VIII) ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни
атоми кои може да имаат 1 до 3 супституенти
одбрани од групата која се состои од С1-6 алкилна
група која може да биде супституирана со 1 до
3 атоми на халоген С1-6 алкокси група која може

901544

да биде супституирана со 1 до 3 атоми на халоген
атом на халоген нитро хидрокси и амино;
IX) амино група која може да биде моно- или дисупституирана со алкилна група која има 1 до 10
јаглеродни атоми циклоалкилна група која има 3
до 10 јаглеродни атоми алкенилна група која има
2 до 10 јаглеродни атоми циклоалкенилна група
која има 3 до 10 јаглеродни атоми ацилна група
која има 1 до 13 јаглеродни атоми или арилна
група која има 6 до 12 јаглеродни атоми;
X) хидрокси група која може да биде супституирана
со алкилна група која има 1 до 10 јаглеродни атоми
алкенилна група која има 2 до 10 јаглеродни атоми аралкилна група која има 7 до 10 јаглеродни
атоми ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни
атоми или арилна група која има 6 до 12 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до 2
супституенти одбрани од групата која се состои
од атом на халоген С1-6 алкокси група која може
да биде супституирана со 1 до 3 атоми на халоген
хидрокси нитро и амино;
XI)    тиолна група која може да биде супституирана
со алкил кој има 1 до 10 јаглеродни атоми
циклоалкил кој има 3 до 10 јаглеродни атоми
аралкил кој има 7 до 10 јаглеродни атоми ацил кој
има 2 до 13 јаглеродни атоми арил кој има 6 до 14
јаглеродни атоми или хетероарил; и
XII) карбоксилна група која може да биде
естерифицирана или амидирана; при што
горенаведените (IV) (V) (VI) и (VI) може да бидат
супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани
од групата која се состои од: алкилна група која
има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да бидат
супституирани со 1 до 3 атоми на хало-ген;
алкенилна група која има 2 до 6 јаглеродни атоми
кои може да бидат супституирани со 1 до 3 атоми
на халоген; циклоалкилна група која има 3 до 10
јаглеродни атоми; арилна група која има 6 до 14
јаглеродни атоми; ароматска хетероциклична
група одбрана од тиенил фурил пиридил оксазолил
и тиазолил; неароматска хетероциклична група
одбрана
од
тетрахидрофурил
морфолино
тиоморфолино
пиперидино
пиролидинил
пиперазинил; аралкилна група која има 7 до 9
јаглеродни атоми; амино група; амино група која
е моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми или ацилна
група која има 2 до 8 јаглеродни атоми; амидино
група; ацилна група која има 2 до 8 јаглеродни
атоми;
карбамоилна
група;
карбамоилна
група која е моно- или ди-супституирана со
алкилна група која има 1 до 4 јаглеродни атоми;
сулфамоилна група; сулфамоилна група која е
моно- или ди-супституирана со алкилна група
која има 1 до 4 јаглеродни атоми; карбоксилна
група; алкоксикарбонилна група која има 2 до 8
јаглеродни атоми; хидрокси група; алкокси група
која има 1 до 6 јаглеродни атоми кои може да
бидат супституирани со 1 до 3 атоми на халоген;
алкенилокси група која има 2 до 5 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до
3 атоми на халоген; циклоалкилокси група која
има 3 до 7 јаглеродни атоми; аралкилокси група
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која има 7 до 9 јаглеродни атоми; арилокси група која има 6 до 14 јаглеродни атоми; тиолна
група; алкилтио група која има 1 до 6 јаглеродни
атоми кои може да бидат супституирани со 1 до 3
атоми на халоген; аралкилтио група која има 7 до
9 јаглеродни атоми; арилтио група која има 6 до
14 јаглеродни атоми; сулфо група; цијано група;
азидна група; нитро група; нитрозо грула; и атом
на халоген; или
4) ацилна група која има 1 до 13 јаглеродни атоми
кои може да имаат 1 до 3 супституенти одбрани
од групата која се состои од С1-6 алкилна група
која може да биде супституирана со 1 до 3 атоми
на халоген С1-6 алкокси група која може да биде
супституирана со 1 до 3 атоми на халоген атом
на халоген нитро хидрокси и амино; R9 и R10 може
да се сврзат меѓусебно и да формираат 5- до 7члена циклична амино група); под услов R1  да
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биде хетероциклична група која може да биде
супституирана како што е наведено погоре или
R2 да биде ароматска јаглеводородна група која
може да биде супституирана како што е наведено
погоре или хетероциклична група која може да
биде супституирана како што е наведено погоре
кога прстенот А е бензенски прстен кој може
додатно да има 1 до 3 супституенти како што е
наведено погоре а Y е атом на кислород сулфур
-NH- или -СОNH-; или негова сол.
Има уште 23 патентни барања.

901552

Turnhoutsebaan 30  2340 Beerse BE

каде што:

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

X е N или СН; R1    е хало;

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

R2 е водород или хало; а

MEERPOEL Lieven

L ја претставува ацилната средина на амино
киселината што е претставено со радикал со
формулата (а):

HEERES Jan
HENDRICKX Robert J.M.
(54)

АЗОЛНИ АНТИФУНГИЦИДИ КОИ СОДРЖАТ
АМИНОКИСЕЛИНСКИ ЕСТЕР

(57)

1.     Соединение со формулата (I):

каде што:
негова
N/-оксидна
форма
фармацевтски
прифатлива адитивна сол или стереохемиски
изомерна форма назначено со тоа што:
-А-В-формира
формулата:
-N=CH-

(а)

-СН=N-

(б)

-СН=СН-

(в)

двовалентен

радикал

со

каде што еден атом на водород во радикалите (а)
и (б) може да се замени со радикал на С1-6-алкил
а најмногу два атоми на водород во радикалот (в)
може да се заменат со радикал на С1-6-алкил;

D е радикал со формулата:

R’ претставува амино или аминоС1-6-алкил
при што амино средината може да биде
супституирана со еден или два супституенти кои
се (секој однив) независно одбрани од С1-6-алкил
С1-6-алкилоксикарбонил бензилоксикарбонил или
трифлуорометоксикарбонил;
1-пиролидинил;
1-пиперидинил; 4-морфолинил; 1-пиперазинил
или 1-пиперазинил супституиран со С1-6-алкил
хидроксиС1-6-алкил аминоС1-6-алкил или С1-6алкиламиноС1-6-алкил; R” претставува водород;
С1-6-алкил; арил; С1-6-алкил супституиран со
арилС1-6-алкилтио   индолил   амино   хидрокси  
меркапто  аминокарбонил карбоксил гванидинил
имидазолил; или R’ и R”   заедно формираат СН2-СН2-СН2NН-; арил е фенил или фенил
супституиран со хидрокси или хало.
Има уште 16 патентни барања.

Patenti

901552

170 Glasnik 13/2 str.2-221 jini 2006 Skopje

(51)

C 07D 295/18

(11)

9001550

A 61K 31/16  31/40

(13)

Т1

A 61P 3/00

(22)

18/08/2004

C 07C 237/14

(45)

30/09/2004

C 07D 205/04  207/20
209/02  277/22
(21)

 2004/276

(96)

17/06/2002 EP 02291501.1

(97)

22/09/2004 EP 1270562 

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER
22rue Garnier  92200 Neuilly sur Seine FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Wierzbicki Michel
Fourquez Jean-Marie
Levens Nigel
Husson-Robert Bernadette
Nosjean Olivier
Boulanger Michelle

(54)

(57)

ЦИКЛИЧНИ АЛФА-АМИНО- ГАМА -ХИДРОКСИАМИДИ ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
ИСТИТЕ

содржи азот) Ѕ(О)nR9 (при што п претставува 1 2
или 3 и R9 претставува атом на водород линеарна
или разгранета (С1-С6)алкилна група или арилна
група) и РO3R1оаR1оb (при што R10а и R10b кои може
да се идентични или различни секој претставува
атом на водород или линеарна или разгранета (С1С6)алкилна група) негови  стереоизомери   и  исто
така негови   адитивни   соли   со фармацевтски
прифатлива киселина хетероцикл кој содржи
азот се подразбира како евентуално премостена
заситена моно- или би-циклична група која има од
5 до 12 членови на прстенот и која содржи еден
два или три хетеро атоми еден од овие хетеро
атоми е атомот на азот и адитивниот хетеро атом
или атоми кои се евентуално присутни се одбрани
од атомите на кислород азот и сулфур и арилна
група која се подразбира како фенил бифенилил
нафтил или тетрахидронафтил секоја од овие
групи евентуално е супституирана од еден или
повеќе идентични или различни атоми или групи
одбрани од халогените атоми и групите: линеарна
или разгранета (С1-С6)алкилна хидрокси линеарна
или разгранета (С1-С6)алкокси линеарна или
разгранета (С1-С6) полихалоалкилна нитро и     
(С1-С2)алкилендиокси.
Има уште 13 патентни барања.

1.Соединение со формулата (I):

назначено со тоа што
> (A) претставува заситен прстен на јаглерод кој
има од 4 до 8 членови на
прстенот   евентуално   супституиран   од   една   
или   повеќе   линеарни   или разгранети (С1-С6)
алкилни групи
> R1 и Р4 кои може да се идентични или различни
секој претставува атом на водород или линеарна
или разгранета (С1-С6)ацилна група

> R2 и R3 кои може да се идентични или различни
секој претставува атом на водород или линеарна
или разгранета (С1-С6)алкилна група

> R5 и R6 кои може да се идентични или
различни секој претставува атом на водород или
линеарна или разгранета (С1-С6)алкилна група
или R5 и R6 заедно со атомот на азот на кој се
прикачени формираат хетероцикл кој содржи азот
евентуално супституиран од една или повеќе
идентични или различни групи одбрани од групите
циано СО2R7 (при што R7 претставува атом на
водород или линеарна или разгранета (С1-С6)
алкилна група) СOR7 (при што R7 е како што е
дефинирано претходно горе)нитро СОNR8аR8b
(при што R8а и R8b кои може да се идентични или
различни секој претставува атом на водород или
линеарна или разгранета (С1-С6)алкилна група
или R8аи R81) заедно формираат хетероцикл кој
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а е 0 или 1;
или едниот од X и X’ е група со формулата:

C 07D 215/50
 231/00 233/32 239/00
295/88 487/04

каде што:

(21)

 2004/277

(96)

13/08/1999 EP 98945235.4

(97)

26/05/2004 EP 1005445

Неt е 5- или 6-член хетероароматски прстен кој
содржи 1 2 или 3 хетеро-атоми одбрани од N О и
Ѕ; или

(73)

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

Неt е 9- или 10-член бицикличен хетероароматски
прстен кој содржи 1 2 3 или 4 хетероатоми одбрани
од О Ѕ и N а R1 R15 и R16 се како што е дефинирано
погоре; и

ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

R30 е водород или C1-6 алкил или е отсутен;

124 Grenzacherstrasse 4070 Basle CH
(74)
(72)

CHEN LI

или едниот од X и X’ е група со формулата:

GUTHRIE Robert William
HUANG Tai-Nang
HULL Kenneth G
SIDDURI Achytharao
TILLEY Jefferson Wright

каде што:

(54)

ДЕРИВАТИ НА N-АЛКАНОИЛФЕНИЛАЛАНИН

(57)

1. Соединение со формулата:

R18 е C1-6 алкил арил хетероарил арил C1-6 алкил
хетероарил C1-6 алкил;

R19 е C1-6 алкил којшто е несупституиран или
е супституиран со еден или повеќе халоген
хидрокси C1-6 алкокси арил хетероарил алкилтио
или R19 е арил или хетероарил; и
R20 е C1-6 алкил или C1-6 алкилкарбонил; или
R19 и R20 заедно се тетраметилен; и
Y е група со формулата:

каде што:
едниот од X и X’ е водород халоген или С1-6 а
другиот е група со формулата:
каде што:

каде што:
R1 е водород или C1-6 алкил

R15 е водород халоген нитро C1-6 алкил
сулфонил цијано C1-6 алкил ОН C1-6 алкокси
C1-6 алкоксикарбонил карбокси C1-6 алкил
аминосулфонилперфлуороC1-6 алкил C1-6 алкилтио
хидрокси C1-6 алкил алкокси C1-6 алкил хало C1алкил алкилтио C1-6 алкил алкилсулфинил
6
C1-6 алкил алкилсулфонил C1-6 алкил C1-6
алкилсулфинил C1-6 алкилкарбонил ароил арил
арилокси или група со формулата R17-С=СR16 е водород халоген нитро цијано C1-6 алкил ОН
перфлуоро C1-6 алкил арилокси или C1-6 алкилтио

R17 е водород арил хетероарил или C1-6 алкил
којшто е несупституиран или е супституиран со
ОН арил или хетероарил; и

Patenti

R22  и R23 се независно водород C1-6 алкил C1алкокси C1-6 алкоксиалкил C1-6 алкиламино
6
арил арил C1-6 алкил нитро цијано C1-6 алкилтио
C1-6 алкилсулфинил C1-6 алкил сулфонил C1-6
алкилкарбонил халоген или перфлуороалкил
а најмалку едниот од R22  и R23 е различно од
водород; и
R24 е водород хидрокси C1-6 алкил C1-6 алкокси
амино арил нитро цијано C1-6 алкил сулфонил
халоген или е група со формулата:

каде што:
R25 е водород C1-6 алкил арил арил C1-6 алкил
алкокси C1-6 алкил а
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R26 е водород или  C1-6 алкил; или

R22 и R24 заедно се споен бензенски прстен; или

Y е група Y-2 којашто е пет- или шестчлена
моноциклична хетероароматска група која содржи
1 2 или 3 хетероатоми одбрани од N О и Ѕ или 9или 10-члена бициклична хетероароматска група
која содржи 1 2 3 или 4 хетероатоми одбрани од
О Ѕ и N каде што наведената хетероароматска
група е сврзана преку јаглероден атом за
амидниот карбонил а еден или два јаглеродни
атоми од наведената хетероароматска група
се супституирани со C1-6 алкил халоген цијано
перфлуороалкил или арил и најмалку еден од
наведените супституирани јаглеродни атоми е
соседен со јаглеродниот атом којшто е сврзан со
амид-ниот карбонил; и
Z е водород или C1-6 алкил; како и неговите
фармацевтски прифатливи соли и естери при
што:
терминот „C1-6 алкил” сам или во комбинација
може да биде несупституиран или супституиран со
една или повеќе групи кои се одбрани независно
од цикло-алкил нитро арилокси арил хидрокси
халоген цијано C1-6 алкокси C1-6 алкилкарбонил
C1-6 алкилтио C1-6 алкил сулфинил C1-6 алкил
сулфонил и супституиран амино;
„циклоалкил” се однесува на несупституиран или
супституиран 3- до 7-член карбоцикличен прстен

901537

каде што супституентите се одбрани од хидрокси
халоген цијано C1-6 алкокси C1-6 алкилкарбонил C1-6
алкил ароил C1-6алкилтио C1-6 алкил сулфинил C1-6
алкил сулфонил арил хетероарил и супституиран
амино; „арил” се однесува на моно- или бициклична
ароматска група која е несупституирана или
е супституирана со C1-6 алкил C1-6 алкокси
хидрокси C1-6 алкил хидрокси хидрокси алкокси
халоген C1-6алкилтио C1-6алкилсулфинил C1-6
алкилсулфонил цијано нитро перфлуороалкил
алкилкарбонил ароил како што е дефинирано
лодолу арил алкинил понизок алкинил и C1-6
алкилкарбониламино; „хетероарил” се однесува
на несупституиран или супституиран 5- или 6член моноцикличен хетероароматски прстен
или 9- или 10-член бицикличен хетероароматски
прстен кој содржи 1 2 3 или 4 хетероатоми кои се
независно N Ѕ или О а супституентите се како што
е дефинирано погоре за „арил”;
„ароил” се однесува на моно- или бицикличен арил
како што е дефинирано погоре или хетероарил
како што е дефинирано погоре сврзан преку
карбонилна група; и
„арилокси” се однесува на арилна група како што
е дефинирано погоре којашто е сврзана преку
атом на кислород.
Има уште 49 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 271/20
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901507

(11)

A 61K 31/325

(13)

Т1

A 61P 11/06

(22)

19/08/2004

27/14  29/00

(45)

30/09/2004

назначени со тоа што
М е централен градбен блок со формулата долу

(21)

 2004/279

(96)

16/12/2000 EP 00990777.5

(97)

02/06/2004 EP 1244614

n е 1 или 2

(73)

ALTANA Pharma AG

U1 и U2 се идентични и се метилен [-СН2-]

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz DE

А1 е -О-В1-АЗ- или -О-С(О)-NН-

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

А2 е -О-В2-А4- или -О-С(О)-NН- каде што

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

А3 е -О-С(О)-NH- и

ULRICH Wolf-Rudiger

А4 е -О-С(О)-NН-

BAR Thomas

В1 и В2

MARTIN Thomas

К1е-В3-Z1-В5-Х1

STADLWIESER Josef

К2е -В4-Z2-В6-Х2

DOMINIK Andreas

ВЗ и В4 се идентични и се метилен

BUNDSCHUH Daniela

В5 и В6 се идентични и се метилен

ZECH Karl

Х1 и Х2 се идентични и се амино

SOMMERHOFF Christian

Z1 и Z2 се идентични или различни и се 13-фенилен
или 14-фенилен и солите на овие соединенија.

(74)
(72)

(54)

ИНХИБИТОРИ НА ТРИПТАЗА

(57)

1. Соединенија со формулата I

(51)

F 25D 15/00  25/02

се идентични и се етилен

Има уште 5 патентни барања.

(11)

901524

(13)

Т1

(22)

24/08/2004

(45)

30/09/2004

(72)

Wood Ian David

1. Апаратура за ладно складирање вклучува
изолиран контејнер со отворена горна страна кој
дефинира надворешна површина; изолиран капак
прилагоден да го затвори отворениот горен дел на
контејнерот; средство за ладење прилагодено да
ја разладува внатрешноста но не и надворешноста
на контејнерот; и структура која го носи контејнерот
капакот и средството за разладување; Каде што
контејнерот е вграден во структурата за движење
релативно на структурата и капак за да се отвори
контејнерот и да се даде пристап до неговата
внатрешност или да се затвори контејнерот и каде
најмалку повеќето од надворешната површина на
контејнерот е изложена на амбиентален воздух
кога контејнерот е затворен со капакот.

(54)

ПРИБОР ЗА ЛАДНО СКЛАДИРАЊЕ

Има уште 77 патентнибарања.

(21)

 2004/282

(96)

13/09/2000 EP 00958900.3

(97)

18/08/2004 EP 1216389

(73)

Applied design
and Engineering Limited
5 Tower Road Lowestoft Suffolk NR33 7NG UK

(74)

ЈОАНИДИС ЈОВАН АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б 1000 Скопје

Patenti

(57)

901524
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(51)

B 65G 23/08

901558

B 65D 23/08

(13)

Т1

(21)

 2004/283

(22)

25/08/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(96)

15/08/2001 EP 01963124.1

(97)

20/10/2004 ЕP1309503

(73)

NORTON HEALTHCARE LIMITED

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(72)

LANGFORD Alan

(57)

Albert Basin Royal Docks  London E16 2QJ GB
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје
BARNEY Brian
STRETTON Caroline
(54)

МЕДИЦИНСКА НАПРАВА ЗА ПРСКАЊЕ

(51)

A 23L 1/00

(21)

C 05D 9/02

(13)

Т1

C 05G 3/00  5/00

(22)

25/08/2004

 2004/284

(45)

30/09/2004

(96)

05/03/1998 EP 98103940.7

(97)

16/06/2004 EP 0864257

(73)

Има уште 28 патентни барања.

901561

(11)

Consorzio delle Buone Idee
Societa Cooperativa a Responsabilita Limitata
Via Bassa dei Sassi 1/2  40138 Bologna IT

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

PIFFERI Piergiorgio
POGGI Valeria

(54)

901558

1. Респираторно   помагало   за   употреба   при   
самовнесување    на средство за сузбивање
на симптоми на респираторни пореметувања
споменатото   респираторно   помагало  се  состои   
од:   резервоар  за средството (1)    функционално
поврзан со вентил (2)     за празнење преку кој
може да се внесе потребна терапевтска или
превентивна количина од извесното средство  
преку испустот  (8)  и телото  на побудувачот (7)
прилагодено да го побуди вентилот се одликува
со тоа што резервоарот се состои од: стаклена
ампула (1) прекриена со слој од полимерен
матерјал пекривката од полимерниот матерјал кој
има најмалку еден непокриен или провиден отвор
(4) поставен така да овозможи следење на нивото
на средството во резервоарот.

СОСТАВ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СЕЛЕНot И
НАМАЛУВАЊЕ НА НИТРАТot ВНАТРЕ ВО
ЗЕЛЕНЧУКОТ И НИВНА УПОТРЕБА

(57)

1. Состав за селективно зголемување на содр–
жината на селен и намалување на процентот
на нитрати во овошјето или зеленчукот за диета
на луѓето се карактеризира со тоа што тој
вклучува водни раствори на:
- селениумова сол избрана од селенит и
селенатови соли на  натриум   калиум   калциум   
магнезиум бариум бакар   и амонијак со содржина
на селен која се движи помеѓу 0.5 и 200 грами на
селен по кубен метар од растворот;
биополимери
со
тежинско/волуменски
концентрации од 0.001% до 0.20% при што
биополимерите се така дизајнирани да го
одредат   визкозитетот   на    составот   и   да    го    
покажат
ограничувањето и постепеното ослободување на
составот од селен во контакт со зеленчукот.
Има уште 21 патентно барање.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 451/10

(11)

901522

(72)
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BANHOLZER Rolf

A 61K 31/46

(13)

Т1

A 61P 43/00

(22)

25/08/2004

KULINNA Christian

(21)

 2004/285

(45)

30/09/2004

TRUNK Michael

(30)

20001050621  12/10/2000  DE

GRAULICH Manfred Ludwig August

(96)

28/09/2001 EP 01983510.7

SPECHT Peter

(97)

15/09/2004 EP 1326862 B1

MEISSNER Helmut

(73)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
55216 Ingelheim am Rhein DE

(74)

175

SIEGER Peter

MATHES Andreas
(54)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје
(57)

КРИСТАЛЕН МОНОХИДРАТ НА ТИОТРОПИУМ–
БРОМИД МЕТОДА ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО
И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОД
1. Кристален монохидрат на тиотропиумбромид
Има уште 11 патентни барања.

Patenti

901522
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(51)

C 07D 403/02

901533

(11)

A 61K 31/495  31/496

(13)

Т1

A 61P 25/00

(22)

26/08/2004

C 07D 295/027  295/104

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/286

(30)

19990001887  30/12/1999  DK

(96)

22/12/2000 EP 00984931.6

(97)

23/06/2004 EP 1246817 B1

(73)

H.LUNDBECK A.S

алкокси арилокси аралкокси хидрокси амино С1-6алкиламино ди(С1-6-алкил)амино азот и цијан

n е 2 34 или 5;

X е СН2 СО СЅ ЅО или ЅО2; и

Q е по избор заменета 1-индолинил група од
формулата

Ottiliavej 9 2500 Valby Copenhagen DK
(74)

Адвокат Тоневски Драган
Бул. Кочо Рацин  14/4-13  Скопје

(72)

BANG-ANDERSEN Benny
KEHLER Jan
FELDING Jakob

(54)

ДЕРИВАТИ НА 4-ФЕНИЛ-1-ПИПЕРАЗИНИЛ ПИПЕРИДИНИЛ И -ТЕТРАХИДРОПИРИДИЛ

(57)

1. Халоген заменет со деривати на 4-фенил-1пиперазинил од формулата I

кадешто R4 R5 R6 R7 R8 и R9 се независно
селектирани од водород   халоген триф–
луорометил азот цијан С1-6-алкил С2-6-алкенил
С1-6-алкинил С1-6-алкокси С1-6-алкилтио С1-6алкилсулфонил
хидроксихидрокси-С1-6алкил
амино С1-6-алкиламино ди(C1-6-алкил)амино ацил
аминокарбонил и ди(С1-6-алкил)аминокарбонил;
и секој од неговите енантиомери и ациди со
додадени соли од тоа.
Има уште 13 патентни барања.

кадешто W е С СН или N и испрекината линија
што произлегува од W укажува на поврзаност
кога
W е С и неповрзаност кога W е N или СН;
R1  и R2 се независно одбрани од водород и
халоген овозможувајќи барем еден од R1 или R2 
да е халогенски атом;
R3 е одбран од водород   халоген   С1-6-алкил С2-алкенил С2-6-алкинил трифлуорометил С1-66

901533

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/08  38/29

(11)
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901563

(54)

ПРОТЕИНСКИ ФОРМУЛАЦИИ

(57)

1. Фармацевтска формулација која содржи човечки
паратироиден хормон во концентрација од или над
03 mg/ml до 10 mg/ml; фармацевтски прифатлив
пуфер чијашто рН вредност изнесува од 4 до 6 и
најмалку еден модификатор на тонусот.

47/02  47/12

(13)

Т1

47/26  9/19

(22)

27/08/2004

(21)

 2004/288

(45)

30/09/2004

(30)

19980001495  28/04/1998  SE

(96)

26/04/1999 EP 99917715.7

(97)

18/08/2004 EP 1079803 B1

(73)

NPS Allelix Corp

Има уште 19 патентни барања.

6850 Goreway Drive Mississauga Ontario L4V 1V7
CA
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

BILLGER Martin
BRULLS Mikael

Patenti

901563
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(51)

A 62C 31/02

(11)

901553

13/00  31/05

(13)

Т1

B 05B 1/02  1/14

(22)

27/08/2004

(21)

 2004/290

(45)

30/09/2004

(30)

20000100616  13/01/2000  RU

(96)

17/04/2000 EP 00917528.2

(97)

15/09/2004 EP 1257326 B1

(73)

Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvenno–
stju’Unipat’ GSP Volokolamskoe shosse 4-2-237  
Moscow 125871 RU

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Dushkin Andrei Leonidovich
Karpyshev Alexandr Vladimirovich

(54)

ПРСКАЛКА ЗА ФЛУИДИ И ПРОТИВПОЖАРЕН
АПАРАТ

(57)

1. Прскалка за флуиди која се состои од тело (1) со
два коаксијални канали (2) со ист попречен пресек
кои се предвидени за довод на течност со одредена
висина на столбот како и млазница чијашто
влезна бленда е формирана со пресретнување на
внатрешните површини на каналите и површината
која ја формира млазницата назначена со тоа
што млазницата има форма на конусен дифузор
(3) којшто   е   насочен   трансверзално на каналите
(2)    при    што површината на влезната бленда
на дифузорот (3) не е поголема од вкупната
површина на попречниот пресек на каналите (2).
Има уште 14 патентни барања.

901553

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 307/20  227/32

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/291

(22)

27/08/2004

(45)

30/09/2004

1999RM00787  23/12/1999  IT

(96)

15/12/2000 EP 00987615.2

(97)

25/08/2004 EP 1244645 BI

(73)

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A

179

L е С1-С6 линеарен или гранков алкил или бензил
група;

Viale Shakespeare 47 00144 Roma IT

-ОZ група е остаток од естер на сулфурик
фосфоник или фосфорик  ацид селектиран од:

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1 1000 Скопје

(72)

str.2-221 juni 2006 Skopje

901520

(30)

(74)

13/2

PICCOLO Oreste
CASTAGNANI Roberto
DE WITT Paolo

(54)

СТЕРЕОСПЕЦИФИЧНА ХИДРОЛИЗА НА ОПТИ–
ЧКИ АКТИВНИ ЕСТЕРИ

(57)

1. Процес на подготовка на соединенија од
формулата (R)-(I) од (Ѕ)-(II) деривати според
следната шема за реакција:

каде:
Т е С1-С10 линеарен или гранков алкил опционо
субституиран со една или повеќе халогени групи
или Т е арил група која ја содржи деривати од
реактивната формула (Ѕ)-(II) со воден раствор на
силна органска или неорганска кисeлина која има
негативен рКа во однос на водата на температура
која се движи од 60° до 100°C.
Има уште 7 патентни барања.

каде:
Q и Q1 се атоми на хидроген; или

Q и Q1 заeдно формираат =O група;

М е триметиламониум група или -OZ група;
W е група селектирана од -ОН -OL или -OZ или
М и W заедно формираат група -О- така што
соединението од формулата (R)-(I) е соединение
од формулата (R)-(А)

(51)
(21)
(30)

A 61K 31/565

(11)

901551

A 61P 19/00

(13)

Т1

 2004/292

(22)

27/08/2004

(45)

30/09/2004

1997RM00217  16/04/1997  IT

(96)

03/04/1998 EP 98917594.8

(97)

23/06/2004 EP 0977576 B1

(73)

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A
Viale Shakespeare 47 00144 Roma IT

(74)

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ  АДВОКАТ

(72)

CAVAZZA Clauio

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

Patenti

(54)

ФАРМАЦЕВТСКО СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СОДРЖИ
КАРНИТИН И ДХЕА ИЛИ ДХЕА-С ЗА ЗАШТИТА
НА КОСКИТЕ ОД ОШТЕТУВАЊЕ

(57)

1. Орално
парентерално
ректално
или
трансдермално администрирање на фармацевтско
соединение соодветно за формирање на
цврстина на коските и залекување од фрактури
кое содржи како активна состојка L-карнитин
каде линеарен или гранков алканоил има 2-8
карбон атоми се претпочита 2-6 карбон атоми или
негова фармацевтски прифатлива сол и дехидроепиандростерон или дехидро-епинадостерон
сулфат и еден или повеќе фармацевтски
прифатливи носачи.
Има уште 5 патентни барања.
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(45)

30/09/2004

(30)

20000200417P  28/04/2000  US

(96)

24/04/2001 EP01303713.0

(97)

01/09/2004 EP1149831 

(73)

Pfizer Inc.
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Eastern Point Road Groton Connecticut  06340 US
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

Rainville Joseph Philip

соединение со формулата (II):

каде што R1 е заштитна група одбрана од групата
која се состои од бензил (С1-С6)   алкилбензил  
(С1-С6)алкоксибензил три(С1-С6)алкилсилил ацил  
и ароил по пат на реакција со алкалнометален
борохидрид; и
II)     расцепување на заштитната група R1 на (2Ѕ)соединение со формулата (III):

Sinay Terry Gene Jr
Walinsky Stanley Walter
(54)

(57)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ТРИХИДРАТ НА
МЕЗИЛАТНА СОЛ НА 1 - ( 4- ХИДРОКСИФЕНИЛ)2 - (4 - ХИДРОКСИ-4-ФЕНИЛПИПЕРИДИН - 1 ИЛ) - 1 - ПРОПАНОЛ И ИНТЕРМЕДИЕРИ КОИ СЕ
КОРИСНИ ЗА ИСТАТА
1. Постапка за добивање трихидратна сол на
метансулфонат на (1Ѕ2Ѕ)-1-(4-хидроксифенил)2-(4-хидрокси-4-фенилпиперидин-1-ил)-1-про–
панол:

во присуство на метансулфонска киселина.
Има уште 18 патентни барања.

која ги опфаќа следните етапи:
I) редукција на карбонилната група на (2Ѕ)-

901560
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19980087963P  04/06/1998  US
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(97)

08/09/2004 EP1084114

(73)

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York New York 10017 US

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

LARSON Eric Robert
NOE Mark Carl
GANT Thomas George

(54)

ДЕРИВАТИ НА ИЗОТИАЗОЛ КОИ СЕ КОРИСНИ
КАКО АНТИКАНЦЕРНИ СРЕДСТВА

(57)

1. Соединение со формулата:

или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват каде што:
X1 е О или Ѕ;
R 1 е -(СН2)t(4- до 10-член хетероциклик) каде што
t е цел број од 0 до 5;
наведената хетероциклична група може да биде
споена со С6-С10 арилна група С5-С8 заситена
циклична група или 5- до 10-члена хетероциклична група; 1 или 2 јаглеродни атоми во
горенаведените хетеро-циклични средини може
да бидат супституирани со оксо (=O) средина;
средината -(СН2)t- на горенаведената група може да
содржи двојна или тројна врска јаглерод-јаглерод
каде што t е цел број од 2 до 5; и горенаведената
група R1 може да биде супституирана со 1 до 3
групи
R2 е Н;
R3 е Н С1-С10 алкил С2-С10 алкенил С2-С10 алкинил
-(СН2)t(С6-С10 арил) или -(СН2)t(5- до 10-член
хетероциклик) каде што t е цел број од 0 до 5;
наведената алкилна група може да содржи 1 или
2 хетеро средини одбрани од О Ѕ и -N(R6) под
услов два О атоми два Ѕ атоми или О и Ѕ атом
да не бидат директно прикачени еден за друг;
наведените арилни и хетероциклични R3  групи
може да бидат споени со С6-С10 арилна група С5С8 заситена циклична група или 5- до 10-члена
хете-роциклична група; 1 или 2 јаглеродни атоми
во горенаведените хетеро-циклични средини
може да бидат супституирани со оксо (=O)
средина; -(СН2)t- средините на горенаведените
групи R3 може да содржат двојна или тројна
врска јаглерод-јаглерод каде што t е цел број од
2 до 5 а горенаведените групи R3 може да бидат
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супституирани со 1 до 5 групи R4;
секој R4    е  независно  одбран  од  С1-С10 алкил  
С2-С10 алкенил С2-С10 алкинил хало цијано нитро
трифлуорометил трифлуорометокси азидо ОR5 -C(О)R5 -С(О)OR5 -NR6C(О)OR5 -OC(О)R5
-NR6SO2R5 -SO2NR5R6 -NR6С(О)R5 -С(О)NR5R6 NR5R6 -Ѕ(О)јR7 каде што j е цел број од 0 до 2-ЅО3НNR 5(СR 6R 7) tОR 6-(СН 2)(С 6-С 10арил)-ЅО 2(СН 2) t(С 6С10арил)-Ѕ(СН2)t(С6-С10 арил)-О(СН2)t(С6-С10 арил)(СH2)t(5- до 10-член хетероциклик) и -(СR6R7)mОR6
каде што m е цел број од 1 до 5 а t е цел број
од 0 до 5; наведената алкилна група може да
содржи 1 или 2 хетеро средини одбрани од О Ѕ и
-N(R6)- под услов два О атоми два Ѕ атоми или О
и Ѕ атом да не бидат директно прикачени еден за
друг; наведените арилни и хетероциклични групи
R4 може да бидат споени со С6-С10 арилна група
С5-С8 заситена циклична група или 5- до 10-члена
хетероциклична група; 1 или 2 јаглеродни атоми
во горенаведените хетероциклични средини може
да бидат супституирани со оксо (=O) средина;
а алкилната арилната и хетероцикличната
средина на горенаведените групи R4 може да
бидат супституирани со 1 до 3 супституенти
кои се независно одбрани од хало цијано нитро
трифлуорометил трифлуорометокси азидо NR6ЅО2R5 -ЅО2NR5R6 -С(О)R5 -С(О)ОR5 -ОС(О)R5
NR6С(О)R5 -С(О)NR5R6 -NR5R6 -(СR6R7)mОR6 ка-де
што m е цел број од 1 до 5 -ОR5 и супституентите
кои се наведени во дефиницијата за R5;
секој R5 е независно одбран од Н С1-С10 алкил(СН2)t(С6-С10арил)
и
-(СН2)t(5-до
10-член
хетероциклик) каде што t е цел број од 0 до 5;
наведената алкилна група може да содржи 1 или 2
хетеро средини одбрани од О Ѕ и -N(R6)- под услов
два О атоми два Ѕ атоми или О и Ѕ атом да не бидат
директно прикачени еден за друг; наведените
арилни и хетероциклични групи R5 може да бидат
споени со С6-С10 арилна група С5-С8 заситена
циклична група или 5- до 10-члена хетероциклична
група; а горенаведените супституенти на R5
освен Н може да бидат супституирани со 1 до 3
супституенти кои се независно одбрани од хало
цијано нитро трифлуорометил трифлуорометокси
азидо -С(О)R6 -С(О)ОR6 -СО(О)R6 -NR6С(О)R7 С(О)NR6R7 -NR6R7 хидрокси С1-С6 алкил и С1-С6
алкокси; и
секој R6  и R7 е независно одбран од Н или С1-С8
алкил.
Има уште 25 патентни барања.
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20010844843  27/04/2001  US

(96)
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McNEILUS TRUCK AND MANUFACTURING INC
P.O. Box 40 County Road 34 East Dodge Center MN
55927 US

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(72)

PRUTEANU Claudiu D

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје
DANTZMAN Gregory P
CHRISTENSON Ronald E
(54)

РАЧКА НА АВТОМАТСКИ УТОВАРУВАЧ

(57)

1. Систем за управување со контејнери (22 24) кој
содржи:
а) продолжителна коса потпора (50) која е
поставена така што да обезбеди накосување
до саканата положба за празнење заради
истоварување на контејнерот (62);
б) ротационо поставена механизирана гарнитура од
рачки која е носена од наведената продолжителна
коса потпора (50) и која има слободен крај при што

901582

наведената гарнитура од рачки има најмалку една
рачка (56 58 80) наведената најмалку една рачка
(56 58 80) е поставена да ротира во вертикална
рамнина која ги опфаќа положбите на зафаќање
ослободување подигнување и накосување на
контејнерот при што наведената најмалку една
рачка (56 58 80) се закривува за да го намали
потребниот радиус на ротација на наведената
механизирана гарнитура од рачки;
в) уред за фаќање на контејнерот (60) кој служи
за фаќање и ослободување на контејнерите и
којшто е носен од слободниот крај на наведената
гарнитура од рачки во поместувачка поврзаност;
г) систем за препознавање на положбата кој служи
за препознавање на релативното продолжување
на наведената коса потпора;
д) систем за препознавање на положбата (70) кој
служи за препознавање на ротационата положба
на наведената гарнитура од рачки;
ѓ) побудувач за продолжување и повлекување
на наведената коса потпора за реверзибилно
ротирање на наведената механизирана гарнитура
од рачки (54) и функционирање на наведениот
уред за фаќање на контејнерот; и
е) контролен систем кој служи за контрола на
работењето на наведениот систем за управување
со контејнери.
Има уште 11 патентни барања.
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БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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LIEBESCHUETZ John Walter
MURRAY Christopher William
YOUNG Stephen Clinton
CAMP Nicholas Paul
JONES Stuart Donald
WYLIE William Alexander
MASTERS John Joseph
WILEY Micahel Robert
SHEEHAN Scott Martin
ENGEL David Birenbaum
WATSON Brian Morgan
GUZZO Peter Robert
MAYER Michael John

(54)

ИНХИБИТОРИ НА СЕРИН ПРОТЕАЗА

(57)

1. Соединение кое е инхибитор на серин протеаза
од формулата (I)
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(II) нафт-2-ил опционо супституиран во 3-та и /
или 4-та позиција со хало халоалкокси халоалкил
цијано нитро амино хидразидо алкилтио алкенил
алкинил или R1j и опционо супституиран во 3-та
позиција со амино хидрокси хало алкил карбокси
цијано амидо аминоалкил алкокси или алкилтио;
(III) изокинолин-7-ил индол-5-ил индол-6-ил
индазол-5-ил индазол-6-ил бензотиазол-6-ил
или бензизоксазол-5-ил опционо супституиран
во 3-та позиција со хало халоалкокси халоалкил
цијано нитро амино хидразидо алкилтио алкенил
аликинил или R1j

(IV) бензимидазол -5-ил или бензотиазол-6-ил
опционо супституиран во 2-та позиција со амино;

(V) тиен-2-ил или тиен-3-ил опционо супституиран
во 4-та и 5-та позиција со хало халоалкокси
халоалкил цијано нитро амино хидразидо алкилтио
алкенил алкинил или R1;

(VI) 34-метиленедиоксифенил 2З-дихидроиндол6-ил 33-дихлоро-2-ксо-индол-6-ил или 1-метил-3аминоиндазол-5-ил;
(VII) бензотиазол-2-ил имидазо   [12-а] пиримидин2-ил   или тетрахидроимидазо [12-а] пиримидин-2ил;

(VIII) пиразол-2-ил опционо супституиран во 5-та
позиција со хало халоалкокси халоалкил цијано
нитро амино хидразидо алкилтио алкенил алкинил
или R1;

(IX) пирид-2-ил опционо супституиран во 5-та
позиција со хало халоалкокси халоалкил цијано
нитро амино хидразидо алкилтио алкенил алкинил
или R1;

(X) пирид-3-ил опционо супституиран во 6-та
позиција со хало халоалкокси халоалкил цијано
нитро амино хидразидо алкилтио алкенил алкинил
или R1;

(XI) бензофур-2-ил опционо супституиран во 3-та
позиција со амино хидрокси хало алкил карбокси
цијано амидо аминоалкил алкокси или алкилтио
и во 5-та или 6-та позиција со хало халоалкокси
халоалкил цијано нитро амино хидразидо алкилтио
алкенил алкинил или R1j;

(XII) индол-2-ил опционо супституиран во атомот
на азот на индол со алкил и опционо во 5-та или
6-та позиција со хало халоалкокси халоалкил
цијано нитро амино хидразидо алкилтио алкенил
алкинил или R1j ;
каде што:
R2 претставува:

(I) фенил опционо супституиран во 3-та и/или
4-та позиција со хало нитро тиол халоалкокси
хидразидо
алкилхидразидо
амино
цијано
халоалкил алкилтио алкенил алкинил ациламино
три или дифлуорометокси карбокси ацилокси
МеЅО2 или R1 и опционо супституиран во 6-та
позиција со амино хидрокси хало алкил карбокси
алкоксикарбонил цијано амидо аминоалкил
алкокси или алкилтио;
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(XIII) индол-6-ил супституиран во 3-та позиција
со амино хидрокси хало алкил алкоксикарбонил
цијано амидо аминоалкил алкокси или алкилтио
и во 3-та позиција со хало халоалкокси халоалкил
цијано нитро амино хидразидо алкилтио алкенил
алкинил или R1j; или

(XIV) бензо[b]тиофе-2-ил опционо суституиран
во 3-та позиција со амино хидрокси хало алкил
карбокси цијано амидо аминоалкил алкокси или
алкилтио и во 5-та или 6-та позиција со хало
халоалкокси халоалкил цијано нитро амино
хидразидо алкилтио алкенил алкинил или R1j;
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со услов  R2 да не може да биде аминоизокинолил;
или R2 претставува

кадешто X4 претставува О или Ѕ и R13 е избран од
водород флуоро хлоро или метил;
R1 претставува водород хидрокси алкокси
алкил алкиламиноалкил алканоил хидрок–
сиалкил
алкоксиалкил
алкокси
карбонил
алкиламинокарбонил алкиламино карбоксил
карбоксиметил амидо или амидометил;
R1j претставува водород хидрокси алкокси
алкил алканоил хидроксиалкил алкоксиалкил
алкоксикарбонил
алкиламино
карбоксил
карбоксиметил амидо или амидометил;
-Х-Х-е-СОNH-;
Y  (а-атомот) е СН;
Су претставува опционо R3а супституиран:
фенил пиридил тиенил тиазолил нафтил
пиперидинил фуранил пиролил изоксазолил
изотиазолил пиразолил оксазолил имидазолил
124-тиадиазолил 134-тиадиазолил пиримидинил
пиридазинил кинолил изокинолил бензофурил
бензотиенил или циклоалкил група или фенил
група супституирана со R3iXi  во  која Xi е врска О
NН или СН2 и R3i претставува фенил пиридил или
пиримидил група опционо супституирана со R3a;
Секое R3а пртеставува водород; хидроксил;
алкокси; аралкилокси; алкил; алкиламиноалкил;
хидроксиметил; карбокси; алкоксиалкил; алкокси–
карбонил; алкиламинокарбонил; аминометил;

СОNH2 СН2СОNН2;(1-6С)алканоиламино; алкок–
сикарбониламино; амино; хало; цијано; нитро;
тиол; алкилтио; алкилсулфонил; алкилсулфенил;
алкилсулфонамидо;         алкиламиносулфонил;
аминосулфонил; халоалкокси; халоалкил; група
од формулата -С(X3)N(R11)R12 (кадешто X3 е О
или Ѕ и R11и R12 се независно избарни од водород
метил етил или заедно со атомот на азот кон
кого се се во прикачена форма на пиролидин-1ил пиперидин-1-ил или морфолино група; или ОСН2- кој е поврзан кон два соседни прстенести
атоми во Су; и

пиразолил имидазолил пиридил (кој може да
носи
алкилсулфонил
алкиламиносулфонил
алкиламиносулфонил
алкиламинокарбонил
амино амидо (1-4С)ал–коксикарбонил карбокси
ацетиламино хлоро флуоро цијано (1-ЗС)алкил
трифлуорометил
метокси
етокси
нитро
хидрокси
алкилсулфониламино
триазолил
или тетразолил супституент) пиримидинил
пиридазинил пиразинил или фенил (кој може да
носи метил метиламино диметиламино карбокси
диалкиламиносулфонил
алкиламинокарбонил
амино амидо алкоксикарбонил ацетиламино хлоро
флуоро цијано метокси етокси нитро хидрокси
алкилсулфониламино триазолил или тетразолил
суституент); секој од Rе и Rf независно претставува
водород или С-1-3 алкил или СНReRf претставува
циклопентил (кој може да носи хидрокси амино
(1-ЗС)алкокси (1-ЗС)хидроксиалкил (1-ЗС)алкил
карбокси метоксикарбонил или етоксикарбонилен
супституент во 3-та или 4-та позиција)
тетрахидропиран-4-ил тетрахидротиопиран-4-ил
пиролидин-3-ил (кој може да носи хидрокси амино
(1-ЗС)алкокси (1-ЗС)хидроксиалкил (1-ЗС)алкил
карбокси метоксикарбонил или етоксикарбонилен
супституент во 1-ва позиција) пиперидин-4-ил
(кој може да носи хидрокси амино (1-ЗС)алкокси
(1-ЗС)хидроксиалкил     (1-ЗС)алкил     карбокси    
метоксикарбонил     или етоксикарбонилен
супституент во 1-ва позиција) или индан-2-ил; и
Rg претставува 2-метилсулфонилфенил кој може
да носи 4-флуоро супституент или Rg претставува
А6-1 1-диоксобензо [b]тиопен-7-ил; или нивна
физиолошки - толерирана сол; обезбедена така
да Lр(D)nне е од формулата (К)

кадешто  Х2 претставува флуор или водород.

Има уште 23 патентни барања.

-L-Lр(D)п е од формулата:

кадешто Rr претставува -(СН2)с-Rс СНReRf СН2-СНRеRf -СН2-СН2-СНRеRf   или Rg во која
с претставува 1 или 2; Rс е тиенил тиазолил
(кој може да носи амино супституент)
изотиазолил
оксазолил
изоксазолил

901519
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(30)

19990125384  20/12/1999  EP
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
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ULRICH Wolf-Rudiger
BAR Thomas
MARTIN Thomas
STADLWIESER Josef
DOMINIK Andreas
BUNDSCHUH Daniela
ZECH Karl
SOMMERHOFF Christian

(54)

ИНХИБИТОРИ НА ТРИПТАЗА

(57)

1.Соединенија со формулата I
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М е централен градбен блок со формулата долу

n е 1 или 2
U1 и U2     се идентични или различни и се метилен
[-СН2-] тетраметилен [-СН2-СН2-СН2-СН2-] или
изопропилиден [-С(СН3)2-) А1 е-А3-В1-А5 А2        е
-А4-В2-А6- А3 и А4     се идентични или различни
и се -О-С(О)- -О-С(О)-NН или -О-(СН2)m-О-С(О)-т
е 2 А5 и А6      се идентични или различни и се
-С(О)- -С(О)-NН- или -NH-C(O)В1 и В2 се идентични или различни и се етилен
или 14-пиперазинилен
К1е-ВЗ-21-В5-Х1
К2е -В4-22-В6-Х2
ВЗ и В4
се идентични или различни и се врска
или метилен
В5 и В6

се идентични и се метилен

Х1 и Х2
се идентични и се амино 21 и 22
се идентични или различни и се 13-фенилен 14фенилен или 14-циклохексилен и каде што
на директниот пат помеѓу крајните азотни
атоми 20 до 45 врски мора да бидат присутни
и солите на овие соединенија и N-оксидите на
хетероциклоалкилени кои содржат азот и нивни
соли каде што сите оние соединенија се исклучени
во кои заради значењето на варијаблите АЗ А4 А5
А6 В1 и В2 би постоела директна поврзаност на
два хетероатоми.
Има уште 6 патентни барања.

назначени со тоа што
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(51)

C 07D 471/04
A 61K 31/4745

(13)

Т1

(21)

 2004/302

(22)

02/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19980116416  31/08/1998  EP

(96)

21/08/1999 EP 99968237.0

(97)

16/06/2004 EP 1109810 B1

(73)

ALTANA Pharma AG

901566

(11)

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz DE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

AMSCHLER Hermann
FLOCKERZI Dieter
ULRICH Wolf-Rudiger
BAR Thomas

RЗ е хидроксил 1-4С-алкокси 3-7С-циклоалкокси
3-7С-циклоалкилметокси или 1-4С-алкокси кој е
комплетно или предоминантно супституиран со
флуор; или каде што:
R2 и КЗ   заедно се 1-2С-алкилендиокси група;
R4 е радикал на фенил кој е супституиран со R5
каде што:
R5 е радикал на тетразол-5-ил кој е супституиран
со радикал R6 каде што:
R6 е водород 1-10С-алкил 3-7С-циклоалкил 3-7Сциклоалкилметил или Аr-1-4С-алкил каде што:
Аr е радикал на фенил којшто е несупституиран
или е супституиран со R7 и/или R8; и
R7 и R8 независно еден од друг се 1-4С-алкил или
1-4С-алкокси како и солите на овие соединенија.
Има уште 9 патентни барања.

MARTIN Thomas
HATZELMANN Armin
BEUME Rolf
BOSS Hildegard
KLEY Hans-Peter
BUNDSCHUH Daniela
SCHMIDTBeate
(54)

N-ОКСИДИ НА БЕНЗОНАФТИРИДИН КОИ
ИМААТ ИНХИБИТОРНО ДЕЈСТВО ПРОТИВ
PDE3 И PDE4

(57)

Соединенија со формулата (I):

назначени со тоа што
R1 е 1-4С-алкил;
R2 е хидроксил 1-4С-алкокси 3-7С-циклоалкокси
3-7С-циклоалкилметокси или 1-4С-алкокси кој е
комплетно или предоминантно супституиран со
флуор;

901566
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циклоалкил кој може да биде супституиран со
хидроксикарбонилС1-6алкил карбоксил С1-6алкилоксикарбонил арилС1-6алкилокси арилС1-6
алкилтио арил Неt1; С2-8алкенил кој може да биде
супституиран со еден два или три супституенти
одбрани од хало С3-7циклоалкил   арил   Неt1; С2-8
алкинил кој може да биде супституиран со хало
С3-7циклоалкил арил; С3-7циклоалкил кој може да
биде супституиран со С1-6алкил или арил; С5-7
циклоалкенил кој може да биде супституиран со
С1-6алкил или арил; арил; Неt1; или
(I)

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse BE

-Аlk-NR 3R5

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

или

ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

NR3R5

MABIRE Dominique

каде што Аlk претставува С1-6алкандиил; а

CSOKA Imre Christian
VENET Marc Gaston
(54)

МИМЕТИЧКИ
КИСЕЛИНА

(57)

1. Соединение со формулата:

НА

РЕТИНОНСКА

негов
N-оксид
фармацевтски
прифатлива
адитивна сол или стереохемиски изомерна форма
каде што:
X претставува -О- -Ѕ- или -NR3-;
R1 претставува водород хидрокси С1-6алкил или
арил;
R2 претставува водород С1-12алкил;
клоалкил; С2-8алкенил; арил; Неt1;

С3-7ци–

или С1-12 aлкил супституиран со еден или два
супституенти одбрани од С3-7циклоалкил хидрокси
С1-4алкилокси цијано амино моно- и ди (С1-4ал–
кил)амино моно- или ди(арилС1-4алкил)амино
ди(арилС1-4алкил)аминокарбонилокси (С1-4алкил)
(арилС1-4алкил)амино моно- и ди(арил)амино
(С1-4алкил)(ди(С1-4алкил) аминоС1-4алкил)амино
пиролидинил пиперидинил пиперазинил кој
може да биде супституиран со С1-4 алкил
морфолинил перхидроазепинил карбоксил С1алкилоксикарбонил аминокарбонил моно- и
4
ди (С1-4 алкил)аминокарбонил арил арилокси и
арилтио; или
R1 и R2 заедно може да формираат двовалентен
радикал со формулата -R1-R2-каде што -R1-R2претставува -(СН2)n- каде што n е 2 3 4 5 или 6;

R3 претставува водород С1-6алкил арил Неt1  или
С1-6алкил супституиран со арил или Неt1;

R4   претставува водород; хидрокси; меркапто;
С1-6алкилокси; С16алкилтио;арилокси; арилтио;
Неt1-окси; Неt1-тио; С1-12алкил кој може да биде
супституиран со еден два или три супституенти
кои се (секој од нив) независно одбрани од хало
хидрокси меркапто С1-6алкилокси С1-6 алкилтио арилокси арилтио Неt1-окси Неt1-тио С3-7

Patenti

(II)

R5 претставува водород С1-6алкил арил Неt1 (арил
или Неt1)С1-6алкил

ADELINET Christophe Denis

АНИЛИДИ
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(арил или Неt1)карбонил или (арил или Неt1)С1-6
алкилоксикарбонил; арил претставува инданил
инденил нафтил 5678-тетрахидро-2-нафталенил
фенил; наведените инданил инденил нафтил
или фенил може да бидат супституирани со
еден два три четири или пет супституенти кои
се (секој од нив) независно одбрани од хидрокси
хало нитро цијано амино азидо моно- или ди (С1алкил)амино С1-6алкилкарбониламино С1-6алкил
6  
полихалоС1-6алкил хидроксиС1-6 алкил фенил
фенилокси фенилС1-6алкилокси пиридинилС1-6
алкилокси С1-6алкилокси формил карбоксил и
С1-6алкилкарбонил; или два соседни јаглеродни
атоми врз наведениот фенил може да бидат
супституирани со единечен дво-валентен радикал
со формулата С1-12алкандиил или полихалоС1-12 
алкандиил;
Нet претставува незаситен хетероциклик одбран
од пиролил пиразолил имидазолил триазолил
тетразолил и пиридинил; секој од наведените
незаситени хетероциклици може да биде
супституиран со амино меркапто С1-6алкил С1-6
алкилтио или арил; и
Неt1  претставува моноцикличен хетероциклик
одбран од пиролидинил пиролил пиразолил
имидазолил
134-триазолил
124-триазолил
тетрахидрофуранил фуранил тиоланил тиенил
диоксоланил изоксазолил оксазолил изотиазолил
тиазолил
изоксазолидинил
оксазолидинил
изотиазолидинил тиазолидинил пиперидинил
пиридинил
пиперазинил
пиридазинил
пиримидинил пиразинил 123-триазинил 124триазинил
тетрахидропиранил
пиранил
морфолинил и диоксанил; секој од наведените
моноциклични хетероциклици може да биде
супституиран со еден или два супституенти
кои се (секој од нив) независно одбрани од С1алкил хидрокси амино хало арил арилкарбонил
4
или С1-4алкилоксикарбонил; или бицикличен
хетероциклик одбран од индолинил индолил
индазолил
бензимидазолил
бензотриазолил
бензофуранил бензотиенил 2Н-1-бензопиранил
34-дихидро-2Н-1-бензопиранил
бензтиазолил
изохинолинил хинолинил      34-дихидрохинолинил
кинолинил хиназолинил хиноксалинил хроманил
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14-бензодиоксинил
14-бензоксатианил
бензодиоксанил и бензодиоксоланил; секој од
наведените бициклични хетероциклици може да
биде супституиран со еден или два супституенти
кои се (секој од нив) независно одбрани од С14алкил хидрокси амино хало арил арилкарбонил
или С1-4алкилокси- карбонил под услов да не
бидат вклучени следните: N-[4-(имидазол-1илфенил-метил)-фенил]-3-фенил-акриламид
N-[4-(1-имидазол-1-ил-2-метил-пропил)-фенил]3-фенил-акриламид N-{4-[(3-хлоро-фенил)-имидазол-1-ил-метил]-фенил}-3-фенил-акриламид
N-{4-[(3-флуоро-фенил)имидазол-1-ил-метил]
фенил}-3-фенил-акриламид N-{4-[(4 флуорофенил)-имидазол-1-ил-метил]-фенил}-3 фенилакриламид N-(4-имидазол-1-ил-метил-фенил)-3фенил-акриламид
N-[4-(имидазол-1-ил-фенилметил)-фенил]-33-дифенил-акриламид
N-{4-

901571

[1-(Н-имидазол-1-ил)-етил]-фенил}-формамид
1-бензоил-3-[4-(1-имидазол-1
-ил-2-метилпропил)- фенил]-тиоуреа [4-(1-имидазол-1-ил-2метил-пропил)-фенил]-тиоуреа N- [4-(2-етил-1
[124]триазол-1-ил-бутил)-фенил]-ацетамид
[4
(2-етил-1- имидазол-1-ил-бутил)-фенил]-тиоуреа
26-дифлуоро-N-[[[4-(3-пи ридинилметил)фенил]
мино]карбонил]-бензамид 2-хлоро-N-[[[4-(3-пири
динилметил)фенил]амино]карбонил]-бензамид
2-метил-N-[[[4-(3-пириди-нилметил)фенил]амин
о]карбонил]-бензамид 26-дифлуоро-N-[[[4-(4-пиридинилметил)фенил]амино]карбонил]-бензамид
и 26-дихлоро-N-[[[4-(4-пиридинилметил)фенил]а
мино]карбонил]-бензамид.
Има уште 13 патентни барања.
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(54)

РАСТВОРЛИВИ МУТАНТНИ МОЛЕКУЛИ CTLA4
И НИВНА УПОТРЕБА

(57)

1. Мутантен
молекул
СТLА4
кој
содржи
аминокиселинска
секвенца
која
започнува
со метионин кај положбата +1 и завршува со
аспартинска киселина кај положбата +124 како
што е прикажано на Слика 7 или која започнува
со аланин кај положбата -1 и завршува со
аспартинска киселина кај положбата +124 како
што е прикажано на слика 7.
Има уште 41 патентно барање.

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

PEACH Robert J
NAEMURA Joseph R
LINSLEY Peter S
BAJORATH Jurgen

СЛИКА 1
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12/03/2003 EP03290607.5

(97)

03/11/2004 EP1323729
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Dubuffet Thierry
LeCouve Jean-Pierre

(54)

ПОСТАПКА
ЗА
СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА
ДЕРИВАТИ НА (2S 3AS 7AS)- ПЕРХИДРОИНДОЛ2-КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНИТЕ
ЕСТЕРИ; И УПОТРЕБА ПРИ СИНТЕТИЗИРАЊЕ
НА ПЕРИНДОПРИЛ

(57)

1.  Постапка за индустриска синтеза на соединенија
со формулата (I)

за хлорирање како што е тионил хлорид или
оксалил хлорид или со спојно пептидно средство
за да се добме соединението со формулата (VI):

при што R1 е како што е дефинирано претходно
горе кое се подложува на спојна реакција
во присуство на титаниум за да се добие
соединението со формулата (VII):

при што R1 е како што е дефинирано претходно горе
кое се подложува на каталитичка хидрогенација
во присуство на катализатор како што е платина
паладиум родиум или никел при притисок од 1
до 30 бари за да се добие после евентуалното
ослободување или повторно заштитување
на киселинската функција соединението со
формулата (I).
Има уште 7 патентни барања.

назначена со тоа што R претставува атом на
водород или група на бензил или линеарен или
разгранет (СгС6)алкил при што 27-оксепандион
со формулата (III):

реагира со соединението со формулата (IV):

при што R1 претставува група на бензил или
линеарен или разгранет (Сг-C6) алкил
R2 претставува заштитна група за
функцијата која е различна од R1 и X

амино

претставува атом на бром или јод во присуство
на цинк или цинк/бакар амалгам за да се  добие  
после   одзаштитата   на   амино   функцијата  
соединението со формулата (V):

при што R1 е како што е дефинирано претходно
горе кое се циклизира преку реакција со средство

901577

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 211/52

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/316

(22)

10/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20000200673P  28/04/2000  US

(96)

24/04/2001 EP 01303705.6

(97)

22/09/2004 EP 1151995 B1

(73)

Pfizer Inc.

901546

13/2
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МЕЗИЛАТНА СОЛ НА 1-(4-ХИДРОКСИФЕНИЛ)2-(4-ХИДРОКСИ-4-ФЕНИЛПИПЕРИДИН-1-ИЛ)-1ПРОПАНОЛ
(57)

1. Постапка за добивање метансулфонат на
трихидратна сол на соединение со формулата (I):

235 East 42nd Street New York New York 10017 US
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

Rainville Joseph Philip
Walinsky Stanley Walter
Sinay Terry Gene Jr

(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТРИХИДРАТ НА

која ги опфаќа следните етапи:
I) растворување на D-(-)-тартаратна сол на
соединението со формулата (I) во воден раствор
на метансулфонска киселина; и
II) овозможување на метансулфонатот на
трихидратната сол да се оддели од растворот.
Има уште 6 патентни барања.
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(51)

C 07D 401/12

901492

(11)

A 61K 31/44

(13)

Т1

C 07D 295/192

(22)

10/09/2004

(21)

 2004/318

(45)

30/09/2004

(30)

19981004761  06/02/1998  DE

како што е прикажано подолу:

19981051299  06/11/1998  DE
(96)

04/02/1999 EP 99910192.6

(97)

17/11/2004 EP1060175

(73)

Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der
Wissenschaften e.V and ALTANA Pharma AG

R4 е Н -С(О)R9 -С(О)ОR9 -С(О)NR9R10 или заштитна
хидрокси група;

Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen DE and BykGulden-Strasse 2  78467 Konstanz DE

R5 е -ЅR8 -(СН2)nС(О)R8 каде што n е 0 или 1
С1-С10 алкил С2-С10 алкенил С2-С10 алкинил (СН2)m(С6-С10 арил) или -(СН2)m(5- до 10-член
хетероарил) каде што m е цел број од 0 до 4 и
каде што горенаведените R5 групи можe да бидат
супституирани со 1 до 3 R16 групи;

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

ULRICH Wolf-Rudiger
BAR Thomas
MARTIN Thomas
BEUME Rolf
THIBAUT Ulrich
STADLWIESER Josef
DOMINIK Andreas
BUNDSCHUH Daniela
SOMMERHOFF Christian
BODE Wolfram
MORODER Luis
PEREIRA Pedro Jose Barbosa
BERGNER Andreas
HUBER Robert
SCHASCHKE Norbert
GOEBEL Karl-Josef

(54)

ИНХИБИТОРИ НА ТРИПТАЗА

(57)

1. Соединение со формулата:

секој R6 и R7 е независно Н хидрокси С1-С6
алкокси С1-С6 алкил С2-С6 алкенил С2-С6 алкинил
-(СН2)m(С6-С10 арил) или -(СН2)m(5- до 10-член
хетероарил) ка-де што m е цел број од 0 до 4;
секој R8 е независно Н С1-С10 алкил С2-С-10
алкенил С2-С10 алкинил -(СН2)qСR11R12(СН2)rNR13R
14
каде што q и r се (секој од нив) независно цел
број од 0 до 3 со исклучок на тоа дека q и r не
се и двата 0 -(СН2)m(С6-С10 арил) или -(СН2)m(5- до
10-член хетероарил) каде што m е цел број од 0
до 4 и каде што горенаведените R8 групи освен Н
може да бидат супституирани со 1 до 3 R16 групи;
или каде што R8 е како -СН2NR8R15 R15 и R8 може
заедно да формираат 4- до 10-член моноцикличен
или полицикличен заситен прстен или 5- до 10член хетероарилен прстен каде што споменатите
заситени и хетероарилни прстен може да содржат
1 или 2 хетероатоми одбрани од О Ѕ и -N(R8)покрај азотот за којшто се прикачени R15 и R8 при
што споменатиот заситен прстен може да содржи
1 или 2 двојни или тројни врски на јаглеродјаглерод а споменатите заситени и хетероа-рилни
прстени може да бидат супституирани со 1 до 3
R16 групи;
секој R9 и R10 се независно Н или С1-С6 алкил;

секој R11 R12 R13 и R14 е независно одбран од Н С1С10 алкил -(СН2)m(С6-С10 арил) и -(СН2)m(5- до 10член хетероарил) каде што m е цел број од 0 до 4
и каде што горенаведените R11 R12 R13 и R14 групи
освен Н може да бидат супституирани со 1 до 3
R16 групи;
или негова фармацевтски прифатлива сол каде
што:
R1 е Н хидрокси или метокси;
R2 е хидрокси;
R е С1-С10 алкил С2-С10 алкенил С2-С10 алкинил
цијано -СН2Ѕ(О)nR8 каде што n е цел број од
0 до 2 -СН2ОR8 -СН2N(ОR9)R8 -СН2NR8R15 (СН2)m(С6-С10 арил) или -(СН2)m(5- до 10-член
хетероарил) каде што m е цел број од 0 до 4 и
каде што горенаведените R3 групи може да бидат
супституирани со 1 до 3R16 групи;
3

или R2 и R3 заедно формираат оксазолилен прстен

901492

или R11 и R13 заедно формираат -(СН2)p- каде што
р е цел број од 0 до 3 така што се формира 4- до
7-член заситен прстен кој може да содржи 1 или 2
двојни или тројни врски на јаглерод-јаглерод;
или R13 и R14 заедно формираат 4- до 10-член
моноцикличен или полицикличен заситен прстен
или 5- до 10-член хетероарилен прстен каде што
споменатите заситени и хетероарилни прстени
може да содржат 1 или 2 хетероатоми одбрани од
О Ѕ и -N(R8)- покрај азотот за којшто се прикачени
R13 и R14 при што споменатиот заситен прстен
може да содржи 1 или 2 двојни или тројни врски
на јаглерод-јаглерод а споменатите заситени и

Patenti

Glasnik

R15 е Н С1-С10 алкил С2-С10 алкенил или С2-С10
алкинил каде што горенаведените R15 групи може
да бидат супституирани со 1 до 3 супституенти
независно одбрани од хало и -ОR9;

C 12N 15/38

(11)

901487

(13)

Т1

C 07K 14/035

(22)

13/09/2004

C 12N 15/86  7/04

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/320

(30)

19990151621P  31/08/1999  US

(96)

02/02/2000 EP 00913305.9

(97)

01/12/2004 1212428

(73)

THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION
Fruit Street  Boston MA 02114 US

(74)
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секој R17 е независно одбран од Н С1-С10 алкил С2С10 алкенил С2-С10 алкинил (СН2)m(С6-С10 арил) и
-(СН2)m(5- до 10-член хетероарил) каде што m е
цел број од 0 до 4; под услов R8 да не биде Н кога
R3 е -СН2Ѕ(О)nR8.

секој R16 е независно одбран од хало цијано
нитро трифлуорометил азидо -С(О)R17 -С(О)ОR17
-С(О)OR17 -ОС(O)ОR17 -NR6С(О)R7 -С(О)NR6R7
-NR6R7 хидрокси С1-С6 алкил С1-С6 алкокси (СН2)m(С6-С10 арил) и -(СН2)m(5- до 10-член
хетероарил) каде што m е цел број од 0 до 4 и
каде што споменатите арилни и хетероарилни

A 61K 48/00

str.2-221 juni 2006 Skopje

супституенти може да бидат супституирани со 1
или 2 супституенти кои се независно одбрани од
хало цијано нитро трифлуорометил азидо -С(О)R17С(О)ОR17-С(О)ОR17-ОС(О)OR17-NR6С(О)R7
С(О)NR6R7 -NR6R7 хидрокси С1-С6 алкил и С1-С6
алкокси;

хетероарилни прстени може да бидат супституирани со 1 до 3 R16 групи;

(51)

13/2

Има уште 30 патентни барања.

(54)

КЛЕТОЧНО
ОДРЕДЕН
И/ИЛИ
ТУМОРНО
ОДРЕДЕНИ ПРОМОТОРИ НА ПРЕНАСОЧУВАЊЕ
НА ХЕРПЕСЕН ГАМА 34.5 ГЕНСКИ ИЗГЛЕД

(57)

1. Мутант на вирусен херпес кој е составен од:
(а) бришење или онеспособувачка мутација двете
копии од генетски кодираниот у 34.5; и
(б) вметнување     на     барем     една     копија    
од    у 34.5    генот    под транскрипциска котрола
од клеточно   одреден      и/или туморно одреден
промотор.
Има уште 23 патентни барања.

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32 1000 Скопје

(72)

CHIOCCA E Antonio
CHUNG  RICHARD Y

Patenti

901487

194 Glasnik 13/2 str.2-221 jini 2006 Skopje

(51)

A 61K 47/48

(11)

901564

(54)

ПОЛИОЛ-IFN-БЕТА СОЕДИНЕНИЈА

(21)

 2004/321

(13)

Т1

(57)

(22)

14/09/2004

1. Полиол-интерферон-B соединение коешто
има полиолов дел ковалентно врзан за Суѕ17 на
човечки интерферон-B.

(45)

30/09/2004

(30)

19980083339P  28/04/1998  US

(96)

28/04/1999 EP 99920094.2

(97)

08/09/2004 EP 1075281 B1

(73)

Applied Research Systems ARS Holding N.V

Има уште 12 патентни барања.

Pietermaai 15 Curacao AN
(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8 1000
Скопје

(72)

EL TAYAR Nabil
ROBERTS Michael J
HARRIS Milton
SAWLIVICH Wayne

901564

Patenti
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(51)

C 07D 405/02

(11)
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назначено со тоа што R1 е одбрано од

901586

(I) фенил;

A 61K 31/496

(13)

Т1

A 61P 25/04

(22)

15/09/2004

(II) пиридинил;

C 07D 405/14  409/14

(45)

30/09/2004

(III) тиенил;

(21)

 2004/324

(IV) фурил;

(30)

19990004674  20/12/1999  SE

(V) имидазолил; и

(96)

15/12/2000 EP 00987916.4

(VI) триазолил

(97)

01/09/2004 EP 1242410

(73)

AstraZeneca AB

PLOBECK Niklas

при што секој R1  фенилен прстен и R1 
хетероароматски прстен може евентуално и
независно понатаму да е супституиран од 1 2
или 3 супституенти одбрани од праволиниски и
разгранет С1-С6 алкил NО2 СF3 С1-С6 алкокси хлоро
флуоро бромо и јодо при што супституциите на
фенилниот прстен и на хетероароматскиот прстен
може да се случат на било која на споменатите
прстенести системи; како и негови фармацевтски
прифатливи соли и изомери.

(54)

НОВИ СОЕДИНЕНИЈА

Има уште 14 патентни барања.

(57)

1. Соединение според формулата I

(51)

C 07D 209/42

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/325

(22)

15/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

03290487.2  28/02/2003  EP

(96)

28/02/2003 EP 03290487.2

(97)

EP 1338591

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER

151 85 Sodertalje SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

BROWN William
WALPOLE Christopher

901568

12 Place de la Defense   92415 Courbevoie Cedex
FR
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Димитар Пандилов’’ бр.17 1000 Скопје

(72)

Dubuffet Thierra

(54)

ПОСТАПКА ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА (2S3AS
7AS)-ПЕРХИДРОИНДОЛ-2-КАРБОКСИЛНА КИ–
СЕЛИНА И НЕЈЗИНИТЕ ЕСТЕРИ И УПОТРЕБА
ПРИ СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА ПЕРИНДОПРИЛ

(57)

1.  Соединение со формулата I:

или негова фармацевтски прифатлива сол
назначено со тоа што секој R е неза-висно С1-8
алкил.
Има уште 18 патентни барања.

LANGLOIS Pascal

Patenti
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(51)

B 31B 37/00  19/74

(11)

901559

(13)

Т1

(21)

 2004/326

(22)

15/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19981025080  04/06/1998  DE

(96)

27/04/1999 EP99108245.4

(97)

11/08/2004 EP0962308

(73)

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH
& Co. Betriebs KG
Rudolf-Wild-Strasse 4-6  69214 Eppelheim Heildeberg
DE

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8 1000
Скопје

(54)

ПОСТАПКА И НАПРАВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ПЛАСТИЧНИ ЌЕСИЧКИ

(57)

1. Постапка   за    производство    на    фолиени   
ќесички   по   следниве  чекори:
а) Доставување на две фолии (2 4) од кои се
создадени страничните ѕидови на фолиената
ќесичка (2);
б) Доставување на една подложна фолија (8)
каде што при доставувањето се прават отвори
(20) на подложната фолија (8) кои во правецот на
движење

901559

(52) на подложната фолија се на     едно (х)
растојание кое одговара на ширината на
фолиената ќесичка (2) и набори на подложната
фолија (8) по должината на средишната линија
(22) на подложната фолија (8) кои се движат
паралелно на правецот на движење (52) на
подложната фолија каде што на отворите (20) се
распоредуваат   симетрично на средишната линија
(22) и при што во текот на чекорот б) преку едно
заедничко мерно место се спроведува мерење
на отворите за да се утврди дали се направени
отворите (20) како и мерење на фолијата за да се
утврди дали подложната фолија (8) е на местото.
в) Поставување на првата странична фолија (4)
набраната фолија (8) и втората странична фолија
(6) една врз друга;
г) Поврзување    на    слоевите    (4    8    6)    на   
страничните   рабови   (10)   од фолиената ќесичка
(2) на тој начин така што таму каде подложната
фолија (8) се наоѓа помеѓу страничните фолии (4
6) страничните рабови меѓусебно директно       се       
поврзуваат       само       низ       отворите       (20);       
и
д) Пресекување на поврзаните фолиени слоеви (4
8 6) на тој начин поврзните странични рабови (10)
се поставени помеѓу две фолиени ќесички (2).
Има уште 19 патентни барања.
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(51)

B 65H 23/04  23/185

(11)

901562

(13)

Т1

(21)

 2004/327

(22)

15/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20020026889  02/12/2002  EP

(96)

02/12/2002 EP02026889.2

(97)

11/08/2004 EP1428780

(73)

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH &
Co. Betriebs KG
Rudolf-Wild-Strasse 4-6 69214 Eppelheim Heildeberg
DE

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8 1000
Скопје

(72)

WILD Hans-Peter
KRAFT Eberhard

(54)

НАПРАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ФОЛИЈА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ФОЛИЕНИ ЌЕСИЧКИ И
НАПРАВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОЛИЕНИ
ЌЕСИЧКИ

(57)

1.  Направа   (1)   за   доставување   на   фолија   
(2   2а   2б)   за производство на фолиени ќесички
со: најмалку едни на погон подвижни држачи
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на ролни (3 За 3б) најмалку еден преносен
механизам (4) за пренесување на фолија (2 2а 2б)
од една ролна (5 5а 5б) која е фатена со држачот
на ролната (3 За 3б) со најмалку еден сензорен
механизам (6 6а 6б) кој е поставен помеѓу држачот
на ролната (3 За 3б) и преносниот механизам (4)
и кој опфаќа најмалку еден фиксен свртувачки
валјак (7 7а 7б) и во подвижните лежишта (10 10а
10б 11 11а 11б) еден првичен и втор подвижен
валјак (8 8а 8б 9 9а 9б) за свртување на фолијата
(2 2а 2б) при што сензорниот механизам (6 6а 6б)
за управување на погонот на држачот на ролната
(За 3б) е поставен во зависност од растојанието
на првиот и/или вториот подвижен валјак (8 8а 8б
9 9а 9б) со свртувачкиот валјак (7 7а 7б) означена
со тоа што лежиштата (10 10а 10б 11 11а 11б) на
првичниот и вториот подвижен валјак (8 8а 8б 9 9а
9б) кои се закачени на најмалку една флексибилна
висалка (12 12а 12б) која се доведува преку еден
управувач (1313а 13б 14 14а 14б) и со тоа така се
меѓусебно поврзани што тежината на првичниот и
вториот подвижен валјак (8 8а 8б 9 9а 9б) делумно
се компензира.
Има уште 10 патентни барања.

901562
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(51)

C 07K 5/06

901555

(11)

C 07D 221/00

(13)

Т1

231/00  471/04

(22)

15/09/2004

(21)

 2004/329

(45)

30/09/2004

(30)

19990122745P  26/02/1999  US

(96)

25/02/2000 EP00301526.0

(97)

29/09/2004 EP1031575

(73)

Pfizer Products Inc.

може да биде супституиран со најмногу три атоми
на флуор; и
Рrt е заштитна група на амин која опфаќа:
а) мешање на соодветна хирална тартаратна сол
чијашто структура е прикажана со Формулата
(IV):

Eastern Point Road Groton Connecticut 06340 US
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

BUSCH Frank Robert
CHIU Charles Kwok-Fung
MELTZ Clifford Nathaniel
POST Ronald James
ROSE Peter Robert

(54)

(57)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА СУПСТАНЦИИ
КОИ ГО ПОТТИКНУВААТ ЛАЧЕЊЕТО ХОР–
МОНИТЕ ЗА РАСТЕЊЕ

D- или L-тартарна киселина каде што R1 и  
органски R2 се како што е дефинирано погоре;
амин   во  реакциски   инертен   растворувач   на
температура од околу 68°С до околу -40°С со што
се добива талог;
б)    додавање на соединение со формулата (V):

1. Постапка за добивање на соединение со
формулата (II);

каде што:
R1  е -(С1-С10)алкил кој може да биде супституиран
со најмногу три атоми на флуор;
R2 е фенилметил или 2-пиридилметил;
R3 е -(С1-С5)алкил-О-(С0-С5)алкилфенил каде што
фенилниот супституент во дефиницијата за R3 

во наведениот талог со што се добива реактивна
мешавина која ја содржи тартаратната сол на
органскиот амин слободната база на соединение
со формулата (IV) и соединение со формулата
(V); и
в) додавање на реагенс за спојување во
наведената реактивна мешавина со што се
добива соединение со формулата (II).
Има уште 45 патентни барања.

901555

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/40  31/44
A 61P 9/10

(13)

Т1

(21)

 2004/330

(22)

15/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19970057275P  29/08/1997  US

(96)

11/08/1998 EP98936587.9

(97)

29/09/2004 EP1003503 

(73)

Pfizer Products Inc.

(11)

901512

Eastern Point Road Groton Connecticut 06340 US
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
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(54)

ТЕРАПЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ КОИ СОДРЖАТ
АМЛОДИПИН И АТОРВАСТАТИН

(57)

Фармацевтски состав кој содржи:
а) амлодипин или негова фармацевтски
прифатлива киселински адитивна сол;
б) аторвастатин или
прифатлива сол; и
в)
фармацевтски
разредувач.

негова

прифатлив

фармацевтски
носач

или

Има уште 30 патентни барања.

ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје
(72)

BUCH Jan
SCOTT Robert Andrew Donald

Patenti

901512
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(51)

E 05B 27/00  19/00

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/333

(22)

17/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20010000533  04/07/2001  AT

(96)

24/04/2002 EP02782424.2

(97)

18/08/2004 EP 1362153 B1

(73)

KABA GMBH

901506

на штифтните за затварање што се распоредени
на штифтните во централниот дел и во куќиштето
на направата за заклучување што кореспондираат
со предната страна   на долниот дел на клучот и
оптеретувањето на опругата се врши во насока
на горниот дел на клучот при што на рамните
страни на рамните клучеви се предвидени
засечени жлебови односно ребра во каналот за
клуч како елементи што служат за правење на    
мали варијации (промени) на профилите и како
елементи за водење на профилите и само од еден
жлеб во рамниот клуч или само од едно ребро во
каналот за клучот излегува жлеб или ребро за да
се направи одделување односно разгранување
чија насока на забодување (ставање) на клучот
во однос на насоката на забодување (ставање)
на жлебот или реброто е различна назначено со
тоа што овој жлеб е предвиден за одделување
(разгранување) (4 8 17) на растојанието во однос
на дното на жлебот на еден водечки жлеб   (2 3)  
во    рамниот    клуч    (7) односно    реброто    за
одделување (разгранување) (4’ 8’) е поставено на
растојанието во однос на основата на водечкото
ребро (2’3’).

Wiener Strasse 41-43 3130 Herzogenburg AT
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

LUEF Heinz and KORNHOFER Markus

(54)

СИСТЕМ ОД ПРОФИЛИ КОЈ СЛУЖИ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ПОПРЕЧНИОТ ПРЕСЕК
НА РАМНИ КЛУЧЕВИ И НА КАНАЛИТЕ НА
КЛУЧЕВИТЕ

(57)

1. Систем од профили кој служи за формирање
на попречниот пресек на рамни клучеви и на
каналите на клучевите особено на клучеви со
идеално рамни и приближно паралелни рамни
страни горен дел на клучот и долен дел на клучот
назабен на предната страна за позиционирањето

(51)
(21)

A 61K 31/205  31/045

(11)

901584

A 61P 3/06  9/10

(13)

Т1

 2004/360

(22)

18/10/2004

(45)

30/09/2004

(30)

1997RM00487  01/08/1997  IT

(96)

09/07/1998 EP98932504.8

(97)

29/09/2004 EP0999832 

(73)

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A
Viale Shakespeare 47 00144 Roma IT

(74)

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1 1000 Скопје

(72)

901584

CAVAZZA Claudio

Има уште 3 патентни барања.

(54)

СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СОДРЖИ L-КАРНИТИН ИЛИ
АЛКАНОИЛ L-КАРНИТИН И ДОЛГ СИНЏИР
АЛКАНОЛИ

(57)

1. Координирана употреба на L-карнитин или
алканоил L-карнитин или една од нивните
фармаколошки прифатливи соли и поликосанол
селектиран од триаконтанол хексакосанол
хексаконтанол
екокосанол
тетракосанол
дотриаконтанол и тетраконтанол за подготовка
на лек за превенција и третман на болести
предизвикани
од
абнормален
липиден
метаболизам
со
наголемена
агрегација
или со исхемична штета до намалување на
концентрацијата на кислород.
Има уште 9 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/195  31/52 
A 61P 31/22

(13)

Т1

(21)

 2004/379

(22)

01/11/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(30)

19980092171P  09/07/1998  US

(96)

18/06/1999 EP 99930482.7

(97)

13/10/2004 EP 1093366 B1

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC

901574

(54)

(57)
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ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
АНАЛОЗИ НА ГАМА-АМИНОБУТЕРНА КИСЕ–
ЛИНА (GABA) И АНТИВИРУСНО СРЕДСТВО ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА ХЕРПЕС ЗОСТЕР
1. Употреба на:
а) аналгетски ефикасно количество на GАВА
аналог; и
б) ефикасно количество на антивирусно средство
за добивање на фармацевтски состав за
третирање на херпес зостер.

201 Tabor Road Morris Plains New Jersey 07950
US
(74)

13/2

Има уште 19 патентни барања.

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

MAGNUS-MILLER Leslie
SEGAL Catherine A

(51)

C 07D 515/22

(11)

901585

(54)

АНТИТУМОРНИ АНАЛОЗИ НА ЕТ-743

(57)

1. Соединение со формулата:

A 61K  35/00

(13)

Т1

C 07D  221/00

(22)

10/11/2004

241/00  291/00

(45)

30/09/2004

317/00  471/18
491/22  515/22
(21)

 2004/389

(30)

2000GB01852  15/05/2000  WO

(96)

15/05/2001 EP 01929813.2

(97)

17/11/2004 EP 1289999

каде што:

(73)

PHARMA MAR S.A

R1 е -СН2-N(Rа)2 или -СН2-ОRа каде што Rа е Н;
алкил-СО-; халоалкил-СО-; циклоалкилалкил-СО;
халоалкил-О-СО-; арилалкил-СО-; арилалкенилСО-; хетероарил-СО-; алкенил-СО-; алкенил;
ацил на амино киселина; или заштитна група;  R5 е
-ОR” каде што R” е Н; алкил-СО-; циклоалкил-СО;
халоалкил-СО-или заштитна група;R18 е -ОR каде
што R е Н алкил-СО-; циклоалкилалкил-СО-; или
заштитна група; R21 е -ОН.

Calle de la Calera 3 Poligono Industrial de Tres
Cantos 28760 Tres Cantos Madrid ES
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. “Народен фронт” 7/4 1000 Скопје

(72)

CUEVAS Carmen
MANZANARES Ignacio
PEREZ Marta
MARTIN Maria Jesus

Има уште 22 патентни барања.

RODRIGUEZ Alberto
MUNT Simon

Patenti

901585
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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)

A01N43/04

A61K39/395

901417

T1

A61J1/14

A61J1/05

901502

T1

A61K31/16

C07C327/42

901446

T1

A61K31/04

A61K9/113

901538

T1

A61K31/195

C07C327/42

901446

T1

A61K31/045

A61K31/205

901584

T1

A61K31/44

C07D401/12

901492

T1

A61K31/15

A61K31/22

901504

T1

A61K31/655

C07C327/42

901446

T1

A61K31/16

C07C279/14

901489

T1

A61K31/70

A61K39/395

901417

T1

A61K31/16

C07D295/18

901550

T1

A61K39/395

A61K39/395

901417

T1

A61K31/165

A61K31/165

901427

T1

A61K47/48

A61K47/48

901564

T1

A61K31/165

C07C233/87

901537

T1

A61K9/00

A61K9/28

901491

T1

A61K31/166

C07C235/46

901429

T1

A61K9/107

A61K9/107

901414

T1

A61K31/167

C07C235/46

901429

T1

A61K9/28

A61K9/28

901491

T1

A61K31/167

C07C317/42

901418

T1

A61K9/48

A61K9/107

901414

T1

A61K31/18

A61K31/22

901504

T1

A61K31/215

901450

T1

A61K9/50

A61K9/28

901491

T1

A61K31/19

C07C327/42

C07C327/42

901446

T1

A61K31/19

C07C275/34

901466

T1

C07C327/44

C07C327/42

901446

T1

A61K31/192

C07C309/66

901428

T1

C07D209/20

C07C327/42

901446

T1

A61K31/195

A61K31/195

901530

T1

C07D213/40

C07D233/56

901571

T1

A61K31/195

A61K31/195

901574

T1

C07D233/56

C07D233/56

901571

T1

A61K31/205

A61K31/205

901584

T1

C07D249/08

C07D233/56

901571

T1

A61K31/215

A61K31/215

901450

T1

C07D295/192

C07D401/12

901492

T1

A61K31/215

C07C275/34

901466

T1

C07D401/12

C07D233/56

901571

T1

A61K31/22

A61K31/22

901504

T1

C07D401/12

C07D401/12

901492

T1

A61K31/225

A61K31/215

901450

T1

C07D403/12

C07D233/56

901571

T1

A61K31/275

C07C271/22

901432

T1

C07D405/12

C07D233/56

901571

T1

A61K31/325

C07C271/28

901434

T1

C07D409/12

C07D233/56

901571

T1

A61K31/325

C07C271/20

901507

T1

C07D417/12

C07D233/56

901571

T1

A61K31/33

C07C233/87

901537

T1

C07K16/22

A61K39/395

901417

T1

A61K31/337

C07D305/14

901441

T1

C12N15/11

A61K39/395

901417

T1

A61K31/34

C07C275/34

901466

T1

C12N15/63

A61K39/395

901417

T1

A61K31/34

A61K31/34

901437

T1

C12Q1/68

A61K39/395

901417

T1

A61K31/35

A61K31/495

901426

T1

G01N33/53

A61K39/395

901417

T1

A61K31/352

C07D311/58

901439

T1

G01N33/574

A61K39/395

901417

T1

A61K31/36

C07D519/00

901431

T1

G01N33/68

A61K39/395

901417

T1

A61K31/365

C07D493/04

901397

T1

A01N43/90

C07D487/04

901518

T1

A61K31/365

C07D519/00

901431

T1

C07D337/08

901478

T1

A23L1/00

A23L1/00

901561

T1

A61K31/38

A23L1/03

A61K35/74

901422

T1

A61K31/395

A61K31/395

901493

T1

A61B17/22

A61B17/32

901539

T1

A61K31/40

A61K31/215

901450

T1

A61B17/32

A61B17/32

901539

T1

A61K31/40

C07D487/04

901419

T1

A61J1/05

A61J1/05

901502

T1

A61K31/40

C07D211/56

901495

T1

A61J1/06

A61J1/06

901409

T1

A61K31/40

A61K31/22

901504

T1

Pregledi

Patenti

Glasnik

(51)		

(51) osnoven

(51)		

(11,13)

A61K31/40

C07D403/06

901479

T1

A61K31/472

A61K31/40

C07D295/18

901550

T1

A61K31/4745

A61K31/40

A61K31/40

901512

T1

A61K31/495

A61K31/404

C07D401/12

901399

T1

A61K31/495

A61K31/404

C07D209/42

901412

T1

A61K31/495

A61K31/404

C07D401/04

901457

T1

A61K31/404

C07D403/04

901500

A61K31/4045

C07D401/14

901531

A61K31/407

C07D495/04

A61K31/4164

C07D213/74

A61K31/4184

13/2
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(51) osnoven

(11,13)
901457

T1

C07D471/04

901566

T1

A61K31/495

901426

T1

C07D405/14

901552

T1

C07D403/02

901533

T1

A61K31/495

C07D295/205

901572

T1

T1

A61K31/496

C07D403/02

901402

T1

T1

A61K31/496

C07D295/18

901519

T1

901523

T1

A61K31/496

C07D401/40

901547

T1

901485

T1

A61K31/496

C07D403/02

901533

T1

C07D213/74

901485

T1

A61K31/496

C07D405/02

901586

T1

A61K31/4196

C07D249/14

901514

T1

A61K31/4985

A61K31/4985

901567

T1

A61K31/42

C07D413/04

901486

T1

A61K31/50

C07D407/04

901433

T1

A61K31/42

C07D491/10

901505

T1

A61K31/50

A61K31/50

901460

T1

A61K31/4245

C07D271/113

901468

T1

A61K31/501

C07D409/12

901544

T1

A61K31/425

C07D275/03

901556

T1

A61K31/505

A61K31/505

901445

T1

A61K31/427

C07D417/12

901459

T1

A61K31/505

C07D401/04

901404

T1

A61K31/435

C07D471/14

901483

T1

A61K31/505

C07D239/94

901532

T1

A61K31/4355

C07D491/048

901401

T1

A61K31/505

C07D401/12

901488

T1

A61K31/4365

C07D491/048

901401

T1

A61K31/505

C07D487/04

901474

T1

A61K31/437

C07D491/048

901401

T1

A61K31/506

C07D401/14

901484

T1

A61K31/44

C07D401/04

901404

T1

A61K31/519

C07D487/04

901481

T1

A61K31/44

A61K9/02

901470

T1

A61K31/519

C07D487/04

901508

T1

A61K31/44

C07D221/00

901413

T1

A61K31/52

A61K31/195

901574

T1

A61K31/44

C07D417/14

901467

T1

A61K31/535

A61K31/495

901426

T1

A61K31/44

A61K31/44

901501

T1

A61K31/5377

C07D403/02

901402

T1

A61K31/44

C07D213/74

901485

T1

A61K31/55

C07D487/14

901423

T1

A61K31/44

A61K31/44

901510

T1

A61K31/55

C07D213/74

901485

T1

A61K31/44

A61K31/40

901512

T1

A61K31/565

A61K45/06

901472

T1

A61K31/4427

A61K31/395

901493

T1

A61K31/565

A61K31/565

901551

T1

A61K31/4433

C07D491/04

901494

T1

A61K31/57

A61K31/57

901517

T1

A61K31/4436

C07D417/14

901467

T1

A61K31/59

C07J51/00

901525

T1

A61K31/4439

C07D401/40

901547

T1

A61K31/70

C07D519/00

901431

T1

A61K31/4439

C07D417/14

901467

T1

A61K31/70

C07H17/075

901476

T1

A61K31/4439

C07D401/12

901509

T1

A61K31/70

C07H15/252

901565

T1

A61K31/445

C07D211/42

901421

T1

A61K31/70

C07H17/08

901464

T1

A61K31/445

C07D401/04

901410

T1

A61K31/7036

A61K9/72

901526

T1

A61K31/445

C07D211/56

901495

T1

A61K31/7076

A61K9/16

901438

T1

A61K31/4468

C07D401/06

901430

T1

A61K35/00

C07D515/22

901585

T1

A61K31/4523

C07D401/14

901531

T1

A61K35/74

A61K35/74

901422

T1

A61K31/4523

C07D401/06

901511

T1

A61K38/09

A61K45/06

901472

T1

A61K31/4525

C07D401/06

901430

T1

A61K38/16

A61K38/16

901403

T1

A61K31/4535

C07D401/06

901430

T1

A61K38/17

A61K38/17

901452

T1

A61K31/454

C07D401/06

901430

T1

A61K38/17

A61K38/17

901573

T1

A61K31/454

C07D401/40

901547

T1

A61K38/18

A61K38/17

901452

T1

A61K31/454

C07D211/22

901496

T1

A61K38/19

A61K38/19

901548

T1

A61K31/46

A61K9/00

901408

T1

A61K38/21

A61K47/18

901557

T1

A61K31/46

C07D451/10

901522

T1

A61K38/24

A61K38/24

901436

T1

A61K31/47

C07D215/42

901456

T1

A61K38/24

A61K45/06

901472

T1

A61K31/47

A61K31/22

901504

T1

A61K38/29

A61K9/08

901563

T1

Patenti

C07D401/04

203

Pregledi
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(51)		

(51) osnoven

(11,13)

A61K38/48

A61K38/48

901449

T1

A61P17/00

C07C271/22

901432

T1

A61K39/215

C12N7/04

901463

T1

A61P17/02

A61K31/395

901493

T1

A61K39/225

C12N7/04

901463

T1

A61P19/00

A61K31/565

901551

T1

A61K39/295

C12N7/04

901463

T1

A61P19/02

C07D491/04

901494

T1

A61K41/00

A61K41/00

901411

T1

A61P21/00

C07D487/04

901419

T1

A61K45/06

A61K45/06

901472

T1

A61P25/00

A61K38/16

901403

T1

A61K47/00

A61K31/57

901517

T1

A61P25/00

C07D403/02

901402

T1

A61K47/02

A61K9/08

901563

T1

A61P25/00

C07D491/048

901401

T1

A61K47/12

A61K38/48

901449

T1

A61P25/00

C07C271/22

901432

T1

A61K47/12

A61K9/08

901563

T1

A61P25/00

C07D487/14

901423

T1

A61K47/18

A61K47/18

901557

T1

A61P25/00

C07D249/14

901514

T1

A61K47/18

A61K31/195

901530

T1

A61P25/00

A61K38/19

901548

T1

A61K47/26

A61K9/08

901563

T1

A61P25/00

C07D401/04

901457

T1

A61K48/00

C12N15/38

901487

T1

A61P25/00

C07D401/12

901509

T1

A61K7/00

A61K38/16

901403

T1

A61P25/00

C07D401/06

901511

T1

A61K7/16

A61K31/505

901445

T1

A61P25/00

C07D487/04

901481

T1

A61K9/00

A61K31/505

901445

T1

A61P25/00

C07D487/04

901508

T1

A61K9/00

A61K9/00

901408

T1

A61P25/00

C07D403/02

901533

T1

A61K9/00

A61K9/00

901415

T1

A61P25/04

C07D401/06

901430

T1

A61K9/00

A61K9/50

901581

T1

A61P25/04

C07D401/06

901511

T1

A61K9/02

A61K9/02

901470

T1

A61P25/04

C07D405/02

901586

T1

A61K9/08

A61K47/18

901557

T1

A61P25/06

C07D401/14

901531

T1

A61K9/08

A61K9/08

901563

T1

A61P25/06

C07D403/06

901479

T1

A61K9/113

A61K9/113

901538

T1

A61P25/18

C07D401/14

901531

T1

A61K9/14

A61K31/50

901460

T1

A61P25/18

C07D401/40

901547

T1

A61K9/14

A61K31/4985

901567

T1

A61P25/20

C07D401/14

901531

T1

A61K9/16

A61K9/16

901438

T1

A61P25/22

C07D401/14

901531

T1

A61K9/16

A61K31/195

901530

T1

A61P25/24

A61K31/495

901426

T1

A61K9/16

A61K9/16

901554

T1

A61P25/24

C07D401/14

901531

T1

A61K9/19

A61K38/48

901449

T1

A61P25/28

C07D401/14

901531

T1

A61K9/19

A61K9/08

901563

T1

A61P27/14

C07C271/20

901507

T1

A61K9/20

A61K31/34

901437

T1

A61P27/14

C07D295/205

901572

T1

A61K9/20

A61K9/00

901415

T1

A61P29/00

C07D295/18

901519

T1

A61K9/20

A61K31/195

901530

T1

A61P29/00

C07C271/22

901432

T1

A61K9/28

A61K31/50

901460

T1

A61P29/00

A61K31/22

901504

T1

A61K9/48

A61K31/50

901460

T1

A61P29/00

A61K9/113

901538

T1

A61K9/48

C08L3/08

901453

T1

A61P29/00

C07C271/20

901507

T1

A61K9/50

A61K9/16

901438

T1

A61P29/00

C07D295/205

901572

T1

A61K9/50

C08L3/08

901453

T1

A61P29/02

A61K31/395

901493

T1

A61K9/50

A61K9/50

901581

T1

A61P3/00

C07C309/66

901428

T1

A61K9/72

A61K9/72

901526

T1

A61P3/00

A61K31/165

901427

T1

A61P1/00

A61K31/22

901504

T1

A61P3/00

C07D401/04

901457

T1

A61P11/00

C07C271/22

901432

T1

A61P3/00

C07D409/12

901544

T1

T1

A61P3/00

C07D295/18

901550

T1

(51) osnoven

(11,13)

A61P11/00

A61K38/17

A61P11/06

C07C271/20

901507

T1

A61P3/06

C07D305/14

901441

T1

A61P11/06

C07D295/205

901572

T1

A61P3/06

C07J51/00

901525

T1

A61P13/04

A61K35/74

901422

T1

A61P3/06

A61K31/205

901584

T1

A61P13/12

A61K35/74

901422

T1

A61P3/10

C07C275/34

901466

T1

A61P15/08

A61K45/06

901472

T1

A61P3/10

C07D271/113

901468

T1

A61P15/10

A61K31/4985

901567

T1

A61P3/10

C07D417/12

901459

T1

Pregledi

901573

(51)		

Patenti

Glasnik

(51)		

(51) osnoven

(11,13)

(51)		

13/2

str.2-221 juni 2006 Skopje

(51) osnoven

(11,13)

A61P3/10

A61K31/165

901427

T1

B31B37/00

B31B37/00

901559

T1

A61P3/10

C07D495/04

901523

T1

B32B31/00

H01L31/048

901469

T1

A61P31/04

C07D491/10

901505

T1

B41C1/02

B41M3/14

901400

T1

A61P31/04

A61K38/17

901573

T1

B41M1/10

B41M3/14

901400

T1

A61P31/10

A61K38/17

901573

T1

B41M3/14

B41M3/14

901400

T1

A61P31/12

C12N7/04

901463

T1

B44C1/17

B44C1/17

901462

T1

A61P31/22

A61K31/195

901574

T1

B65B43/46

B65B43/46

901425

T1

A61P33/00

C07C271/22

901432

T1

B65D23/08

B65G23/08

901558

T1

A61P35/00

A61K41/00

901411

T1

B65F3/04

B65F3/04

901582

T1

A61P35/00

C07D493/04

901397

T1

B65G23/08

B65G23/08

901558

T1

A61P35/00

C07D401/12

901399

T1

B65H23/04

B65H23/04

901562

T1

A61P35/00

C07D519/00

901431

T1

B65H23/185

B65H23/04

901562

T1

A61P35/00

C07C271/22

901432

T1

B66B11/00

B66B11/00

901455

T1

A61P35/00

C07D311/58

901439

T1

B66B11/08

B66B11/00

901455

T1

A61P35/02

A61K31/395

901493

T1

C01B25/28

C01B25/28

901482

T1

A61P35/02

C07D403/04

901528

T1

C02F3/20

B01F3/04

901454

T1

A61P37/00

C07C235/46

901429

T1

C04B18/24

C04B28/04

901534

T1

A61P37/00

C07C271/22

901432

T1

C04B28/04

C04B28/04

901534

T1

A61P37/00

A61K31/395

901493

T1

C05B11/10

C01B25/28

901482

T1

7A61P37/08

C07D295/205

901572

T1

C05B7/00

C01B25/28

901482

T1

A61P43/00

C07D401/12

901488

T1

C05C9/00

C01B25/28

901482

T1

A61P43/00

C07D403/04

901500

T1

C05D9/02

A23L1/00

901561

T1

A61P43/00

C07D451/10

901522

T1

C05G3/00

A23L1/00

901561

T1

A61P5/06

A61K38/24

901436

T1

C05G5/00

A23L1/00

901561

T1

A61P5/48

C07C309/66

901428

T1

C07C205/56

C07D309/32

901440

T1

A61P7/02

A61K38/48

901449

T1

C07C227/10

C07C227/10

901549

T1

A61P7/02

C07D401/14

901484

T1

C07C229/12

C07C229/12

901527

T1

A61P7/06

A61K31/395

901493

T1

C07C233/01

C07C235/46

901429

T1

A61P9/00

C07D213/74

901485

T1

C07C233/65

C07C235/46

901429

T1

A61P9/00

C07D401/04

901457

T1

C07C233/87

C07C233/87

901537

T1

A61P9/06

A61K31/34

901437

T1

C07C233/88

C07C235/46

901429

T1

A61P9/08

C07C317/42

901418

T1

C07C235/46

C07C235/46

901429

T1

A61P9/10

A61K31/215

901450

T1

C07C235/52

C07C233/87

901537

T1

A61P9/10

A61K31/165

901427

T1

C07C237/14

C07D295/18

901550

T1

A61P9/10

C07D495/04

901523

T1

C07C237/30

C07C235/46

901429

T1

A61P9/10

C07D211/22

901496

T1

C07C237/36

C07C233/87

901537

T1

A61P9/10

C07J51/00

901525

T1

C07C251/24

C07C251/24

901475

T1

A61P9/10

A61K31/40

901512

T1

C07C251/30

C07C251/30

901575

T1

A61P9/10

A61K31/205

901584

T1

C07C253/30

C07C255/58

901516

T1

A61P9/12

C07D209/42

901412

T1

C07C253/30

C07C227/10

901549

T1

A62C13/00

A62C31/02

901553

T1

C07C255/23

C07C227/10

901549

T1

A62C31/02

A62C31/02

901553

T1

C07C255/58

C07C255/58

901516

T1

A62C31/05

A62C31/02

901553

T1

C07C27/02

C07C33/46

901461

T1

B01F3/04

B01F3/04

901454

T1

C07C271/20

C07C271/20

901507

T1

B01J23/28

B01J23/28

901448

T1

C07C271/22

C07C271/22

901432

T1

B05B1/02

A62C31/02

901553

T1

C07C271/28

C07C271/28

901434

T1

B05B1/14

A62C31/02

901553

T1

C07C275/24

C07C271/22

901432

T1

B31B19/74

B31B37/00

901559

T1

C07C275/34

C07C275/34

901466

T1

B31B19/98

B31B19/98

901480

T1

C07C279/14

C07C279/14

901489

T1

B31B37/00

B31B19/98

901480

T1

C07C291/00

A61K31/22

901504

T1

Patenti

205

Pregledi
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(51)		

(51) osnoven

(11,13)

(51)		

(51) osnoven

(11,13)

C07C309/04

C07C255/58

901516

T1

C07D211/68

C07D401/06

901511

T1

C07C309/66

C07C309/66

901428

T1

C07D213/38

C07D295/18

901519

T1

C07C311/16

A61K31/22

901504

T1

C07D213/53

C07C251/24

901475

T1

C07C317/40

A61K31/165

901427

T1

C07D213/61

C07C251/30

901575

T1

C07C317/42

C07C317/42

901418

T1

C07D213/73

C07C317/42

901418

T1

C07C317/44

C07C317/42

901418

T1

C07D213/73

C07D401/14

901484

T1

C07C317/44

A61K31/165

901427

T1

C07D213/74

C07D417/14

901467

T1

C07C317/50

C07C317/42

901418

T1

C07D213/74

C07D213/74

901485

T1

C07C317/50

C07C233/87

901537

T1

C07D215/42

C07D215/42

901456

T1

C07C323/18

C07D337/08

901478

T1

C07D215/46

C07D215/42

901456

T1

C07C323/39

C07C233/87

901537

T1

C07D215/50

07C233/87

901537

T1

C07C323/60

C07C271/22

901432

T1

C07D221/00

C07D401/04

901404

T1

C07C323/65

C07C317/42

901418

T1

C07D221/00

C07D491/048

901401

T1

C07C327/58

C07D275/03

901556

T1

C07D221/00

C07D221/00

901413

T1

C07C33/46

C07C33/46

901461

T1

C07D221/00

C07D471/14

901483

T1

C07C33/46

C07D275/03

901556

T1

C07D221/00

C07D491/10

901505

T1

C07C41/06

C07C33/46

901461

T1

C07D221/00

C07K5/06

901555

T1

C07C41/16

C07C33/46

901461

T1

C07D221/00

C07D515/22

901585

T1

C07C43/174

C07C33/46

901461

T1

C07D221/16

C07D215/42

901456

T1

C07C43/303

C07C33/46

901461

T1

C07D223/12

C07D213/74

901485

T1

C07C5/27

B01J23/28

901448

T1

C07D225/02

C07K5/02

901577

T1

C07C59/48

C07D309/32

901440

T1

C07D227/32

C07D307/20

901520

T1

C07C67/287

C07C33/46

901461

T1

C07D231/00

C07C233/87

901537

T1

C07C69/63

C07C33/46

901461

T1

C07D231/00

C07K5/06

901555

T1

C07C9/00

B01J23/28

901448

T1

C07D231/12

C07D409/12

901544

T1

C07D205/04

C07C317/42

901418

T1

C07D233/24

C07D233/24

901490

T1

C07D205/04

C07D295/18

901550

T1

C07D233/26

C07C271/22

901432

T1

C07D207/12

C07C317/42

901418

T1

C07D233/32

C07C233/87

901537

T1

C07D207/14

C07D295/18

901519

T1

C07D233/50

C07D233/24

901490

T1

C07D207/14

C07D211/56

901495

T1

C07D233/54

C07D213/74

901485

T1

C07D207/20

C07D295/18

901550

T1

C07D233/90

C07C271/22

901432

T1

C07D209/00

C07D487/04

901419

T1

C07D235/00

C07D487/14

901423

T1

C07D209/00

C07D401/04

901404

T1

C07D235/00

C07D471/14

901483

T1

C07D209/00

C07D513/04

901407

T1

C07D235/00

C07D487/04

901481

T1

C07D209/00

C07D487/04

901474

T1

C07D235/00

C07D487/04

901508

T1

C07D209/02

C07D295/18

901550

T1

C07D235/14

C07D213/74

901485

T1

C07D209/08

C07D233/24

901490

T1

C07D237/00

C07D407/04

901433

T1

C07D209/14

A61K31/22

901504

T1

C07D239/00

C07D487/04

901474

T1

C07D209/26

C07C271/22

901432

T1

C07D239/00

C07D487/04

901481

T1

C07D209/42

C07D209/42

901412

T1

C07D239/00

C07D487/04

901508

T1

C07D209/42

C07K5/02

901577

T1

C07D239/00

C07C233/87

901537

T1

C07D209/42

C07D209/42

901568

T1

C07D239/91

C07D401/12

901488

T1

C07D211/22

C07D211/22

901496

T1

C07D239/94

C07D239/94

901532

T1

C07D211/26

C07D295/18

901519

T1

C07D239/96

C07D401/12

901488

T1

C07D211/42

C07D211/42

901421

T1

C07D241/00

C07D401/04

901404

T1

C07D211/44

C07D211/42

901421

T1

C07D241/00

C07D515/22

901585

T1

C07D211/52

C07D211/52

901560

T1

C07D243/00

C07D487/14

901423

T1

C07D211/52

C07D211/52

901546

T1

C07D249/14

C07D249/14

901514

T1

C07D211/56

C07D211/56

901495

T1

C07D263/56

C07D413/04

901486

T1

C07D211/58

C07D295/18

901519

T1

C07D271/113

C07D271/113

901468

T1
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(51) osnoven
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C07D275/03

C07D275/03

901556

T1

C07D401/12

C07D401/12

901509

T1

C07D277/22

C07D295/18

901550

T1

C07D401/12

C07D401/14

901484

T1

C07D409/12

901544

T1

C07D277/56

C07C271/22

901432

T1

C07D401/12

C07D285/00

C07D513/04

901407

T1

C07D401/14

C07D295/18

901519

T1

C07D291/00

C07D515/22

901585

T1

C07D401/14

C07D401/14

901531

T1

C07D401/40

901547

T1

C07D295/027

C07D403/02

901533

T1

C07D401/14

C07D295/08

C07C275/34

901466

T1

C07D401/14

C07D401/14

901484

T1

C07D409/12

901544

T1

C07D295/104

C07D403/02

901533

T1

C07D401/14

C07D295/12

C07C317/42

901418

T1

C07D401/40

C07D401/40

901547

T1

C07D295/12

C07D233/24

901490

T1

C07D403/02

C07D403/02

901402

T1

C07D403/02

901533

T1

C07D295/18

C07D295/18

901519

T1

C07D403/02

C07D295/18

C07C317/42

901418

T1

C07D403/04

C07D401/40

901547

T1

C07D401/04

901457

T1

C07D295/18

901550

T1

C07D403/04

C07D295/205

C07D295/205

901572

T1

C07D403/04

C07D403/04

901500

T1

C07D295/88

C07C233/87

901537

T1

C07D403/04

C07D403/04

901528

T1

C07D305/14

C07D305/14

901441

T1

C07D403/06

07D403/06

901479

T1

C07D307/00

C07D493/04

901397

T1

C07D403/12

C07D295/18

901519

T1

C07D401/12

901488

T1

C07D295/18

C07D307/00

C07D491/048

901401

T1

C07D403/12

C07D307/00

C07D407/04

901433

T1

C07D403/12

C07D213/74

901485

T1

C07D307/20

C07D307/20

901520

T1

C07D403/14

C07D403/02

901402

T1

C07D307/38

C07C275/34

901466

T1

C07D403/14

C07D401/14

901531

T1

C07D307/52

C07C251/24

901475

T1

C07D403/14

C07D401/40

901547

T1

C07D405/02

901586

T1

C07D307/79

C07D307/79

901477

T1

C07D405/02

C07D307/79

C07C33/46

901461

T1

C07D405/04

C07D311/58

901439

T1

C07D233/24

901490

T1

C07D307/80

C07D307/79

901477

T1

C07D405/04

C07D309/32

C07D295/18

901519

T1

C07D405/06

C07D211/42

901421

T1

C07D309/32

C07D309/32

901440

T1

C07D405/06

C07D401/06

901430

T1

C07D401/06

901511

T1

C07D311/58

C07D311/58

901439

T1

C07D405/06

C07D311/92

C07D311/58

901439

T1

C07D405/12

C07D239/94

901532

T1

C07D401/12

901488

T1

C07D317/00

C07D493/04

901397

T1

C07D405/12

C07D317/00

C07D491/10

901505

T1

C07D405/12

C07D233/24

901490

T1

C07D317/00

C07D515/22

901585

T1

C07D405/12

C07D409/12

901544

T1

C07D401/04

901410

T1

C07D317/28

C07D317/28

901424

T1

C07D405/14

C07D319/20

C07D233/24

901490

T1

C07D405/14

C07D403/02

901402

T1

C07D401/12

901488

T1

C07D335/02

C07D295/18

901519

T1

C07D405/14

C07D337/08

C07D337/08

901478

T1

C07D405/14

C07D211/22

901496

T1

C07D401/04

C07D401/04

901410

T1

C07D405/14

C07D491/04

901494

T1

C07D401/04

C07D401/04

901404

T1

C07D405/14

C07D403/04

901500

T1

C07D401/04

C07D233/24

901490

T1

C07D405/14

C07D405/14

901552

T1

C07D405/02

901586

T1

C07D401/04

C07D401/04

901457

T1

C07D405/14

C07D401/06

C07D211/42

901421

T1

C07D407/04

C07D407/04

901433

T1

C07D401/06

C07D401/06

901430

T1

C07D407/04

C07D311/58

901439

T1

C07D401/06

C07D401/06

901511

T1

C07D409/04

C07D311/58

901439

T1

C07D401/06

C07D401/14

901484

T1

C07D409/06

C07D401/06

901430

T1

C07D401/06

901511

T1

C07D401/10

C07D221/00

901413

T1

C07D409/06

C07D401/12

C07D401/12

901399

T1

C07D409/10

C07D337/08

901478

T1

C07D337/08

901478

T1

C07D401/12

C07D295/18

901519

T1

C07D409/12

C07D401/12

C07D401/12

901488

T1

C07D409/12

C07D295/18

901519

T1

C07D401/12

C07D211/22

901496

T1

C07D409/12

C07D401/12

901488

T1

T1

C07D409/12

C07D417/14

901467

T1

C07D401/12
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901431

T1

C07D409/12

C07D401/14

901484

T1

C07D493/04

C07D519/00

C07D409/12

C07D409/12

901544

T1

C07D495/04

C07D491/048

901401

T1

C07D409/14

C07D401/12

901488

T1

C07D495/04

C07D495/04

901523

T1

C07D513/04

901407

T1

C07D409/14

C07D417/14

901467

T1

C07D513/04

C07D409/14

C07D401/14

901484

T1

C07D513/04

C07D513/04

901407

T1

C07D409/14

C07D409/12

901544

T1

C07D513/04

C07D495/04

901523

T1

C07D409/14

C07D405/02

901586

T1

C07D515/22

C07D515/22

901585

T1

C07D413/04

C07D413/04

901486

T1

C07D515/22

C07D515/22

901585

T1

C07D413/10

C07D271/113

901468

T1

C07D519/00

C07D519/00

901431

T1

C07D413/12

C07D215/42

901456

T1

C07F9/6553

C07D337/08

901478

T1

C07D413/12

C07D409/12

901544

T1

C07H15/252

C07H15/252

901565

T1

C07D413/14

C07D403/02

901402

T1

C07H17/04

C07D519/00

901431

T1

C07D413/14

C07D271/113

901468

T1

C07H17/075

C07H17/075

901476

T1

C07D413/14

C07D491/10

901505

T1

C07H17/08

C07H17/08

901464

T1

C07D417/12

C07D295/18

901519

T1

C07J17/00

C07J51/00

901525

T1

C07J51/00

901525

T1

C07D417/12

C07D215/42

901456

T1

C07J51/00

C07D417/12

C07D417/12

901459

T1

C07K14/035

C12N15/38

901487

T1

C07D417/12

C07D417/14

901467

T1

C07K14/33

A61K38/16

901403

T1

C07D417/12

C07D275/03

901556

T1

C07K14/50

A61K38/17

901452

T1

C07D417/14

C07D417/14

901467

T1

C07K14/52

A61K38/19

901548

T1

C07K14/705

901576

T1

C07D417/14

C07D491/04

901494

T1

C07K14/705

C07D417/14

C07D409/12

901544

T1

C07K14/71

A61K38/17

901452

T1

C07D451/10

C07D451/10

901522

T1

C07K5/02

C07K5/02

901577

T1

C07D471/04

C07D403/02

901402

T1

C07K5/06

C07D337/08

901478

T1

C07D471/04

C07D401/04

901404

T1

C07K5/06

C07K5/02

901577

T1

C07K5/06

901555

T1

C07D471/04

C07D491/048

901401

T1

C07K5/06

C07D471/04

C07D471/04

901566

T1

C08G18/32

C07C251/24

901475

T1

C07D471/04

C07K5/06

901555

T1

C08L3/08

C08L3/08

901453

T1

C07D471/14

C07D471/14

901483

T1

C08L3/10

C08L3/08

901453

T1

C07D471/18

C07D515/22

901585

T1

C08L3/18

C08L3/08

901453

T1

C08L3/08

901453

T1

C07D487/04

C07D487/04

901419

T1

C09D103/08

C07D487/04

C07D401/04

901404

T1

C09D103/10

C08L3/08

901453

T1

C07D487/04

C07D495/04

901523

T1

C09D175/02

C07C251/24

901475

T1

C07D487/04

07D487/04

901474

T1

C09J175/02

C07C251/24

901475

T1

C07D487/04

C07D487/04

901518

T1

C12N1/14

C07D305/14

901441

T1

C07D487/04

C07D487/04

901481

T1

C12N1/21

C12N7/04

901463

T1

C07D487/04

C07D487/04

901508

T1

C12N15/00

C12N15/00

901406

T1

C12N15/10

901451

T1

C07D487/04

C07C233/87

901537

T1

C12N15/10

C07D487/08

C07D337/08

901478

T1

C12N15/12

A61K38/17

901452

T1

C07D487/08

C07D275/03

901556

T1

C12N15/19

A61K38/19

901548

T1

C07D487/14

C07D487/14

901423

T1

C12N15/38

C12N15/38

901487

T1

C07D491/04

C07D311/58

901439

T1

C12N15/50

C12N7/04

901463

T1

A61K38/17

901452

T1

C07D491/04

C07D221/00

901413

T1

C12N15/63

C07D491/04

C07D495/04

901523

T1

C12N15/70

C12N7/04

901463

T1

C07D491/04

C07D491/04

901494

T1

C12N15/86

C12N15/38

901487

T1

C07D491/048

C07D491/048

901401

T1

C12N5/16

A61K38/17

901452

T1

C07D491/048

C07D491/048

901401

T1

C12N7/04

C12N7/04

901463

T1

C12N15/38

901487

T1

C07D491/10

C07D491/10

901505

T1

C12N7/04

C07D491/22

C07D515/22

901585

T1

D06B21/00

D06P1/22

901435

T1

C07D493/04

C07D493/04

901397

T1

D06B3/10

D06P1/22

901435

T1
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D06M15/19

D06P1/22

901435

T1

D06P1/22

D06P1/22

901435

T1

E01D101/26

E01D2/04

901498

T1

E01D15/133

E01D2/04

901498

T1

E01D19/12

E01D2/04

901498

T1

E01D2/04

E01D2/04

901498

T1

E03C1/33

E03C1/33

901529

T1

E05B19/00

E05B27/00

901506

T1

E05B27/00

E05B27/00

901506

T1

F16L55/10

F16L55/10

901447

T1

F24F11/00

F24F11/00

901458

T1

F24F3/044

F24F11/00

901458

T1

F24J3/08

F24J3/08

901497

T1

F25D15/00

F25D15/00

901524

T1

F25D25/02

F25D15/00

901524

T1

G05D23/19

F24F11/00

901458

T1

G05D27/02

F24F11/00

901458

T1

G06F17/60

G07F7/10

901420

T1

G07F19/00

G07F7/10

901420

T1

G07F7/10

G07F7/10

901420

T1

H01B15/00

H02G1/08

901471

T1

H01L31/048

H01L31/048

901469

T1

H01L31/18

H01L31/048

901469

T1

H02G1/08

H02G1/08

901471

T1

H04N7/14

H04N7/18

901465

T1

H04N7/18

H04N7/18

901465

T1

Patenti
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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)

ACTIAL Farmaceutica Lda

(73)

ALTANA Pharma AG

(51)

A 61K 35/74

(51)

C 07C 271/20

A 23L 1/03 

A 61K 31/325

A 61P 13/04 13/12   (11,13) 90422 T1

A 61P 11/06

ALMIRALL PRODESFARMA S.A.
C 07D 401/04

ALTANA Pharma AG

A 61K 31/445
C 07D 405/14

27/14 29/00      (11,13)      901507 T1

901410 T1

C 07D 295/205
A 61K 31/495

ALTANA Pharma AG

A 61P 11/06 27/14

C 07D 407/04

29/00 37/08

A 61K 31/50
C 07D 237/00 307/00

901433 T1

A 61K 9/02 31/44

ALTANA Pharma AG
C 07D 471/04
A 61K 31/4745

ALTANA Pharma AG
901470 T1

A 61K 38/48 47/12 9/19

C 07D 221/00

A 61P 7/02

C 07D 401/10 491/04

901413 T1

C 07D 401/04
A 61K 31/44 31/505

C 07D 413/04

C 07D 209/00 221/00

A 61K 31/42 

241/00 471/04 487/04
901486 T1

A 61K 31/395 31/4427

C 07D 471/14

A 61P 17/02 29/02 

C 07D 221/00 235/00

35/02 37/00 7/06
901483 T1

ALTANA Pharma AG
A 61P 11/00
31/04 31/10

901573 T1

901493 T1

Applied design and Engineering Limited
F 25D 15/00 25/02

A 61K 38/17

901404 T1

ANORMED INC

ALTANA Pharma AG
A 61K 31/435

901449 T1

AMGEN INC.

ALTANA Pharma ag

C 07D 263/56

901566 T1

AMGEN INC

ALTANA Pharma AG
A 61K 31/44

901572 T1

901524 T1

APPLIED RESEARCH SYSTEMS
ARS HOLDING N.V
C 07D 417/14
A 61K 31/44
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31/4436 31/4439

AstraZeneca AB

C 07D 213/74 409/12 

C 07C 317/42 

409/14 417/12

901467 T1

211

A 61K 31/167
A 61P 9/08

Applied Research Systems
ARS Holding N.V
A 61K 47/48

C 07C 317/44
901564 T1

295/12 295/18

A 61K 38/24
901436 T1

A 61K 31/165

A 61J 1/05 1/14

C 07K 14/52 
901548 T1

AstraZeneca AB
253/30 309/04

C 07C 309/66
901428 T1

C 07D 495/04
A 61K 31/407

AstraZeneca AB

A 61P 3/10 9/10

A 61K 31/495

C 07D 487/04

31/35 31/535
901426 T1

491/04 513/04
AstraZeneca AB

AstraZeneca AB

C 07D 401/12 

C 07C 235/46

A 61K 31/505

A 61K 31/166 31/167

A 61P 43/00

A 61P 37/00

C 07D 239/91 

C 07C 233/01 

239/96 403/12 
901429 T1

C 07D 401/06

AstraZeneca AB

A 61K 31/4468

C 07D 211/56

31/4525 31/4535 31/454

A 61K 31/40 31/445

A 61P 25/04

C 07D 207/14
901430 T1

C 07D 491/10

C 07C 271/28

A 61K 31/42 

Patenti

901488 T1

901495 T1

AstraZeneca AB

AstraZeneca AB
901434 T1

901523 T1

405/12 405/14
409/12 409/14

AstraZeneca AB

A 61K 31/325

901516 T1

AstraZeneca AB

A 61K 31/192 

C 07D 405/06 409/06

901502 T1

C 07C 255/58

AstraZeneca AB

233/65 233/88 237/30

901427 T1

AstraZeneca AB

A 61P 25/00

A 61P 25/24

AstraZeneca AB

C 07C 317/40 317/44

A 61K 38/19

A 61P 3/00 5/48

901418 T1

A 61P 3/00 3/10 9/10

Applied Research Systems
ARS Holding N.V.

C 12N 15/19

C 07D 205/04
207/12 213/73 

Applied Research Systems
ARS Holding N.V.
A 61P 5/06

317/50 323/65

A 61P 31/04

Pregledi
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C 07D 221/00
317/00 413/14

A 61K 31/46
901505 T1

A 61P 43/00

901522 T1

AstraZeneca AB

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 403/04

C 07K 14/705

A 61P 35/02

901576 T1

901528 T1
CARBOFIL INTERNATIONAL

AstraZeneca AB

B 01F 3/04

C 07D 401/06

C 02F 3/20

901454 T1

A 61K 31/4523 
A 61P 25/00 25/04

CEVEC Pharmaceuticals GmbH

C 07D 211/68

C 12N 15/00

405/06 409/06

901511 T1

901406 T1

Chemistry & Health International B.V.

AstraZeneca AB

A 61K 9/16 31/7076 9/50

C 07D 405/02 

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A

A 61K 31/496

A 61K 9/72 31/7036

A 61P 25/04
C 07D 405/14 409/14
AXYS Pharmaceuticals

901586 T1

39/225 39/295

33/00 35/00 37/00

A 61P 31/12 

C 07C 275/24 323/60

C 12N 1/21 

C 07D 209/26 233/26
901432 T1

15/50 15/70

901463 T1

Consorzio delle Buone Idee Societa
Cooperativa a Responsabilita Limitata

BAUER Albert
F 24F 11/00 3/044
901458 T1

Biogen Idec MA Inc.

A 23L 1/00
C 05D 9/02 
C 05G 3/00 5/00

901557 T1

BOARD OF REGENTS THE UNIVERSITY
OF TEXAS SYSTEM
901539 T1

C 07D 311/58
A 61K 31/352 
A 61P 35/00
C 07D 311/92 

A 61K 9/00 31/46

409/04 491/04

901408 T1

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
C 07D 451/10

901561 T1

Cytovia Inc.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Pregledi

901529 T1

A 61K 39/215

25/00 29/00

A 61B 17/32 17/22

E 03C 1/33

C 12N 7/04

A 61P 11/00 17/00

A 61K 47/18 38/21 9/08

Christian LIMBACH

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

A 61K 31/275

G 05D 23/19 27/02

901526 T1

inc.

C 07C 271/22 

233/90 277/56

901438 T1

405/04 407/04
901439 T1

Dompe S.P.A.
A 61J 1/06

901409 T1

Patenti

Glasnik

901424 T1

901465 T1

C 07C 323/18
C 07D 409/10
409/12 487/08

C 07D 295/18

C 07F 9/6553

A 61K 31/496

C 07K 5/06

A 61P 29/00

C 07H 15/252 

211/26 211/58

A 61K 31/70

213/38 309/32 
335/02 401/12 

Genentech Inc

401/14 403/12 

C 12N 15/10
901519 T1

B 41M 3/14

B 01J 23/28

B 41C 1/02 
901448 T1

901565 T1

901451 T1

Giesecke & Devrient GmbH

ENI S.p.A. and ENITECNOLOGIE S.p.A
C 07C 5/27 9/00

901478 T1

GEM Pharmaceuticals Inc

C 07D 207/14

B 41M 1/10

901400 T1

C 07D 487/14

GIRBAUD Francois
BACHELLERIE Marie-Therese

A 61K 31/55

D 06P 1/22 

A 61P 25/00

D 06B 21/00 3/10

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

C 07D 235/00 243/00

901423 T1

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG

D 06M 15/19

C 07D 403/02 

A 61K 31/165 31/33 

A 61K 31/496 31/5377

C 07C 235/52 237/36

A 61P 25/00

317/50 323/39

C 07D 403/14 405/14

C 07D 215/50

413/14 471/04

239/00 295/88 487/04

901537 T1

H. Lundbeck A/S
C 07D 401/14

C 07J 51/00

A 61P 25/06 25/18 25/20

A 61K 31/59

25/22 25/24 25/28

A 61P 3/06 9/10

C 07D 403/14
901525 T1

FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE
C 07H 17/075
A 61K 31/70

901402 T1

A 61K 31/4045 31/4523 

Forbes Medi-Tech Inc

C 07J 17/00

901435 T1

H. Lundbeck A/S

C 07C 233/87

231/00 233/32 

Patenti

C 07D 337/08

ELI LILLY AND COMPANY

409/12 417/12

213

A 61K 31/38

ELBEX Video Ltd
H 04N 7/18 7/14

str.2-221 juni 2006 Skopje

G.D. Searle & Co.

DOMPE’ S.P.A.
C 07D 317/28

13/2

901476 T1

901531 T1

H. Lundbeck A/S
C 07D 401/40
A 61K 31/4439
 31/454 31/496
A 61P 25/18

Pregledi
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JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

C 07D 401/14
403/04 403/14

901547 T1

A 61K 31/445

H.LUNDBECK A.S

C 07D 211/44

C 07D 403/02 

401/06 405/06

A 61K 31/495 31/496
901533 T1

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
B 44C 1/17

901462 T1

901497 T1

INDAG Gesellschaft fuer Industriebedarf mbH
& Co. BetriebsKG
B 65B 43/46

901425 T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH
& Co. Betriebs KG
B 31B 19/98 37/00

901480 T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH
& Co. Betriebs KG
B 31B 37/00 19/74

E 05B 27/00 19/00

901506 T1

Kemira GrowHow Oy
C 01B 25/28
C 05B 11/10 7/00

Hita AG
F 24J 3/08

901421 T1

KABA GMBH

A 61P 25/00
C 07D 295/027 295/104

C 07D 211/42 

901559 T1

C 05C 9/00

901482 T1

Kone Corporation
B 66B 11/00 11/08

901455 T1

LEO
PHARMA
A/S
(ВТОРО
ИМЕ
PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S)
C 07C 327/42 
A 61K 31/16
31/195 31/655
C 07C 327/44
C 07D 209/20

901446 T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH
& Co. Betriebs KG

LES LABORATOIRES SERVIER

B 65H 23/04 23/185

A 61K 31/365

901562 T1

LEO

C 07D 493/04
A 61P 35/00

ISOVOLTA AG and Fraunhofer-Gesellschaft zur
Forderung der angewandten Forschung e.V
H 01L 31/048
901469 T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V
C 07D 405/14
A 61K 31/495

901552 T1

C 07D 513/04 209/00
285/00 513/04

C 07D 491/048
A 61K 31/4355
31/4365 31/437

C 07D 233/56 249/08

A 61P 25/00

213/40 401/12 403/12 

C 07D 221/00
901571 T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Pregledi

307/00 471/04
491/048 495/04

901401 T1

LES LABORATOIRES SERVIER

A 61K 41/00
A 61P 35/00

901407 T1

LES LABORATOIRES SERVIER

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V

405/12 409/12 417/12

901397 T1

LES LABORATOIRES SERVIER

B 32B 31/00
H 01L 31/18

C 07D 307/00 317/00

901411 T1

C 07D 519/00

Patenti

Glasnik

13/2

str.2-221 juni 2006 Skopje

A 61K 31/36

C 07C 237/14

31/365 31/70

C 07D 205/04

A 61P 35/00

207/20 209/02 277/22

C 07D 493/04
C 07H 17/04

901431 T1

C 07K 5/02 
C 07D 209/42 225/02 

C 07D 209/42 

C 07K 5/06

A 61P 9/12

901412 T1

LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 233/24

901490 T1

LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 211/22 
A 61P 9/10
901496 T1

LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 213/74
31/4184 31/44

901567 T1

Mainline Corporate Holdings Limited
G 07F 7/10
G 06F 17/60
901420 T1

Max-Planck-Gesellschaft
zur
Forderung
Wissenschaften e.V and ALTANA Pharma AG
C 07D 401/12 

der

A 61K 31/44
901492 T1

McNEILUS TRUCK AND MANUFACTURING INC
B 65F 3/04
901582 T1

31/55 A 61P 9/00
C 07D 223/12 233/54

Merck & Co. Inc
901485 T1

LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 401/12 

C 07C 251/30
C 07D 213/61

901575 T1

MERCKLE GMBH

A 61K 31/4439
901509 T1

C 07D 487/04
A 61K 31/40

LES LABORATOIRES SERVIER

A 61P 21/00

C 07D 491/04

C 07D 209/00

A 61K 31/4433

901419 T1

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

A 61P 19/02 
C 07D 405/14 417/14

901568 T1

Lilly Icos LLC

C 07D 295/192

A 61K 31/4164

A 61P 25/00

C 07D 209/42

G 07F 19/00

A 61K 31/454

235/14 401/12 403/12

LES LABORATOIRES SERVIER

A 61P 15/10

295/12 319/20

C 07D 401/12 405/14

901577 T1

A 61K 31/4985 9/14

209/08 233/50
401/04 405/04 405/12

901550 T1

LES LABORATOIRES SERVIER

LES LABORATOIRES SERVIER
A 61K 31/404

215

901494 T1

LES LABORATOIRES SERVIER

A 61K 38/16 7/00
A 61P 25/00
C 07K 14/33

901403 T1

C 07D 295/18

MISCANTHUS-HOLDING S.A

A 61K 31/16 31/40

C 04B 28/04 18/24

901534 T1

A 61P 3/00

Patenti

Pregledi
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MITSUBISHI PHARMA CORPORATION
and SANOFI - AVENTIS

A 61K 31/505
C 07D 209/00 239/00

901474 T1

C 07D 487/04
A 61K 31/519

Pfizer Inc.

A 61P 25/00

C 07D 211/52

C 07D 235/00 239/00

901481 T1

Pfizer Inc.
C 07D 275/03 

Nexmed Holdings Inc
C 07C 229/12

901560 T1

901527 T1

A 61K 31/425
C 07C 327/58 33/46

NicOx S.A.

C 07D 417/12 487/08

901556 T1

A 61K 9/113 31/04
A 61P 29/00

901538 T1

Pfizer Inc.
C 07D 211/52

NORTON HEALTHCARE LIMITED
B 65G 23/08
B 65D 23/08

901558 T1

Pfizer Products Inc.
A 61K 31/40 31/44
A 61P 9/10

NPS Allelix Corp

901512 T1

Pfizer Products Inc.

A 61K 9/08 38/29
47/02 47/12 47/26 9/19

901546 T1

901563 T1

C 07K 5/06
C 07D 221/00

Obschestvo S Ogranichennoi
Otvetstvennostju’Unipat’

231/00 471/04

A 62C 31/02 

PHARMA MAR S.A

13/00 31/05
B 05B 1/02 1/14

C 07D 515/22 
901553 T1

A 61K 35/00
C 07D 221/00

OctoPlus B.V
A 61K 9/16

901555 T1

901554 T1

241/00 291/00
317/00 471/18

ORION CORPORATION

491/22 515/22

A 61K 31/50
9/14 9/28 9/48

901460 T1

Pfizer Inc

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
A 61K 9/107 9/48

901414 T1

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

C 07D 403/06

C 07D 309/32 

A 61K 31/40
A 61P 25/06

901585 T1

C 07C 205/56 59/48

901440 T1

901479 T1
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

Pfizer Inc.

A 61K 9/28

C 07D 215/42 

9/00 9/50

901491 T1

A 61K 31/47
Pharmexa A/S

C 07D 215/46 221/16
413/12 417/12
Pfizer Inc.
C 07D 487/04

Pregledi

901456 T1

A 61K 38/17 38/18
C 07K 14/50 14/71 
C 12N 15/12 15/63 5/16

901452 T1

Patenti

Glasnik

Pichler Irmtraud and Pichler Ernst
H 02G 1/08
H 01B 15/00

901471 T1

13/2

A 61K 31/44

C 07H 17/08

A 61P 7/02 
C 07D 213/73 
401/06 401/12 

Renovis Inc

409/12 409/14

A 61K 31/22 
31/15 31/18

SANOFI - AVENTIS

31/40 31/47

C 07D 487/04

A 61P 1/00 29/00

A 61K 31/519

C 07C 291/00 311/16

A 61P 25/00

C 07D 209/14

901510 T1

C 07D 401/14
A 61K 31/506

901464 T1

901504 T1

C 07D 235/00 239/00

901484 T1

901508 T1

SANOFI - AVENTIS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

A 61K 31/34 9/20

C 07C 275/34

A 61P 9/06

217

SANOFI - AVENTIS

PLIVA - Istrazivacki Institut D.D.O.
A 61K 31/70
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901437 T1

A 61K 31/19
31/215 31/34

SANOFI - AVENTIS
A 61K 9/00 9/20

A 61P 3/10
901415 T1

SANOFI - AVENTIS

C 07D 271/113 

A 61K 31/4196

A 61K 31/4245
901514 T1

A 61P 3/10
C 07D 413/10 413/14

SANOFI - AVENTIS
C 07D 307/79 307/80

901477 T1

C 07D 305/14

C 07D 401/04

A 61K 31/337

A 61K 31/404 31/472 

A 61P 3/06

A 61P 25/00 3/00 9/00

C 12N 1/14
901457 T1

C 07C 279/14

C 07D 403/04

A 61K 31/16

901500 T1

SANOFI - AVENTIS

Patenti

C 07C 251/24
C 07D 213/53 307/52 
C 08G 18/32 

SANOFI - AVENTIS
A 61K 9/50 9/00

901489 T1

Sawyer Kenneth I.

A 61P 43/00
C 07D 405/14

901441 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

SANOFI - AVENTIS
A 61K 31/404

901468 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

SANOFI - AVENTIS

C 07D 403/04

901466 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

C 07D 249/14
A 61P 25/00

C 07D 295/08 307/38

901581 T1

C 09D 175/02 
C 09J 175/02

901475 T1

SERRERO Ginette

Pregledi
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A 61K 39/395
A 01N 43/04

THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION

A 61K 31/70

C 12N 15/38

C 07K 16/22 

A 61K 48/00

C 12N 15/11 15/63 

C 07K 14/035

C 12Q 1/68

C 12N 15/86 7/04

G 01N 33/53 
33/574 33/68

901417 T1

SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A
C 07D 307/20 227/32

901520 T1

TRE-FOR Enterprise A/S
F 16L 55/10

A 61K 31/565
A 61P 19/00

901551 T1

901447 T1

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
A 61K 31/505
7/16 9/00

SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A

901487 T1

901445 T1

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
C 07C 227/10
253/30 255/23

901549 T1

SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC

A 61K 31/205 31/045

31/19 31/225 31/40

A 61P 3/06 9/10

901584 T1

A 61K 31/215
A 61P 9/10

901450 T1

SmithKline Beecham plc

Warner-Lambert Company LLC

C 07D 417/12 

A 61K 31/57 47/00

A 61K 31/427
A 61P 3/10

901459 T1

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
C 08L 3/08

SOCIETE CIVILE DE BREVETS MATIERE

A 61K 9/48 9/50

E 01D 2/04 101/26

C 08L 3/10 3/18

15/133 19/12

901498 T1

901517 T1

C 09D 103/08 103/10

901453 T1

SUMIKA FINE CHEMICALS Co. Ltd

Warner-Lambert Company LLC

C 07C 33/46

A 61K 31/195

27/02 41/06

47/18 9/16 9/20

41/16 43/174

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC

43/303 67/287 69/63 
C 07D 307/79

901530 T1

901461 T1

TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD
C 07D 409/12 

A 61K 31/195 31/52 
A 61P 31/22
Wyeth
A 61K 31/44

A 61K 31/501 

901574 T1

901501 T1

A 61P 3/00

Wyeth Holdings Corporation

C 07D 231/12 

C 07D 239/94

401/12 401/14

A 61K 31/505

405/12 409/14

C 07D 405/12

413/12 417/14

Pregledi

901532 T1

901544 T1

Patenti

Glasnik

13/2
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Wyeth Holdings Corporation
C 07D 487/04
A 01N 43/90

901518 T1

Zentaris GmbH
A 61K 45/06
31/565 38/09 38/24
A 61P 15/08

901472 T1

Zentaris GmbH
C 07D 401/12 
A 61K 31/404
A 61P 35/00

Patenti

901399 T1

Pregledi
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proMena
(11)

901234

(45)

24.10.2005

(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,
DE

(11)

901245

(45)

26.10.2005

(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,
DE

(11)

901255

(45)

01.11.2005

(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,
DE

Promeni, prestanok na va`ewe

Patenti

Glasnik

13/2
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prenos
(11)

900644

(45)

22.12.2000

(73)

SHIRE INTERNATIONAL LICENSING B.V.
Fred.Roeskestraat 123 Olympic Plaza  1076EE
Amsterdam, NL

(11)

901308

(45)

01.12.2005

(73)

Biotempt B.V.
Hoge Linthorst 1  7958 NZ Koekange  , NL

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.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):
(21)
Broj na prijavata				
(22)
Datum na podnesuvawe
(23)
Datum na izlo`ba, saem
(45)
Datum na objavuvawe
(28)
Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot
			
(dvodimenzionalen/trodimenzionalen)
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
(54)
Naziv na dizajnot
(55)
Prikazi na industriskiot dizajn
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(72)
Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa
(73)
Podatoci za podnositelot na prijavata
(74)
Podatoci za zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20050053

(28)

1(eden) dizajn

(72)

PETROVSKI, Petar, MK

(73)

PETROVSKI, Petar

(45)

30.06.2006

(22)

26.12.2005

13/2,

str.222-237, juni 2006 Skopje
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ul.”Vladimir Komarov” br.21/45,
1000 Skopje, MK
(74)

BINPRO DOEL
ul.Leninova br.15a-13,1000 Skopje, MK

(51)

09-03

(54)

KUTIJA ZA BRZA HRANA

Slika 3

Industriski dizajn

Slika 1

Slika 4

Slika 2

Slika 5

20050053
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(21)

20050054

(28)

1(eden) dizajn

(72)

PETROVSKI, Petar, MK

(73)

PETROVSKI, Petar

(45)

30.06.2006

(22)

26.12.2005

ul.”Vladimir Komarov” br.21/45,
1000 Skopje, MK
(74)

BINPRO DOEL
ul.Leninova br.15a-13,1000 Skopje, MK

(51)

09-03

(54)

KUTIJA ZA BRZA HRANA

Slika 3

Slika 1
Slika 4

Slika 2
Slika 5
20050054

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20050057

(45)

30.06.2006

(22)

30.12.2005

(28)

1(eden) dizajn

(72)

FILIPOVSKI, Zlatko, MK

(73)

LOZAR-PELISTERKA AD Skopje Dru{tvo

13/2,

str.222-237, juni 2006 Skopje
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za proizvodstvo i trgovija
bul. „Ko~o Racin” br.97, Skopje, MK
(74)

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

(51)

09-01

(54)

[I[E

Industriski dizajn

20050057
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(21)

20050058

(45)

30.06.2006

(22)

30.12.2005

(28)

1(eden) dizajn

(72)

FILIPOVSKI, Zlatko, MK

(73)

LOZAR-PELISTERKA AD Skopje
Dru{tvo za proizvodstvo i trgovija
bul. „Ko~o Racin” br.97, Skopje, MK

(74)

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

(51)

09-01

(54)

[I[E

20050058

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20050059

(45)

30.06.2006

(22)

30.12.2005

(28)

1(eden) dizajn

(72)

LUZEVSKA, Maja, MK

(73)

TUTUNSKI KOMBINAT AD Skopje

13/2,

str.222-237, juni 2006 Skopje
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ul.”11 Oktomvri” br.125, 1000 Skopje, MK
(74)

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

(51)

25-03

(54)

KIOSK

Industriski dizajn

20050059

228 Glasnik, 13/2, str.222-237, juni 2006 Skopje

(21)

20050060

(45)

30.06.2006

(22)

30.12.2005

(28)

1(eden) dizajn

(72)

LUZEVSKA, Maja, MK

(73)

TUTUNSKI KOMBINAT AD Skopje
ul.”11 Oktomvri” br.125, 1000 Skopje, MK

(74)

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

(51)

25-03

(54)

KIOSK

20050060

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20060002

(28)

1(eden) dizajn

(72)

Автор

(45)

30.06.2006

(22)

20.01.2006

13/2,

str.222-237, juni 2006 Skopje
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Boris Nikolov Stoilov, BG
(73)

KONZUL Ltd
Sofia, „Lozenetz” Bul.”Cherni vrah” No.46, Floor2,
app.9, BG

(74)

BERIN d.o.o. Skopje, Dru{tvo za intelektualna
sopstvenost
ul.”Jane Lukrovski” br.5/1/32, 1000 Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E ZA SOS

Industriski dizajn

20060002
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(21)

20060003

(28)

3(tri) dizajni

(72)

Автор

(45)

30.06.2006

(22)

20.01.2006

Boris Nikolov Stoilov, BG
(73)

KONZUL Ltd
Sofia, „Lozenetz” Bul.”Cherni vrah” No.46, Floor2,
app.9, BG

(74)

BERIN d.o.o. Skopje, Dru{tvo za intelektualna
sopstvenost
ul.”Jane Lukrovski” br.5/1/32, 1000 Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E ZA MAJONEZ

20060003

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20060004

(45)

30.06.2006

(22)

13.02.2006

(28)

1(eden)dizajn

(72)

KOSTADINOV, Dimitar, MK

(73)

KODING dooel, Dru{tvo za in`enering, proekti–
rawe, monta`a, proizvodstvo i trgovija

13/2,

str.222-237, juni 2006 Skopje
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[arplaninska bb, 1000 Skopje, MK
(74)

„MAKEDONIJAPATENT” - Skopje

(51)

09-01

(54)

[I[E

ul:”Apostol Guslarot” br.3, 91000 Skopje, MK

Slika 2

Slika 1

Slika 3

Industriski dizajn

20060004

232 Glasnik, 13/2, str.222-237, juni 2006 Skopje

(21)

20060005

(28)

1(eden) dizajn

(72)

KOSTADINOV, Dimitar, MK

(73)

KODING dooel,   Dru{tvo za in`enering,
proektirawe, monta`a, proizvodstvo i trgovija

(45)

30.06.2006

(22)

13.02.2006

[arplaninska bb, 1000 Skopje, MK
(74)

„MAKEDONIJAPATENT” - Skopje
ul:”Apostol Guslarot” br.3, 91000 Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

Slika 2

Slika 1

Slika 4

Slika 3

20060005

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20060007

(45)

30.06.2006

(22)

27.02.2006

(28)

2(dva) dizajna

(30)

08.09.2005 RU 2005502593

(72)

BOLOGNA, Alessandro, IT

(73)

OPEN JOINT STOCK COMPANY „Oil company
LUKOIL”

13/2,

str.222-237, juni 2006 Skopje
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11, Sretensky Boulevard, Moscow, 101000, RU
(74)

BINSO d.o.o. Skopje
ul.”Naroden front” br.7/4, 1000 Skopje, MK

(51)

09-02

(54)

KANISTER

Slika 1.2

Slika 1.1

Slika 1.3

Industriski dizajn

20060007

234 Glasnik, 13/2, str.222-237, juni 2006 Skopje

Slika 1.5

Slika 1.4

Slika 2.1

20060007

Slika 1.6

Slika 2.2

Industriski dizajn

Glasnik,

13/2,

str.222-237, juni 2006 Skopje
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Slika 10

Slika 9

Slika 11

Slika 12

Industriski dizajn

20060007

236 Glasnik, 13/2, str.222-237, juni 2006 Skopje

(21) 20060017

(45)

30.06.2006

(22)

04.05.2006

(28)

5(pet) dizajni

(72)

VEJSELI, Irfan, MK

(73)

IR-FA ROLEDER  s.Poroj, Tetovo, MK

(51)

25-04

(54)

PROFILI

20060017

Industriski dizajn

Glasnik,

13/2,

str.222-237, juni 2006 Skopje
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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)

09-01

(21)

20050057

(51)

09-02

(21)

20060007

09-01

20050058

09-03

20050053

09-01

20060002

09-03

20050054

09-01

20060003

25-03

20050059

09-01

20060004

25-03

20050060

09-01

20060005

25-04

20060017

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

IR-FA ROLEDER, MK

(21)

20060017

(73)

(21)

KODING dooel, Dru[tvo za in`enering,
proektirawe, monta`a, proizvodstvo i trgovija,
MK

(73)

OPEN JOINT STOCK COMPANY “Oil company
LUKOIL”, RU

(21)

20060007

(73)

PETROVSKI, Petar, MK

(21)

20050053

20060004

20050054

20060005
(73)

KONZUL Ltd, BG

(21)

20060002

(73)

TUTUNSKI KOMBINAT AD Skopje, MK

(21)

20050059
20050060

20060003
(73)

LOZAR-PELISTERKA AD Skopje Dru[tvo za
proizvodstvo i trgovija, MK

(21)

20050057
20050058

Industriski dizajn

Pregledi

238 Glasnik, 13/2, str.238-244, juni 2006 Skopje

Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):
(11)
Registarski broj na dokumentot
(18)
Datum na va`ewe na industriski dizajn
(21)
Broj na prijavata 				
(22)
Data na podnesuvawe
(23)
Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo
(28)
Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(45)
Data na objavuvawe
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
(54)
Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot
(55)
Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili
			
crte`ot
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(60)
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na
			
prvenstvo, isprava / re{enie)
(72)
Avtor
(73)
Nositel na pravoto
(74)
Zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00455

(21)

20050009

(45)
(22)

02.03.2005

(28)

1(eden) dizajn

(18)

02.03.2010

(72)

KALANOSKI,Sa{o, MK

(73)

SAFIRI DOOEL

13/2,

str.238-244, juni 2006 Skopje

239

30.06.2005

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

24-02

(54)

LA@I^KA SO DOZER

Industriski dizajn

00455

240 Glasnik, 13/2, str.238-244, juni 2006 Skopje

(11)

00456

(21)

20050022

(28)

1(eden) dizajn

(72)

ZDRAVESKI, Aleksandar, MK

(73)

METALOTEHNIKA DOO -Prilep

(45)

30.09.2005

(22)

01.07.2005

(18)

01.07.2010

ul.’’.Makedonska Kosovska brigada’’bb,
1000 Skopje, MK
(74)

BERIN d.o.o. Pretprijatie
istra`uvawe i razvoj

za

marketing,

ul.”Jane Lukrovski” br.5/1-32, 91000 Skopje, MK
(51)

10-06

(54)

NASO^NIK

00456

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00457

(21)

20050020

(45)
(22)

14.06.2005

(28)

1(eden) dizajn

(18)

14.06.2010

(72)

TRP^ESKI, Branislav, MK

(73)

BILJANA KOMERC

13/2,

str.238-244, juni 2006 Skopje

241

30.09.2005

ul.@elezni~ka bb, 6000 Ohrid, MK
(74)

BERIN d.o.o. Pretprijatie
istra`uvawe i razvoj

(51)

09-01

(54)

[I[E

za

marketing,

ul.”Jane Lukrovski” br.5/1-32, 91000 Skopje, MK

Industriski dizajn

00457

242 Glasnik, 13/2, str.238-244, juni 2006 Skopje

(11)

00458

(21)

20050010

(45)
(22)

14.03.2005

(28)

1(eden) dizajn

(18)

14.03.2010

(72)

Avtorot ne saka da bide naveden

(73)

FINK d.o.o.e.l.

30.09.2005

ul.”Mirka Ginova” br.5, 1000 Skopje. MK
(51)

07-05

(54)

PEGLA

00458

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00459

(21)

20050011

(45)

30.09.2005

(22)

14.03.2005

(18)

14.03.2010

(28)

1(eden) dizajn

(72)

Avtorot ne saka da bide naveden

(73)

FINK d.o.o.e.l.

13/2,

str.238-244, juni 2006 Skopje

243

ul.”Mirka Ginova” br.5, 1000 Skopje. MK
(51)

07-02

(54)

TOSTER

Industriski dizajn

00459

244 Glasnik, 13/2, str.238-244, juni 2006 Skopje

IndustriPREGLEDI
ski di zajn
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)
(51)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot
07-02
07-05
09-01

(11)

00459
00458
00457

(51)

10-06
24-02

(11)

00456
00455

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

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

BILJANA KOMERC, MK
00457
(21)

20050020

(73)
(11)
(11)

FINK d.o.o.e.l. MK
00458
00459

20050010
20050011

Pregledi

(21)
(21)

(73)
(11)

METALOTEHNA ATA-Prilep, MK
00456
(21)
20050022

(73)
(11)

SAFIRI DOOEL, MK
00455

(21)

20050009

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

246 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(210) TM 2001/566

(220) 22/05/2001

(210)

TM 2001/854

(220) 10/08/2001
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

(731) OLYMPOS-TOP Elelmiszeripari Kft

(731) American-Cigarette Company

6032 Nyarlorinc, I I. Kerulet 37, HU

(Overseas) Limited

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црвена, зелена, бела, црна, жолта, розова,
бордо, маслинесто зелена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живинa и дивеч; месни
преработки; конзервирано, cyшено и варено
овошје и зеленчук; желиња, мармалади, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење; овошни сосови

(551) индивидуална

кл. 32 - пиво; минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалоци;овошни сокови и напитоци;
сирупи и други препарати за подготвување
напитоци

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, прибор
за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2001/853

(220) 10/08/2001
(442) 30/06/2006

(731) OLYMPOS-TOP Elelmiszeripari Kft
6032 Nyarlorinc, I I. Kerulet 37, HU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2001/884

(220) 27/08/2001
(442) 30/06/2006

(731) Фондација
„ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО
ОПШТЕСТВО - МАКЕДОНИЈА” Скопје
бул. Јане Сандански бр.111, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје

TOP JONY

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живинa и дивеч; месни
преработки;   конзервирано, cyшено и варено
овошје и зеленчук; желиња, мармалади, компоти;  
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење; овошни сосови
кл. 32 - пиво;   минерални и газирани води и
други безалкохолни пијалоци;   овошни сокови
и напитоци; сирупи и други препарати за
подготвување напивки

(591) црна, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор ( освен мебелот );
материјали за пакување, кои не се опфатени во
другите класи; карти за играње, печатарски букви;
клишиња
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревет и
маси
кл. 25 - облека, чевли и капи

TM 2001/566

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

(210) TM 2001/1183

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

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги
за привремено сместување; медицинска и
хигиенска помош за разубавување; ветеринарни
и земјоделски услуги; правни услуги; научни и
индустриски истражувања; изработка на програми
за компјутери
(210) TM 2001/1177

(442) 30/06/2006
100 Route 206 North Peapack, N.J. 07977, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

TECNIS

(220) 25/12/2001
(442) 30/06/2006

(731) ГЕРМАНОС С.А.
Олвион - Префектура на Ксанти 67200 Евлало,
GR
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Маршал Тито’’ 19, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/12/2001

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - интраокуларни леќи
(210)

TM 2002/334

(220) 07/05/2002
(442) 30/06/2006

(731) Unilever N.V.
Weena 455,3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

RAMA CREMEFINE
(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер и хардвер; прибор;
ПК делови и опрема; ЦД РОМ опрема; опрема
за виртуелна реалност; уреди за електронски
игри, видео ленти, апарати за мобилна
телекомуникација, електронски уреди (техношоп),
батерии
кл. 16 - печатени работи и публикаци, весници,
билтени,
списанија,
книги,
канцелариски
материјал; машини за отчукување и канцелариски
прибор, освен мебел; фотографски материјал

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месни екстракти; конзервирано овошје
и зеленчук; желе, џемови   млечни производи   и
масти за јадење
кл. 30 -  колач, слатки, сладоледи и сосови
(210) TM 2002/501

(220) 02/07/2002
(442) 30/06/2006

(731) А.Д. „ ЕВРОПА” - Скопје
ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 28 - електронски игри
кл. 35 - огласување; бизнис менаџмент, бизнис
менаџмент консалтинг услуги; канцелариски
менаџмент
кл. 37 - техничка поддршка за ПК
кл. 38 - телекомуникации, телематски апликации
за безбеден пренос на луѓе и стока и за заштита на
подвижната стока преку поддршка од сателитски
систем со пренос на податоци преку дигитални
средства на мобилна телефонија
кл. 41 - образование, предавања и оспособувања;
рекреација; атлетски и културни активности
кл. 42 - дизајнирање ВЕБ страници на интернет,  
ПК програмирање, бази на податоци

(591) жолта, црвена
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, сладолед,  мед, меласа, квасец, прашок
за печење,  сол, сенф,  оцет, сосови (како зачини)
зачини, мраз, какао производи и чоколада, какао
крем производи, бонбонски производи, кекси и
производи сродни на кекси
(210) TM 2002/502

(220) 02/07/2002

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, сладолед,  мед, меласа, квасец, прашок
за печење,  сол, сенф,  оцет, сосови (како зачини)
зачини, мраз, какао производи и чоколада, какао
крем производи, бонбонски производи, кекси и
производи сродни на кекси
(210) TM 2002/504

(220) 02/07/2002
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) А.Д. „ЕВРОПА” - Скопје

(731) А.Д. „ЕВРОПА” - Скопје

ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, MK

ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

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

(591) црвена, зелена, бела, бордо, драп, светло кафена,

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, сладолед,  мед, меласа, квасец, прашок
за печење,  сол, сенф,  оцет, сосови (како зачини)
зачини, мраз, какао производи и чоколада, какао
крем производи, бонбонски производи, кекси и
производи сродни на кекси
(210) TM 2002/503

темно бордо

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, сладолед,  мед, меласа, квасец, прашок
за печење,  сол, сенф,  оцет, сосови (како зачини)
зачини, мраз, какао производи и чоколада, какао
крем производи, бонбонски производи, кекси и
производи сродни на кекси

(220) 02/07/2002
(442) 30/06/2006

(731) А.Д. „ЕВРОПА” - Скопје
ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2002/658

(220) 26/08/2002
(442) 30/06/2006

(731) KALE KILIT VE KALIP SANAYI A.S. Ataturk cad.
Basakli sok. No.24 Gungoren, Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, сина, бела, златна, зелена, темно
зелена, светло жолта, портокалова

(551) индивидуална

TM 2002/502

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - сите видови на неелектрични метални
вметнати брави; челични брави за врати; челични

Trgovski marki

Glasnik,

брави за сефови; метални сигурносни брави за
автомобили; метални брави за влезни врати;
метални брави за внатрешни врати; метални
брави со лежишта; метални врати; сефови за
хотелски соби и други туристички објекти; сефови;
ѕидни сефови; челични врати на сефови за банки;
сефови за скапоцености; метални сефови за пари;
метални сефови за домаќинство; метални сефови
за документи; метални сигурносни сефови за
рецепција; метални компактно оградени архивски
сефови; неелектрични метални сигурносни брави
(210) TM 2002/736

(220) 04/10/2002
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, услуги и трговија
БУЧЕН КОЗЈАК Стојка дооел увоз-извоз
ул. Доктор Рибар бр. 20. Куманово, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адехезиви наменети за индустријата
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување, горива (вклучувајќи
ги течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи, фитили
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
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препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
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 кои не се
опфатемни од другите класи, руди
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи,
инкубатори за јајца
кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 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 на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,
автоматски машини и механизами за апаратите
што се активираат со монети или жетони, регистар
каси  машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери апарати за гаснење
пожар
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и   инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производш
хируршки материјали за шиење
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили,
експлозиви, средства за огномет
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
од нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит  бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 15 - музички инструменти
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив,
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии  
канцелариски  материјал,   лепила  за  канцелариска  
и   куќна   употреба машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот), материјали
за пакување кои не се опфатени во другите класи,
карти за играње печатарки букви, клишиња
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун, и
производи од нив, кои не   се   опфатени   во   другите   
класи,   полуфабрикати   од   пластични материјали,
материјали за подлошки,   за заптисување и   за  
изолација и свитливи неметални цевки
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и материјалите
производите од ние кои не се опфатени со другите
класи, кожа од животни, куфери и патн торби,
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чадори за дожд и за сонце и стапови за одење,
камшици исарачки производи

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

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции
споменици што не се од метал

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,  
школки, килибар, седеф, морска пена  и  замена  
на  сите  тие материјали, или од пластика

кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
скалдирање стока, организирње патувања

и

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги, подготвување
на наставата, забава, спортски и културни
активности
кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери, услуги кои не се опфатени со другите
класи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување
кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарски и земјоделски
услуги
(210) TM 2002/744

(220) 08/10/2002
(442) 30/06/2006

(731) Приватна здравствена организација - аптека
ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
ул. „Црвена Армија” бр. 10, Карпош 3, секција
2, локал 1-б, 1000 Скопје, MK

кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе

поправки,

кл. 38 - телекомуникации

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството (кои не се од благородни метали
или преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки
(освен сликарски четки), материјали за правење
четки, производи кои се користат за чистење,
челична волна, сурово и полуобработено стакло
(освен градежно стакло), стакларија, порцелан,
фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите
класи
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи

конструкции,

(540)

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни тапети,
коишто не се од текстил
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масло и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

(591) зелена, виолетова, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички препарати
кл. 5 - фармацевтски препарати

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи кои не се опфатени
со други класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и друго цвеќе, храна за
животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит

TM 2002/744
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(210) TM 2002/818

(220) 25/10/2002
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) КАДИНО ТП

(731) МЕДИА ДОО
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/615, 1000 Скопје, MK
(540)

с.Кадино општина Илинден, MK
(540)

(591) темно сина, светло сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни марамчиња,
марамчиња за еднократна употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; санитарни крпи,
предлошки (ткаенини за завиткување), хигиенски
пелени и салфетки, хигиенски производи за лични
цели за еднократна употреба, женски влошки,
тампони, ветеринарски препарати, санитарни
препарати за медицински цели, диететски
супстанции што се користат во медицината, храна
за бебиња, фластери, материјали за завои
(210) TM 2002/810

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жито, леб
(210) TM 2002/862

(442) 30/06/2006
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
ГРОЗД
2400 СТРУМИЦА, Стадион бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(220) 22/10/2002
(442) 30/06/2006

(220) 08/11/2002

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(731) Pharmacia & Upjohn Company
100 Route 206 North Peapack, N.J. 07977 , US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

XTARA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(591) светло сина, темно сина, црна, бела, сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
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(210) TM 2002/863

(220) 08/11/2002

(210) TM 2002/1035

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
ГРОЗД
2400 СТРУМИЦА, Стадион бб, MK

(220) 31/12/2002

(731) The Basketball Marketing Company, Inc.,
a Delaware corporation
4 Industrial Blvd., Paoli, PA 19301, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, електрични,
фотографски, кинематографски и оптички апарати
и инструменти како и апарати и инструменти за
мерење на вага, мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), за помош (спасување и обучување);
апарати за снимање, пренос, репродукција на
тон или слика; подлоги за магнетски снимања,
акустични плочи, автоматски дистрибутери и
механизми за автомати; регистарски благајни,
сметачи, опрема за обработка на информации и
сметачи; апарати за гаснење пожар; претходно
снимени аудио и видео магнетни носачи на
податоци, аудио и видео ленти, и аудио и видео
оптички и ласерски дискови, сите карактеризирани
со содржини од кошаркарски игри и натпревари и
музика; компјутерски софтвер, имено компјутерски
игри

(591) светло сина, темно сина, црна, бела, сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2002/1023

(220) 27/12/2002
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, услуги и трговија,
НОВУС-ТРЕЈД Драган и Миодраг ДОО увоз
извоз
ул.Митрополит
Скопје, MK

Теодосие

Гологанов

кл. 25 - облека, обувки, покривачи за глава /шапки,
капи; особено облекла, имено, т-маици, пуловери
(како делови од тренерки), облека без ракави,
поло маици, жерсеи, спортски маици, џакети,
костими за загревање, атлетски униформи,
тренерки, паналони, шорцеви, панталони за
потење, шорцеви за во сала, капи, шапки, стегачи
(траки) за пот, стегачи (траки) за глава, стегачи
(траки) за врат, стегачи (траки) за зглоб, и чорапи;
обувки

бр.51

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(210) TM 2003/36

(220) 29/01/2003
(442) 30/06/2006

(731) Приватна здравствена организација - аптека
ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ

(591) црвена, жолта и сина
(551) индивидуална

Скопје, Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK
(540)

(510, 511)

DAYDREAM

кл. 3 - препарати за чистење и полирање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички препарати
кл. 5 - фармацевтски  препарати

TM 2002/863

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2003/63

(220) 07/02/2003

(510, 511)
кл. 35 - огласување

(442) 30/06/2006
(300) 76/487,979  05/02/2003  US
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кл. 41 - забава; спортски и културни активности
(210) TM 2003/68

(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 10/02/2003
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за новинско издавачка и печатарска
дејност НАМ МАРГАРИТА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Северна зона -југ н.Припор, 1000 Скопје,
MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД- Скопје
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки, имено, вина, алкохоли
и ликери
(210) TM 2003/65

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување

(220) 10/02/2003

кл. 41 - забава; спортски и културни активности

(442) 30/06/2006
(731) LURA d.d.
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BRZO I FINO

(210) TM 2003/69

(220) 10/02/2003
(442) 30/06/2006

(300) 78/153,010  09/08/2002  US
78/153,011  09/08/2002  US
(731) ConocoPhillips Company
600 North Dairy Ashford, Houston, TX 77079, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, павлака,
павлака за готвење, масло и масти за јадење
кл. 30 - сладолед, сол, сенф, оцет, сосови мирудии,
мирудии
(210) TM 2003/67

(220) 10/02/2003
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за новинско издавачка и печатарска
дејност НАМ МАРГАРИТА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Северна зона -југ н.Припор,
1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД- Скопје
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - индустриски хемикалии; имено, адитиви
за подобрување на протокот и  или пре-носот на
јаглеводородни течности низ водови; алкохол;
амоnjак; препарати за заштеда на гориво;
хемикалии за отстранување на бојата од маслото;
препарати за прочисту-вање на масло, нафта и
гас; средства за дисперзија на масло, нафта и
гас; препарати за одделување на маслото, гасoт
и нафтата; апсорбирање на масло и синтетичките
материјали за апсорбирање масло; детергентски
адитиви за нафта, бензин и горива; хемиски
адитиви за нафта, бензин и горива; антифриз;
течности за сопирачки; течности за преносни
системи; течности за управувачки системи;
хемикалии за прозорци против потемнување на
бојата; мастика за гуми и состави за поправка
на гуми; хемиски препарати за олеснување
на правењето легури од метали; дестилирана

TM 2003/69
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нафтен гас во течна состојба; услуги за полнење
горивото; услуги за полнење заради одржување на
нивото на гориво и мазивата кај воздухопловите,
поморските пловни средства и друмските возила;
полнење гориво за воздухоплови, бродови на
воздушни перници и друмски возила; полнење и
дололнување на гориво за воздухоплови; полнење
и дололнување на гориво за возила; услуги за
дистрибуција на горивото; услуги за складирање  
гориво; информациски и советодавни услуги кои
се однесуваат на сите горенаведени услуги

вода; хемикалии за прочистување на водата;
хемикалии за омекнување на водата; закиселена
вода за повторно полнење на акумулатори;
течности за отстранување на сулфати од
акумулаторите; раствори за акумулатори против
пенење; амортизирачки супстанции за мотори со
внатрешно согорување; хемиски препарати за
отстранување на јаглеродот од моторите
кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање
и нагризување; имено, детергенти, средства за
одмастување, восоци за полирање; течности
за чистење на ветробранови стакла; сите овие
производи се наменети за употреба врз, или во
врска со возилата
кл. 4 - горива, масла и масти, имено, бензин,
нафтен етер, лубриканти и средства за
осветлување, гориво за мотор, гориво за авионски
мотори, гориво на база на алкохол, испарливи
смеши на гориво, нехемиски адитиви за гориво
за мотори и гориво за авионски мотори, масло за
гориво, дизел масло, масло за преносни системи,
масло за железници, синтетичко индустриско
масло, моторно масло, продорно масло што не
прокапува, нафта и масло изведено од нафта,
алкохолно гориво, парафин, керозин, нафтен гас
во течна состојба, ксилен, толуен, бензен
кл. 35 - малопродажии услуги; малопродажни
услуги што се нудат пред бензинските станици;
здружуваже, во интерес на други лица, на
разновидни производи, со што ќе им се овозможи
на купувачите погодно да ги согледаат и купат тие
производи во соодветни продавници, вклучително
и продавници поставени пред бензинските
станици; подобрување на прометот со помош
на услуги за лојалност кон купувачите; услуги
за лојалност кон купувачите што се или не се
засновува на употреба на картичка, оргаиизација,
работа и надзор на шема на картичка која служи
за активирање; деловни услуги што се однесуваат
на обезбедување спонзорство
кл. 36 - финансиски услуги; банкарски услуги;
услуги за задолжување, одобрување и готовински
промет; услуги за кредитни картички, картички
за одобрување и картички за готовински промет;
издавање   кредитни картички, картички за
одобрување и картички за готовински промет;
осигурување што се однесува на обврски по оонов
на кредитни картички, картички за одобрување
и картички за готовински промет; автоматско
издавање   готови средства; услуги за картички
со попуст; издавање на бонови од вредност;
издавање на бонови од вредност во врска со
шеми за активирање; издавање на патнички
чекови; услуги за посредување и промет со масло
и нафта.
кл. 37 - услуги за одржување, полнење гориво
и миење   моторни возила, авиони, чамци и
други погонски средства што се користат во
пристаништата за мали чамци, пумпни станици и
аеродромски терминали
кл. 39 - транспорт, складирање, пакување и испорака
со цевовод или камион на масло, масти нафта,
бензин, горива, лубриканти, парафин, керозин и

TM 2004/70

кл. 42 - истражување, производство и трговија
со сурова нафта, природен гас, нафта, нафтен
кондензат, сулфур, течности од природен гас и
јаглеводородни горива во цврста течна или гасна
форма; услуги за индустријата на нафта и гас,
имено производство, обработка и трговија со
јаглеводороди, функционирање на бунари
(210) TM 2003/70

(220) 10/02/2003
(442) 30/06/2006

(300) 78/153,008  09/08/2002  US
78/153,009  09/08/2002  US
(731) ConocoPhillips Company
600 North Dairy Ashford, Houston, TX 77079, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - индустриски хемикалии; имено, адитиви
за подобрување на протокот и  или пре-носот на
јаглеводородни течности низ водови; алкохол;
амонјак; препарати за заштеда на гориво;
хемикалии за отстранување на бојата од маслото;
препарати за прочистување на масло, нафта и
гасот; средства за дисперзија на масло, нафта и
гас; препарати за одделување на маслото, гасот и
нафтата; апсорбирање на маслото и синтетичките
материјали за апсорбирање масло; детергентски
адитиви за нафта, бензин и горива; хемиски
адитиви за нафта, бензин и горива; антифриз;
течности за сопирачки; течности за преносни
системи; течности за управувачки системи;
хемикалии за прозорци против поте-мнување на
бојата; мастика за гуми и состави за поправка
на гуми; хемиски препарати за олеснување
на правењето легури од метали; дестилирана
вода; хемикалии за прочистување на водата;
хемикалии за омекнување на водата; закиселена
вода за повто-рно полнење на акумулатори;
течности за отстранување   сулфати од
акумулаторите; раствори за акумулатори против
пенење; амортизирачки супстанции за мотори со
внатрешно согорување; хемиски препарати за
отстранување на јаглеродот од моторите
кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање
и нагризување; имено, детергенти, средства за

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 42 - истражување, производство и трговија
со сурова нафта, природен гас, нафта, нафтен
кондензат, сулфур, течности од природен гас и
јаглеводородни горива во цврста течна или гасна
форма; услуги за индустријата на нафта и гас,
имено производство, обработка и трговија со
јаглеводороди, функционирање на бунари

одмастување, восоци за полирање; течности
за чистење на ветробранови стакла; сите овие
производи се наменети за употреба врз, или во
врска со возилата
кл. 4 - горива, масла и масти, имено, бензин, нафтен
етер, лубриканти и средства заосветлување,
гориво за мотор, гориво за авионски мотори, гориво
на база на алкохол, испарливи смеши на гориво,
нехемиски адитиви за гориво за мотори и гориво
за авионски мотори, масло за гориво, дизел масло,
масло за преносни системи, масло за железници,
синтетичко индустриско масло, моторно масло,
продорно масло што не прокапува, нафта и масло
изведено од нафта, алкохолно гориво, парафин,
керозин, нафтен гас во течна состојба, ксилен,
толуен, бензен
кл. 35 - малопродажии услуги; малопродажни
услуги што се нудат пред бензинските станици;
здружуваже, во интерес на други лица, на
разновидни производи, со што ќе им се овозможи
на купувачите погодно да ги согледаат и купат тие
производи во соодветни продавници, вклучително
и продавници поставени пред бензинските
станици; подобрување на прометот со помош
на услуги за лојалност кон купувачите; услуги
за лојалност кон купувачите што се или не се
засновува на употреба на картичка, оргаиизација,
работа и надзор на шема на картичка која служи
за активирање; деловни услуги што се однесуваат
на обезбедување спонзорство
кл. 36 - финансиски услуги; банкарски услуги;
услуги
за
задолжу-вање,
одобрување
и
готовински промет; услуги за кредитни картички,
картички за одобрување и картички за готовински
промет; издавање   кредитни картички, картички
за одобрување и картички за готовински промет;
осигурување што се одне-сува на обврски
по оонов на кредитни картички, картички за
одобрување и картички за готовински промет;
автоматско издавање  готови средства; услуги за
картички со попуст; издавање бонови од вредност;
издавање бонови од вредност во врска со шеми за
активирање; издавање   патнички чекови; услуги
за посредување и промет со масло и нафта.
кл. 37 - услуги за одржување, полнење гориво
и миење   моторни возила, авиони, чамци и
други погонски средства што се користат во
пристаништата за мали чамци, пумпни станици и
аеродромски терминали
кл. 39 - транспорт, складирање, пакување и
испорака со цевовод или камион на масло, масти
нафта, бензин, горива, лубриканти, парафин,
керозин и нафтен гас во течна состојба; услуги
за полнење гориво; услуги за полнење заради
одржување на нивото на гориво и мазивата кај
воздухопловите, поморските пловни средства
и друмските возила; полнење гориво за
воздухоплови, бродови на воздушни перници
и друмски возила; полнење и дололну-вање на
гориво за воздухоплови; полнење и дололнување
на гориво за возила; услуги за дистрибуција
на гориво; услуги за складирање   горивото;
информациски и советодавни услуги што се
однесуваат на сите горенаведени услуги
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(210) TM 2003/71

(220) 10/02/2003
(442) 30/06/2006

(731) ConocoPhillips Company
600 North Dairy Ashford, Houston, TX 77079, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CONOCOPHILLIPS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - индустриски хемикалии; имено, адитиви
за подобрување на протокот и  или пре-носот на
јаглеводородни течности низ водови; алкохол;
амонјак; препарати за заштеда на гориво;
хемикалии за отстранување на бојата од маслото;
препарати за прочисту-вање на масло, нафта и
гас; средства за дисперзија на масло, нафта и
гас; препарати за одделување на маслото, гасот
и нафтата; апсорбирање на масло и синтетичките
материјали за апсорбирање масло; детергентски
адитиви за нафта, бензин и горива; хемиски
адитиви за нафта, бензин и горива; антифриз;
течности за сопирачки; течности за преносни
системи; течности за управувачки системи;
хемикалии за прозорци против потемнување на
бојата; мастика за гуми и состави за поправка
на гуми; хемиски препарати за олеснување на
правењето легури од метали; дестилирана вода;
хемикалии за прочистување на водата; хемикалии
за омекнување на водата; закиселена вода за
повто-рно полнење на акумулатори; течности за
отстранување  сулфати од акумулатори; раствори
за акумулаторите против пенење; амортизирачки
супстанции за мотори со внатрешно согорување;
хемиски препарати за отстранување на јаглеродот
од моторите
кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање
и нагризување; имено, детергенти, средства за
одмастување, восоци за полирање; течности
за чистење на ветробранови стакла; сите овие
производи се наменети за употреба врз, или во
врска со возилата
кл. 4 - горива, масла и масти, имено, бензин, нафтен
етер, лубриканти и средства за осветлување,
гориво за мотор, гориво за авионски мотори, гориво
на база на алкохол, испарливисмеши на гориво,
нехемиски адитиви за гориво за мотори и гориво
за авионски мотори, масло за гориво, дизел масло,
масло за преносни системи, масло за железници,
синтетичко индустриско масло, моторно масло,
продорно масло што не прокапува, нафта и масло
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изведено од нафта, алкохолно гориво, парафин,
керозин, нафтен гас во течна состојба, ксилен,
толуен, бензен
кл. 35 - малопродажии услуги; малопродажни
услуги што се нудат пред бензинските станици;
здружуваже, во интерес на други лица, на
разновидни производи, со што ќе им се овозможи
на купувачите погодно да ги согледаат и купат тие
производи во соодветни продавници, вклучително
и продавници поставени пред бензинските
станици; подобрување на прометот со помош
на услуги за лојалност кон купувачите; услуги
за лојалност кон купувачите кои се или не се
засновува на употреба на картичка, оргаиизација,
работа и надзор на шема на картичка која служи
за активирање; деловни услуги што се однесуваат
на обезбедување спонзорство
кл. 36 - финансиски услуги; банкарски услуги;
услуги за задолжување, одобрување и готовински
промет; услуги за кредитни картички, картички
за одобрување и картички за готовински промет;
издавање на кредитни картички, картички за
одобрување и картички за готовински промет;
осигурување што се однесува на обврски по оонов
на кредитни картички, картички за одобрување
и картички за готовински промет; автоматско
издавање   готови средства; услуги за картички
со попуст; издавање   бонови од вредност;
издавање бонови од вредност во врска со шеми
за активирање; издавање патнички чекови; услуги
за посредување и промет со масло и нафта.
кл. 37 - услуги за одржување, полнење гориво
и миење моторни возила, авиони, чамци и
други погонски средства што се користат во
пристаништата за мали чамци, пумпни станици и
аеродромски терминали
кл. 39 - транспорт, складирање, пакување и испорака
со цевовод или камион на масло, масти нафта,
бензин, горива, лубриканти, парафин, керозин и
нафтен гас во течна состојба; услуги за полнење
гориво; услуги за полнење заради одржување на
нивото на гориво и мазивата кај воздухопловите,
поморските пловни средства и друмските возила;
полнење гориво за воздухоплови, бродови на
воздушни перници и друмски возила; полнење
и дололну-вање на гориво за воздухоплови;
полнење и дололнување гориво за возила; услуги
за дистрибуција на гориво; услуги за складирање
на гориво; информациски и советодавни услуги
што се однесуваат на сите горенаведени услуги
кл. 42 - истражување, производство и трговија
со сурова нафта, природен гас, нафта, нафтен
кондензат, сулфур, течности од природен гас и
јаглеводородни горива во цврста течна или гасна
форма; услуги за индустријата на нафта и гас,
имено производство, обработка и трговија со
јаглеводороди, функционирање на бунари

TM 2003/72

(210) TM 2003/72

(220) 11/02/2003
(442) 30/06/2006

(731) OAKLEY Inc. (Washington Corporation)
One Icon, Foothill Ranch, California, 92610, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - заштитини очила   и/или очила против
заслепување, т.е. очила за сонце, очила /оптика/
и делови за нив, оптичарски производи, имено
резервни стакла, рамки, сиџими за очила, и др.
делови, навлаки за очила и за нивни делови
кл. 25 - облека, обувки, покривачи за глава /шапки,
капи/
(210) TM 2003/73

(220) 11/02/2003
(442) 30/06/2006

(731) OAKLEY Inc. (Washington Corporation)
One Icon, Foothill Ranch, California, 92610, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

OAKLEY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - заштитини очила   и/или очила против
заслепување, т.е. очила за сонце, очила /оптика/
и делови за нив, оптичарски производи, имено
резервни стакла, рамки, сиџими за очила, и др.
делови, навлаки за очила и за нивни делови
кл. 25 - облека, обувки, покривачи за глава /шапки,
капи/
(210) TM 2003/75

(220) 12/02/2003
(442) 30/06/2006

(731) DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION
686, Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

(210) TM 2003/82

(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати (алатни машини);
мотори и агрегати (освен за земни возила);
машински спојки и преносни компоненти (освен
за земни возила); машини за перење; чистачи
на вакуум (правосмукалки); четки кои работат на  
електричен погон
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички,   за   вагање,   за
мерење, сигнални, контролни (инспекциски),
за спасување на животи и образовни апарати
и инструменти за водење (извршување),  
прекинување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на струја; апарати
за снимање, трансми-сија или репродукција на
звук или слика; магнетни носачи на податоци;
дискови за снимање (рекординг дискови); опрема
за обработка на податоци и компјутери; електрични пегли; телекомуникациски машини и апарати;
машини со вградена електроника, апарати и
нивни делови

кл. 37 - поправка; инсталациски услуги
(220) 12/02/2003
(442) 30/06/2006
(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. „Marijana Cavica” br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(220) 13/02/2003
(442) 30/06/2006

(731) Aion Kabushiki Kaisha (Aion Co., Ltd.)
6-5, Tanimachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - синтетички крпи за чистење и бришење;
синтетичка кожа за чистење и бришење; крпи
за бришење   моторни возила; крпи за бришење
наменети за домаќинството; сунѓери наменети
за домаќинството и моторни возила; алатки за
чистење и прибор за перење; прибор за козметика
и тоалет (освен електрични четкички за заби);
електрични четкички за заби; четки за облека;
крпи за сјај на чевли; рачни светнувачи за чевлите;
четки за чевли; четки за галеничиња

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
генерирање на пареа, готвење, разладување,
сушење, вентилирање, снабдување вода и
санитарна намена

(210) TM 2003/76
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(210) TM 2003/86

(220) 14/02/2003
(442) 30/06/2006

(731) ConocoPhillips Company
600 North Dairy Ashford, Houston, TX 77079, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црвена
(551) индивидуална

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масти, особено маснотии од раститиелно
потекло

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 1 - индустриски хемикалии; имено, адитиви
за подобрување на протокот и или пре-носот на
јаглеводородни течности низ водови; алкохол;
амонјак; препарати за заштеда на гориво;
хемикалии за отстранување на бојата од маслото;
препарати за прочисту-вање на масло, нафта и
гас; средства за дисперзија на масло, нафта и
гас; препарати за одделување на маслото, гасот и
нафтата; апсорбирање на маслото и синтетичките
материјали за апсорбирање масло; детергентски
адитиви за нафта, бензин и горива; хемиски
адитиви за нафта, бензин и горива; антифриз;
течности за сопирачки; течности за преносни
системи; течности за управувачки системи;
хемикалии за прозорци против потемнување на
бојата; мастика за гуми и состави за поправка
на гуми; хемиски препарати за олеснување
на правењето легури од метали; дестилирана
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горивото; услуги за полнење заради одржување на
нивото на гориво и мазивата кај воздухопловите,
поморските пловни средства и друмските возила;
полнење гориво за воздухоплови, бродови на
воздушни перници и друмски возила; полнење и
дололнување   гориво за воздухоплови; полнење
и дололнување на гориво за возила; услуги за
дистрибуција на гориво; услуги за складирање на
гориво; информациски и советодавни услуги што
се однесуваат на сите горенаведени услуги

вода; хемикалии за прочистување на водата;
хемикалии за смекнување на водата; закиселена
вода за повторно полнење на акумулатори;
течности за отстранување   сулфати од
акумулаторите; раствори за акумулатори против
пенење; амортизирачки супстанции за мотори со
внатрешно согорување; хемиски препарати за
отстранување на јаглеродот од моторите
кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање
и нагризување; имено, детергенти, средства за
одмастување, восоци за полирање; течности
за чистење на ветробранови стакла; сите овие
производи се наменети за употреба врз, или во
врска со возила.
кл. 4 - горива, масла и масти, имено, бензин, нафтен
етер, лубриканти и средства заосветлување,
гориво за мотор, гориво за авионски мотори, гориво
на база на алкохол, испарливи смеши на гориво,
нехемиски адитиви за гориво за мотори и гориво
за авионски мотори, масло за гориво, дизел масло,
масло за преносни системи, масло за железници,
синтетичко индустриско масло, моторно масло,
продорно масло штоне прокапува, нафта и масло
изведено од нафта, алкохолно гориво, парафин,
керозин, нафтен гас во течна состојба, ксилен,
толуен, бензен
кл. 35 - малопродажии услуги; малопродажни
услуги што се нудат пред бензинските станици;
здружуваже, во интерес на други лица, на
разновидни производи, со што ќе им се овозможи
на купувачите погодно да ги согледаат и купат тие
производи во соодветни продавници, вклучително
и продавници поставени пред бензинските
станици; подобрување на прометот со помош
на услуги за лојалност кон купувачите; услуги
за лојалност кон купувачите што се или не се
засновува на употреба на картица, оргаиизација,
работа и надзор на шема на картица која служи за
активирање; деловни услуги што се однесуваат
на обезбедување спонзорство
кл. 36 - финансиски услуги; банкарски услуги;
услуги за задолжување, одобрување и готовински
промет; услуги за кредитни картички, картички
за одобрување и картички за готовински промет;
издавање   кредитни картички, картички за
одобрување и картички за готовински промет;
осигурување што се одне-сува на обврски по оонов
на кредитни картички, картички за одобрување
и картички за готовински промет; автоматско
издавање  готови средства; услуги за картички со
попуст; издавање  бонови од вредност; издавање  
бонови од вредност во врска со шеми за
активирање; издавање   патнички чекови; услуги
за посредување и промет со масло и нафта

кл. 42 - истражување, производство и трговија
со сурова нафта, природен гас, нафта, нафтен
кондензат, сулфур, течности од природен гас и
јаглеводородни горива во цврста течна или гасна
форма; услуги за индустријата на нафта и гас,
имено производство, обработка и трговија со
јаглеводороди, функционирање на бунари
(210) TM 2003/87

(220) 17/02/2003
(442) 30/06/2006

(300) 78/214,078  12/02/2003  US
(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки, имено, вина, алкохоли
и ликери
(210) TM 2003/140

(220) 12/03/2003
(442) 30/06/2006

(731) Fountain Netherlands Holding B.V.
Baronielaan 139 NL-4818 PD Breda, NL
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SYMFONI
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 - услуги за одржување, полнење гориво
и миење   моторни возила, авиони, чамци и
други погонски средства што се користат во
пристаништата за мали чамци, пумпни станици и
аеродромски терминали

кл. 9 - апарати со паричка за топли и студени
пијалоци

кл. 39 - транспорт, складирање, пакување и испорака
со цевовод или камион на масло, масти нафта,
бензин, горива, лубриканти, парафин, керозин и
нафтен гас во течна состојба; услуги за полнење

кл. 30 - кафе, чај, шеќер, чоколадо

TM 2003/87

кл. 11 - рачно управувани апарати за топли и
студени пијалоци
кл. 29 - месни концентрати, крем, супа, млеко

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2003/147

(220) 12/03/2003
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(540)

(442) 30/06/2006
(731) Митко Манчев
ул.„Народен Фронт” бр.25/11, Скопје, MK
(540)

(591) во сите бои и комбинации на бои
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадо
(210) TM 2003/419

(220) 20/06/2003
(442) 30/06/2006

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

(731) Diageo North America, Inc.

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US

(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги, здравствени служби,
клиники, медицински услуги, оптички услуги,
стручни консултации во врска со оптиката,
хируругија (естетска хирургија)
(210) TM 2003/186

(220) 02/04/2003
(442) 30/06/2006

(731) МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30/1-58,

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CITRUS TWIST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки (освен пиво)
(210) TM 2003/479

(220) 14/07/2003
(442) 30/06/2006

1000 Скопје, MK
(731) Георгиев Иван

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. „Гоце Делчев” бр. 12, Ново Село,

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Струмица, MK

(540)
(540)

KEEPING BUSINESS IN BUSINESS

Paradental

(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација,
греење и ладење
кл. 37 - услуги на специјални претпријатија во
областа на изградбата како што се леари, лимари,
поставувачи на централно греење, дополнителни
градежни услуги како што е надгледување на
градежни објекти, разни видови поправки од
областа на електриката, апаратурата, алатките и
сл
кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти,
истражување и развиток на нови производи (за
трето лице)
(210) TM 2003/381

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2003/480

(220) 14/07/2003
(442) 30/06/2006

(731) Георгиев Иван
ул. „Гоце Делчев” бр. 12, Ново Село,
Струмица, MK
(540)

Glukonormin

(220) 10/06/2003
(442) 30/06/2006

(731) Владимир Мартиновски
ул.Борка Талевски бр. 26/9-26, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

Trgovski marki

TM 2003/480
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(210) TM 2003/489

(220) 16/07/2003

(210) TM 2003/527

(220) 29/07/2003
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
Glaxo
Wellcome
House
Middlesex UN6 0NN, GB

(731) Георгиев Иван
ул. Гоце Делчев бр.12, Ново Село,

GB-GREENFORD

Струмица, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(540)

(540)

Varuprostin
MALARONE

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери
материјали за завои, материјали за пломбирање на
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција,
фунгициди и хербициди

(510, 511)
кл. 5 - анти-маларични препарати и/или антибактериски препарати
(210) TM 2003/525

(220) 29/07/2003
(442) 30/06/2006

(731) Георгиев Иван
ул. Гоце Делчев бр.12, Ново Село,
Струмица, MK

(210) TM 2003/533

(220) 29/07/2003
(442) 30/06/2006

(731) BULGARTABAC HOLDING GROUP
62,Graf Ignatiev,1000 SOFIA, BG

(540)

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

Varutensin

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери
материјали за завои, материјали за пломбирање на
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција,
фунгициди и хербициди
(210) TM 2003/526

(220) 29/07/2003
(442) 30/06/2006

ул. Гоце Делчев бр.12, Ново Село,
Струмица, MK
(540)

Varuklim
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери
материјали за завои, материјали за пломбирање на
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција,
фунгициди и хербициди

TM 2003/489

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) Георгиев Иван

кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутунот а   не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци
за цигари, кибрити; филтер за цигари; запалки
за пушачи и пепелници што не се направени од
благородни метали и неметали

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2003/540

атлетски торби, ранци, торби за голф, производи
за спорт, компјутерски торби и патни торби, рачно
изработени и кожни производи, рачни часовници,
производи за мерење на време, накит, постери,
прецртани слики, онлајн услуги за продажба
на големо и мало поврзани со горенаведените
производи

(220) 29/07/2003
(442) 30/06/2006

(731) OAKLEY, INC.
One Icon,Foothill Ranch,CA 92610, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(210) TM 2003/576

(220) 12/08/2003
(442) 30/06/2006

(731) The Concentrate Manufacturing Company of
Ireland also trading as Seven-Up International

OAKLEY

20 Reid Street, Williams House, Hamilton, HM-11,
BM

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 14 - накит, производи за  мерење  на  време,  
особено рачни часовници, ѕидни часовници и
делови за нив

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 18 - торби, патни торби, вреќи за чување ствари,
атлетски торби патни торби со тркалца, зглобни
рачни торби,   спортски торби за сите намени,
ранци, руксаци, паричници и планери(изработени
од кожа и имитација на кожа)
кл. 35 - продажба на големо и мало на очила,
наочари, заштитни наочари, оптички производи и
прибор за нив, облека, обувки и шешири торби,
атлетски торби, ранци, торби за голф, производи
за спорт, компјутерски торби и патни торби, рачно
изработени и кожни производи, рачни часовници,
производи за мерење на време, накит постери,
прецртани слики, онлајн услуги за продажба
на големо и мало поврзани со горенаведените
производи
(210) TM 2003/541

(591) црна, бела, сива, црвена, светло и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи, концентрати и други
препарати за правење напивки

(220) 29/07/2003
(442) 30/06/2006

(210) TM 2003/612

One Icon,Foothill Ranch,CA 92610, US

(731) МЕДИА ДОО
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/615, 1000 Скопје, MK

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 21/08/2003
(442) 30/06/2006

(731) OAKLEY, INC.

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - накит,  производи  за  мерење  на  време,  
особено   рачни часовници, ѕидни часовници и
делови за нив
кл. 18 - торби, патни торби, вреќи за чување ствари,
атлетски торби, патни торби со тркалца, зглобни
рачни торби, спортски торби за сите намени,
ранци, руксаци, паричници и планери(изработени
од кожа и имитација на кожа)
кл. 35 - продажба на големо и мало на очила,
наочари, заштитни наочари, оптички производи
и прибор за нив, облека, обувки ишешири, торби,

Trgovski marki

(591) темно сина, светло сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, средства за отстранување
на каменец, чистење (производи за чистење)
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење
(козметички производи), шампони, препарати за
нега на забите, влажни марамчиња, марамчиња

TM 2003/612
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за еднократна употреба, козметички лосиони
(шамивчиња натопени во лосион), марамчиња
натопени во лосион, омекнувачи, козметички
производи за нега на кожа, дезодоранси за лична
употреба, бричење (производи за бричење),
козметички креми, креми за кожа лосиони за коса
кл. 5 - фармацевтски производи; санитарни крпи,
предлошки(ткаенини за завиткување), хигиенски
пелени и салфетки, марамчиња натопени во
дезинфекциони средства, хигиенски производи
за лични цели за еднократна употреба, женски
влошки, менструални тампони, ветеринарски
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои, хигиенски пелени за впивање
на мочката
(210) TM 2003/650

(591) светло и темно зелена, црна, розова, жолта, светло
и темно окер, светло и темно црвена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)
(210) TM 2003/698

(220) 26/09/2003
(442) 30/06/2006

(731) Стопанска Банка АД-Скопје
ул.”11 Октомври” бр.7, Скопје, MK
(540)

(220) 03/09/2003
(442) 30/06/2006

(731) ДОМ ДИЗАЈН ДОО Антон и Лилјана
ул. Никола Тримпаре 15, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) циклама, сина, црна, портокалова, светло кафена,
бела и сива

(551) индивидуална

DOM I DIZAJN

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 36 - издавање кредитни картички

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
а особено рекламирање по пат на телевизија;
пропагандни дејности; изложби во комерцијални
цели; демонстрација на производи
кл. 36 - осигурување;финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

(210) TM 2003/699

(220) 26/09/2003
(442) 30/06/2006

(731) Стопанска Банка АД-Скопје
ул.”11 Октомври” бр.7, Скопје, MK
(540)

кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги, а особено столарство
кл. 42 - правни услуги; научни и индустриски
истражувања; изработка на програми за
компјутери; внатрешно уредување (декорација),;
инжеинеринг, инженерски нацрти, индустриски
дизајн и обликување
(210) TM 2003/678

(591) циклама, сина, црна, потокалова и бела

(220) 19/09/2003

(551) индивидуална

(442) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 36 - издавање кредитни картички

(731) НОВА ЕРА ДОО
ул.”Скупи-6” бб,1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2003/703

(220) 26/09/2003
(442) 30/06/2006

(731) Cobra Electronics Europe, Ltd.
Dungar House, Northumberland Avenue,
Dun Laoghaire, Dublin, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CEEL
(551) индивидуална

TM 2003/650

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 9 - аларми против кражби за возачи и за
патници во возила; далечински управувани
системи, телематски системи и системи
управувани од место и мониторинг системи за
возила и нивни компоненти и помошен прибор;
механизми за лоцирање и детектирање на
локации; предупредувачки светла (сигнали ) за
опасност; радио скенери; радарски детектори,
ласерски брзински детектори и помошен прибор
кој се продава заедно со нив; електронски
навигациски механизми, имено рачно држечки
и мобилни сателитски навигациски системи,
имено, глобални системи со подесување на
позицијата; двосмерни (СВ) радија; семејни радио
услужни (РКЅ) радиоприемници; општи радио
услужни (СМРЅ) радиоприемници; приватни
мобилни радиоприемници (РМР); поморски
радиоприемници; радиоприемници за временски
услови; системи за мерење на температура на
водата во морепловството; системи за мерење
на правецот на ветровите во морепловство;
поморски компасни системи; поморски направи
за лоцирање на риби; полначи на батерии;
помошен прибор за сета горенаведена опрема,
имено антени, држачи за антени, микрофони,
звучници, коаксијални кабли, полначи на батерии
и претварачи на енергија
(210) TM 2003/726

(220) 09/10/2003
(442) 30/06/2006

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
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(210) TM 2003/746

(220) 21/10/2003
(442) 30/06/2006

(731) KABUSHIKI KAISHA RALLIART
5-5, Higashi-shinagawa 2-chome, Harbor one
Blgd.3F, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, JP
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за возила
(210) TM 2003/747

(220) 21/10/2003
(442) 30/06/2006

(731) KABUSHIKI KAISHA RALLIART
5-5, Higashi-shinagawa 2-chome, Harbor one
Blgd.3F, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, JP
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

ул. Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK

RALLIART

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за возила
(210) TM 2003/754

(220) 23/10/2003
(442) 30/06/2006

(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Based Industries CAMPUS

Science

Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, IL
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сребрена, црна, темна и светла окер

AZILECT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување на
Паркинсоновата болест и останати пореметувања
на централниот нервен систем

Trgovski marki

TM 2003/754
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(210) TM 2003/773

(220) 30/10/2003
(442) 30/06/2006

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови „МЛЕКАРА” Акционерско друштво
Битола
ул.”Долнооризарски пат” б.б, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(591) црвена, црна, окер, бела, кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2003/839

(442) 30/06/2006
(731) Друштво за информациони системиОН.НЕТ
ДОО Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ул.„Партизански одреди бр.70, ДТЦ Алуминка,
5-ти кат, 1000 Скопје, MK

OTI

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(540)

(510, 511)
кл. 29 - варен зеленчук, варено овошје, замрзнато
овошје, зашеќерено овошје, јогурт, какао - путер,
кефир, конзервиран грашок, конзервиран зеленчук,
конзервирана еленска печурка, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, краставички, кисели, кристализирано
овошје, мармалад, млеко, млеко (сурутка),
млечни напивки во кои преовладува млеко,
млечни производи, овошје (конзервирано овошје),
павлака /млечни производи/, путер, путер (кајмак
за путер), сирење, сириште /употребено/, смеси
кои содржат масти наменети за мачкање на леб,
џем
кл. 30 - бело кафе, какао со млеко, матена
павлака (производи за зацврстување на матена
павлака), сладолед (прашок за сладолед),
сладолед, сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), чоколадни пијалоци, чоколадно
млеко /напивка/
кл. 32 - безалкохолни овошни екстракти,
безалкохолни пијалоци, концентрати на екстракти
за подготвување напивки, лимонада, лимонада
(сирупи за лимонада), овошни напивки без
алкохол, овошни сокови, пијалоци (концентрати на
екстракти за подготвување на пијалоци), пијалоци
(сирупи за подготвување пијалоци), пијалоци
(состојки за подготување пијалоци), пијалоци на
база на сурутки, сокови од растенија /напивки/
(210) TM 2003/801

(220) 07/10/2003
(442) 30/06/2006

(731) ФАБРИКА
БИТОЛА

ЗА

КВАСЕЦ

ул. Индустриска бб, MK
(540)

(220) 13/11/2003

И

АЛКОХОЛ

АД

(591) сина, портокалова, бела
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 - глувче (информатика), еластични дискети,
електрични кабли (кабелски спојки), интеркомуникации (апарати за интер-комуникации),
информатички програми /снимени/, информации
(апарати за обработка на информации), испитувач
/сканер/  /информатика/, ленти за чистење глави
на читачи, мемории за сметачи, менувачи на
дискови /информатика/, меѓуфазни површини /
информатика/,   монитори /програми за сметачи/,
микропроцесори, модеми, обработка на податоци
(апарати за обработка на податоци), печатачи
за компјутери, предаватели /телекомуникации/,
прекинувачи со две положби /информатика/,
сметање (уреди за сметање), сметачи, сметачи
(помошни мемории за сметачи), сметачи (работни
програми за сметачи), сметачи (снимени програми
за сметачи, сметачки машини, спојки за електрични
кабли, тастатура за сметачи
кл. 35 - информатички картотеки (водење на
информатички картотеки), објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација ), ширење рекламен материјал /
трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38 - електронска пошта, комуникации по пат на
сметачки терминали, сметач (пренос на пораки и
слики со сметач), телефонски врски, телефонски
служби, телеграфски служби, телекс служби,
упатства за телекомуникации, пружање на услуги
за приклучување кон глобални компјутерски
мрежи (интернет провајдер)

TM 2003/773

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка
(концепирање) на софтвери, тонски снимки
(изнајмување на   тонски снимки), креирање и
одржување на веб сајт за други, одржување
(креирање и-) веб сајтови за други, хостирање
компјутерски сајтови (веб сајтови)
(210) TM 2003/843

(220) 14/11/2003
(442) 30/06/2006

(731) SIDENOR STEEL PRODUCTS MANIFACTURING
COMPANY S.A.

13/2, str. 245-427, juni 2006 Skopje 265

(210) TM 2003/876

(442) 30/06/2006
(731) НОВА ЕРА ДОО
ул. „Скупи-6” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SULTANA

115 Kifissias Avenue, Athens, GR
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ
ул.”8-ма Ударна бригада” 43/3 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(220) 27/11/2003

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино

(540)
(210)

TM 2003/877

(220) 27/11/2003
(442) 30/06/2006

(731) НОВА ЕРА ДОО
ул. „Скупи-6” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) зелено-сина

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали за железнички
шини; жици и кабли од обичен метал; браварски
производи; мали метални производи; метални
цевки; каси; производи од метал, кои не се
опфатени со другите класи; руди
(210) TM 2003/875

(220) 27/11/2003
(442) 30/06/2006

(731) НОВА ЕРА ДОО
ул. „Скупи-6” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BALKAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(210) TM 2003/910

(220) 10/12/2003
(442) 30/06/2006

(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica
10000 ZAGREB Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

SULTAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино

(591) златно жолта, окер, жолта, црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

Trgovski marki

TM 2003/910
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(210) TM 2003/916

(220) 11/12/2003

(210) TM 2003/990

(220) 31/12/2003

(442) 30/06/2006
(731) CONCORD CONFECTIONS LTD.
345 Courtland Avenue,
CANADA L4K 5A6, CA

Concord,

(442) 30/06/2006
(731) AstraZeneca AB

Ontario,

SE - 151 85 Sodertalje, SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RESUVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување гастро
интестинални заболувања и пореметувања

(591) бела, сина, црвена

(210) TM 2003/991

(220) 31/12/2003

(551) индивидуална

(442) 30/06/2006
(731) AstraZeneca AB

(510, 511)
кл. 30 - бонбони, гуми за џвакање
(210) TM 2003/926

(220) 17/12/2003
(442) 30/06/2006

(731) AstraZeneca AB

SE - 151 85 Sodertalje, SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SE-151 85 Sodertalje, SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VELOA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување гастро
интестинални заболувања и пореметувања

OMBI

(210) TM 2003/992

(551) индивидуална

(220) 31/12/2003
(442) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување гастро
интестинални заболувања и пореметувања
(210) TM 2003/927

(220) 17/12/2003
(442) 30/06/2006

(731) AstraZeneca AB
SE-151 85 Sodertalje, SE

(731) AstraZeneca AB
SE - 151 85 Sodertalje, SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

YUVE
(551) индивидуална
(510, 511)

OMIVA

кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување гастро
интестинални заболувања и пореметувања

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување гастро
интестинални заболувања и пореметувања

TM 2003/916

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/14

активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар

(220) 14/01/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СМАРТ КОМПЈУТЕРИ ДОО увоз-извоз Скопје

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

ул. Иван Милутиновиќ бр. 11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)
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(210) TM 2004/16

(220) 14/01/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СМАРТ КОМПЈУТЕРИ ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Иван Милутиновиќ бр. 11, 1000 Скопје, MK

(591) црна, сина и портокалова

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат

(551) индивидуална

Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематогравски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар

(540)

(591) црна и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематогравски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги
(210) TM 2004/15

(220) 14/01/2004
(442) 30/06/2006

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СМАРТ КОМПЈУТЕРИ ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Иван Милутиновиќ бр. 11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/45

(220) 29/01/2004
(442) 30/06/2006

(731) ПОПОВА СЛАВИЦА
ул. Бања Лучка 8, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) сина
(551) индивидуална

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематогравски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се

Trgovski marki

TM 2004/45

268 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

кл. 21 - куќни и кујнски апарати и садови за
домаќинство (не се од благородни метали или
преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки,
матерјали за правење четки, производи што се
користат за чистење, челична волна, сурово и
полуобработено стакло (освен градежно стакло),
стакларија порцелан, фајанс и грнчарија, што не
се опфатени со другите класи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и заленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење; а особено подготвени јадења од месо,
свинско месо, продукти од риба и живина, сендвичи
со месо, сендвичи со риба, сендвичи со свинско
месо, сендвичи со пилешко месо, туршија
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; а особено хранливи сендвичи,
сендвичи со месо, сендвичи со свинско месо,
сендвичи со риба, сендвичи со пилешко месо,
бисквити, торти, колач, чоколада, десерти
кл. 41 - обука на лица во менаџментот и управување
со ресторани, установи и капацитети поврзани со
храна и пијалоци
кл. 42 - дизајнирање на ресторани, установи и
капацитети поврзани со храна и пијалоци

(210) TM 2004/118

(442) 30/06/2006
(731) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo,
JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување, а особено услуги кои
се даваат или се поврзани со управување и
дистрибуција на ресторани и други установи
или капацитети поврзани со храна и пијалоци
подготвени за трошење, подготовка и продажба
на јадења што се носат со себе
(210) TM 2004/55

кл. 38 - праќање телеграми; радио дифузија;
праќање пораки; праќање факс пораки; ТВ
дифузија; пренос на телеграми; телефонски услуги;
комуницирање по телефон; телеграфски услуги;
комуницирање со телеграми; телепринтерски
услуги (телекс); новински агенции; кабловска ТВ
дифузија; комуникација со мобилни телефони;
комуникација преку компјутерски терминали;
компјутерски поддржан пренос на слики и пораки;
електонска пошта; пренос на факсови; информации
за телекомуникациите; услуги на пејџери (по
пат на радио или телефонска врска, или накој
друг вид електонска комуникација); изнајмување
апарати за праќање пораки; изнајмување
телекомуникациска опрема (пр.телефони, факс
машини); комуницирање со помош на оптички
мрежи; услуги за водење мрежни конференции;
изнајмување факс машини; изнајмување модеми;
изнајмување
телекомуникациска
опрема;
изнајмување телефони; сателитски пренос;
обезбедување повеќекориснички пристап на
глобалната компјутерска информациска мрежа

(220) 06/02/2004
(442) 30/06/2006

(731) „ЦЕНТРО УНИОН ДОО СКОПЈЕ
ул. 3-та Македонска Бригада бр.74, 1000 Скопје,
MK
(540)

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

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотогравски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола,
спасување и настава, апарати и инструменти за
спроведување, вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електрицитет, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар
кл. 11 - апарати   за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација снабдување со
вода и за санитарни намени

TM 2004/55

(220) 18/02/2004

(210)

TM 2004/119

(220) 18/02/2004
(442) 30/06/2006

(731) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo,
JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
Trgovski marki

Glasnik,

инсталирање, одржување и поправка на машини
за копирање; инсталирање, одржување и поправка
на факс машини; инсталирање и поправка
на печатари; спречување интерференции во
електричните уреди; репарација на мотори што се
амортизирани или делумно оштетени; репарација
на машини што се амортизирани или делумно
оштетени; изнајмување кранови (градежна
опрема); изнајмување компјутерски хардвер;
инајмување печатари; изнајмување   машини за
чистење пат; услуги во врска со покриви; услуги
за правење вештачки снег; чистење улици

(510, 511)
кл. 37 - одржување на мебел; поправка на
фотоапарати; инсталирање и поправка на
електрични апарати; инсталирање и поправка на
лифтови; инсталирање и поправка на елеватори;
асфалтирање; одржување и поправка на моторни
визила; миење на возила; одржување и поправка
на авиони; чистење на згради (одвнатре); перење
на алишта; чистење и поправка на бојлери;
одржување и поправка на горилници; изнајмување
на булдожер; инсталирање, одржување и поправка
на канцелариска опрема и машини; инсталирање и
поправка на противпожарни аларми; инсталирање
и поправка на аларми против насилно
влегување;тапетарски поправки; одржување и
поправка на трезори; изнајмување на градежна
опрема; изградба на бродови; реновитање на
пресвлеки; инсталирање и поправка на опрема
за загревање на простории; поправка на обувки;
чистење на оџаци, одржување и поправка на
сефови; инсталирање и поправка на еркондишни;
градежништво; подводно градежништво; надзор
на градежни објекти; поправка на преслеки;
нега, чистење и поправка на предмети од кожа;
инсталирање кујнска опрема; рушење згради;
заштита од р’ѓа; дезинфекција; боење или поправка
на знакови; изградба и поправка на складишта;
затворање згради; обработка на ткаенини
(шиење и пеглање); чистење прозорци; поправка
и одржување филмски проектори; инсталација и
поправка на печки; нега чистење и поправка на
предмети од крзно; подмачкување на возилата;
чистење на облеката; поправка на саати и рачни
часовноци; изградба на фабрики; инсталирање
и поправка на уреди за одводнување; изолација
на згради; миење коли; перење алишта; перење;
инсталирање, одржување и поправка на машини;
ѕидарство; реставрација на мебел; изградба
на пристаништа; пеглање ткаенини; изградба
и одржување на цевоводи; тапетарски работи
(на ѕидовите); поправка на чадори; поправка
на чадори за сонце; обложување на мебел;
мачкање на ентериери и фасади; израмнување;
малтерисување, изведување на водовод и
канализација; полирање возила; поправка на
пумпи; изградба на пристаништа; поправка на
облека; дератизација; гравирање шари на гуми (за
возила); инсталирање и поправка на замрзнувачи;
пеглање   алишта; повторно обложување со
калај; спојување со заковувачи; заштитување на
возилата од ’рѓа; сервисни станици за моторни
возила; инсталирање и поправка на телефони;
одржување   возила; лакирање; чистење на
возилата; поправка на возила; изнајмување
машини за чистење; уништување црви (вон
земјоделието); поставување скелиња; ѕидање;
чистење на чаршави за јадење; хемиско чистење;
градежни информации; инфирмации за поправки;
острење ножеви; експлоатација на рудници;
експлоатација на каменоломи преслекување
на патиштата; пескарење; поправки под вода;
чистење згради (однадвор); вулканизација на
гуми (гуми) (поправка); копање бунари; изградба
на саемски штандови и продавници;инсталирање,
одржување и поправка на компјутерски хардвер;

Trgovski marki

13/2, str. 245-427, juni 2006 Skopje 269

(210) TM 2004/122

(220) 19/02/2004
(442) 30/06/2006

(731) SAO PAULO ALPARGATAS S.A.
Rua Urussui, 300, 11 andar, 04542-903 Sao Paulo,
SP, BR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

HAVIES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, чевли и капи
(210) TM 2004/123

(220) 19/02/2004
(442) 30/06/2006

(731) SAO PAULO ALPARGATAS S.A.
Rua Urussui, 300, 11 andar, 04542-903 Sao Paulo,
SP, BR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, чевли и капи

TM 2004/123

270 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(210) TM 2004/137

(220) 24/02/2004

(210) TM 2004/146

(220) 01/03/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) „СЕРА КОМПАНИ” БРАИМИ РАМИ
с. Равен, Гостивар, MK

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR

(540)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, бела, сина, зелена, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масло за јадење
(210) TM 2004/142

(220) 26/02/2004
(442) 30/06/2006

(731) „MARBO PRODUKT” - mesovito preduzece za
proizvodnju prehranbenih proizvoda, d.o.o.
Beograd and „MARBO” d.o.o za proizvodnju i
trgovinu Laktasi
ul.”Bjelanoviceva” br.2, , YU and Sportski Centar
bb, BA
(740) СИМОНОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. ‘’Пајко Маало’’ бб, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, плава и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - пудинг
(210) TM 2004/147

(220) 01/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, сребрена, црвена, жолта, модро сина,
светло кафена во повеќе нијанси, црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирани сушени  и варени производи
- чипс со вкус на пица (чипс)

(591) црвена, смеѓа, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - пудинг

TM 2004/137

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/151

(220) 01/03/2004
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(210) TM 2004/153

(220) 01/03/2004

(442) 30/06/2006
(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

(442) 30/06/2006
(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR

industrija,

dionicko

Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) жолта, црвена, бела, плава, зелена, златнобеж

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - производи од жито (флипс)

кл. 30 - производи од жито (чипс)
(210) TM 2004/152

(220) 01/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

dionicko

(210) TM 2004/176

(220) 03/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana 46285, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

XIGRIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати; имено антитромб агенс, анти-инфламаторен агенс, антикоагулационен агенс и про-фибринолитчки агенс

(591) црвена, жолта, плава, бела, златнобеж
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - производи од жито (флипс)

Trgovski marki

TM 2004/176
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(210) TM 2004/184

(220) 10/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) AstraZeneca AB
SE-151 85 Sodertalje, , SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

EXACANTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
кардиоваскуларни заболувања и пореметувања
(210) TM 2004/200

(220) 15/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско радиодифузно
АНТЕНА 5

друштво

РАДИО

ул. „Тетовска” бр. 35, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

CIAO ANTENNA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - aгенција за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите), демонстрација на
производи, економски прогнози, информации
за дејноста, информатички картотеки (водење
на информатичките картотеки), истражувања
за дејностите, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување уреднички
апарати и прибор, изнајмување рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на јавното
мислење), лицитација (продажба на лицитација),
објавување рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
помош во управување со индустриски или трговски
претпријатија, пребарувања за дејности, преписи
на соопштенија, производни цени (анализа на
производните цени), промоција /продажба за
трето лице/, пропагандни дејности, проучување

TM 2004/184

на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговарање)
/за отсутни претплатници/
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио-телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфонски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телевизиски емисии, вести на радио,
упатства за телекомуникации
кл. 41 - академии (обука), видео ленти (изнајмување
на видео ленти), видео ленти (производство на
филмови на видео ленти), дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри
за пари, изложби (организирање на изложбите)
во културни или воспитни цели, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување видео
ленти, кино - студио, кино сали (користење кино
сали), клубови (услуги на клубови) /забава или
одгледување/, конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување
магнетоскопи), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, одгледување /обука/ (упатства за
обучување), оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), патувачки библиотеки (услуги на
патувачките библиотеки), планирање приеми /
забава/, приредби (одржување на приредбите),

разговори (организирање и водење

на разговори), разонода, разонода (упатство за
разонода), разонода по пат на радио, разонода
по пат на телевизија, семинари (организирање
и
водење
на
семинарите),
симпозиуми
(организирање и водење на симпозиумите),
слободно време (услуги врзани за исполнување на
слободното време), студио за снимање (услуги на
студио за снимање), тонски снимки (изнајмување
на тонските снимки), филмови (изнајмување на
филмовите), филмови (производство)
(210) TM 2004/201

(220) 15/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско радиодифузно
АНТЕНА 5

друштво

РАДИО

ул. „Тетовска” бр. 35, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

сали), клубови (услуги на клубови) /забава или
одгледување/, конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување
магнетоскопи), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, одгледување /обука/ (упатства за
обучување), оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), патувачки библиотеки (услуги на
патувачките библиотеки), планирање приеми /
забава/, приредби (одржување на приредбите),
разговори (организирање и водење на разговори),
разонода, разонода (упатство за разонода),
разонода по пат на радио, разонода по пат на
телевизија, семинари (организирање и водење
на семинарите), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиумите), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
тонски снимки (изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите), филмови
(производство)

(540)

DJ PENTIUM SHOW
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - aгенција за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите), демонстрација на
производи, економски прогнози, информации
за дејноста, информатички картотеки (водење
на информатичките картотеки), истражувања
за дејностите, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување уреднички
апарати и прибор, изнајмување рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на јавното
мислење), лицитација (продажба на лицитација),
објавување рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
помош во управување со индустриски или трговски
претпријатија, пребарувања за дејности, преписи
на соопштенија, производни цени (анализа на
производните цени), промоција /продажба за
трето лице/, пропагандни дејности, проучување
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговарање)
/за отсутни претплатници/
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио-телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфонски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телевизиски емисии, вести на радио,
упатства за телекомуникации
кл. 41 - академии (обука), видео ленти (изнајмување
на видео ленти), видео ленти (производство на
филмови на видео ленти), дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри
за пари, изложби (организирање на изложбите)
во културни или воспитни цели, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување видео
ленти, кино - студио, кино сали (користење кино
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(210) TM 2004/202

(220) 15/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско радиодифузно
АНТЕНА 5

друштво

РАДИО

ул. „Тетовска” бр. 35, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

CULTURE BEAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - aгенција за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите), демонстрација на
производи, економски прогнози, информации
за дејноста, информатички картотеки (водење
на информатичките картотеки), истражувања
за дејностите, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување уреднички
апарати и прибор, изнајмување рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на јавното
мислење), лицитација (продажба на лицитација),
објавување рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
помош во управување со индустриски или трговски
претпријатија, пребарувања за дејности, преписи
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на соопштенија, производни цени (анализа на
производните цени), промоција /продажба за
трето лице/, пропагандни дејности, проучување
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговарање)
/за отсутни претплатници/
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио-телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфонски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телевизиски емисии, вести на радио,
упатства за телекомуникации
кл. 41 - академии (обука), видео ленти (изнајмување
на видео ленти), видео ленти (производство на
филмови на видео ленти), дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри
за пари, изложби (организирање на изложбите)
во културни или воспитни цели, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување видео
ленти, кино - студио, кино сали (користење кино
сали), клубови (услуги на клубови) /забава или
одгледување/, конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување
магнетоскопи), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, одгледување /обука/ (упатства за
обучување), оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), патувачки библиотеки (услуги на
патувачките библиотеки), планирање приеми /
забава/, приредби (одржување на приредбите),
разговори (организирање и водење на разговори),
разонода, разонода (упатство за разонода),
разонода по пат на радио, разонода по пат на
телевизија, семинари (организирање и водење
на семинарите), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиумите), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
тонски снимки (изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите), филмови
(производство)

TM 2004/203

(210) TM 2004/203

(220) 15/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско радиодифузно
АНТЕНА 5

друштво

РАДИО

ул. „Тетовска” бр. 35, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ANTENNA ENERGY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   агенција за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите), демонстрација на
производи, економски прогнози, информации
за дејноста, информатички картотеки (водење
на информатичките картотеки), истражувања
за дејностите, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување уреднички
апарати и прибор, изнајмување рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на јавното
мислење), лицитација (продажба на лицитација),
објавување рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
помош во управување со индустриски или трговски
претпријатија, пребарувања за дејности, преписи
на соопштенија, производни цени (анализа на
производните цени), промоција /продажба за
трето лице/, пропагандни дејности, проучување
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговарање)
/за отсутни претплатници/
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио-телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфонски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
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телеграми), телевизиски емисии, вести на радио,
упатства за телекомуникации
кл. 41 - академии (обука), видео ленти (изнајмување
на видео ленти), видео ленти (производство на
филмови на видео ленти), дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри
за пари, изложби (организирање на изложбите)
во културни или воспитни цели, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување видео
ленти, кино - студио, кино сали (користење кино
сали), клубови (услуги на клубови) /забава или
одгледување/, конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување
магнетоскопи), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, одгледување /обука/ (упатства за
обучување), оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), патувачки библиотеки (услуги на
патувачките библиотеки), планирање приеми /
забава/, приредби (одржување на приредбите),
разговори (организирање и водење на разговори),
разонода, разонода (упатство за разонода),
разонода по пат на радио, разонода по пат на
телевизија, семинари (организирање и водење
на семинарите), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиумите), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
тонски снимки (изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите), филмови
(производство)
(210) TM 2004/204

(220) 15/03/2004

(442) 30/06/2006
(731) Трговско радиодифузно друштво РАДИО
АНТЕНА 5
ул. „Тетовска” бр. 35, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ANTENNA NIGHT TRACKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - aгенција за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите), демонстрација на
производи, економски прогнози, информации
за дејноста, информатички картотеки (водење
на информатичките картотеки), истражувања
за дејностите, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување уреднички
апарати и прибор, изнајмување рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на јавното
мислење), лицитација (продажба на лицитација),
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објавување рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
помош во управување со индустриски или трговски
претпријатија, пребарувања за дејности, преписи
на соопштенија, производни цени (анализа на
производните цени), промоција /продажба за
трето лице/, пропагандни дејности, проучување
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговарање)
/за отсутни претплатници/
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио-телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфонски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телевизиски емисии, вести на радио,
упатства за телекомуникации
кл. 41 - академии (обука), видео ленти (изнајмување
на видео ленти), видео ленти (производство на
филмови на видео ленти), дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри
за пари, изложби (организирање на изложбите)
во културни или воспитни цели, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување видео
ленти, кино - студио, кино сали (користење кино
сали), клубови (услуги на клубови) /забава или
одгледување/, конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување
магнетоскопи), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, одгледување /обука/ (упатства за
обучување), оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), патувачки библиотеки (услуги на
патувачките библиотеки), планирање приеми /
забава/, приредби (одржување на приредбите),
разговори (организирање и водење на разговори),
разонода, разонода (упатство за разонода),
разонода по пат на радио, разонода по пат на
телевизија, семинари (организирање и водење
на семинарите), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиумите), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
тонски снимки (изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите), филмови
(производство)
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(210) TM 2004/205

на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфонски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телевизиски емисии, вести на радио,
упатства за телекомуникации

(220) 15/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско радиодифузно
АНТЕНА 5

друштво

РАДИО

кл. 41 - академии (обука), видео ленти (изнајмување
на видео ленти), видео ленти (производство на
филмови на видео ленти), дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри
за пари, изложби (организирање на изложбите)
во културни или воспитни цели, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување видео
ленти, кино - студио, кино сали (користење кино
сали), клубови (услуги на клубови) /забава или
одгледување/, конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување
магнетоскопи), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, одгледување /обука/ (упатства за
обучување), оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), патувачки библиотеки (услуги на
патувачките библиотеки), планирање приеми /
забава/, приредби (одржување на приредбите),
разговори (организирање и водење на разговори),
разонода, разонода (упатство за разонода),
разонода по пат на радио, разонода по пат на
телевизија, семинари (организирање и водење
на семинарите), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиумите), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
тонски снимки (изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите), филмови
(производство)

ул. „Тетовска” бр. 35, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - aгенција за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите), демонстрација на
производи, економски прогнози, информации
за дејноста, информатички картотеки (водење
на информатичките картотеки), истражувања
за дејностите, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување уреднички
апарати и прибор, изнајмување рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на јавното
мислење), лицитација (продажба на лицитација),
објавување рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
помош во управување со индустриски или трговски
претпријатија, пребарувања за дејности, преписи
на соопштенија, производни цени (анализа на
производните цени), промоција /продажба за
трето лице/, пропагандни дејности, проучување
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговарање)
/за отсутни претплатници/
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио-телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
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(220) 15/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско радиодифузно
АНТЕНА 5

друштво

РАДИО

ул. „Тетовска” бр. 35, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

EDNA MINUTA PRED SITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - aгенција за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите), демонстрација на
производи, економски прогнози, информации
за дејноста, информатички картотеки (водење
на информатичките картотеки), истражувања
за дејностите, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални или рекламни цели,

Trgovski marki

Glasnik,

изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување уреднички
апарати и прибор, изнајмување рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на јавното
мислење), лицитација (продажба на лицитација),
објавување рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
помош во управување со индустриски или трговски
претпријатија, пребарувања за дејности, преписи
на соопштенија, производни цени (анализа на
производните цени), промоција /продажба за
трето лице/, пропагандни дејности, проучување
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговарање)
/за отсутни претплатници/
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио-телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфонски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телевизиски емисии, вести на радио,
упатства за телекомуникации
кл. 41 - академии (обука), видео ленти (изнајмување
на видео ленти), видео ленти (производство на
филмови на видео ленти), дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри
за пари, изложби (организирање на изложбите)
во културни или воспитни цели, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување видео
ленти, кино - студио, кино сали (користење кино
сали), клубови (услуги на клубови) /забава или
одгледување/, конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување
магнетоскопи), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, одгледување /обука/ (упатства за
обучување), оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), патувачки библиотеки (услуги на
патувачките библиотеки), планирање приеми /
забава/, приредби (одржување на приредбите),
разговори (организирање и водење на разговори),
разонода, разонода (упатство за разонода),
разонода по пат на радио, разонода по пат на
телевизија, семинари (организирање и водење
на семинарите), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиумите), слободно време (услуги
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врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
тонски снимки (изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите), филмови
(производство)
(210) TM 2004/207

(220) 15/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско радиодифузно
АНТЕНА 5

друштво

РАДИО

ул. „Тетовска” бр. 35, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ANTENNA DRIVE TIME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - aгенција за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите), демонстрација на
производи, економски прогнози, информации
за дејноста, информатички картотеки (водење
на информатичките картотеки), истражувања
за дејностите, изложби (организирање на
изложбите) во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување уреднички
апарати и прибор, изнајмување рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на јавното
мислење), лицитација (продажба на лицитација),
објавување рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
помош во управување со индустриски или трговски
претпријатија, пребарувања за дејности, преписи
на соопштенија, производни цени (анализа на
производните цени), промоција /продажба за
трето лице/, пропагандни дејности, проучување
на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговарање)
/за отсутни претплатници/
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио-телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
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телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфонски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телевизиски емисии, вести на радио,
упатства за телекомуникации
кл. 41 - академии (обука), видео ленти (изнајмување
на видео ленти), видео ленти (производство на
филмови на видео ленти), дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри
за пари, изложби (организирање на изложбите)
во културни или воспитни цели, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување видео
ленти, кино - студио, кино сали (користење кино
сали), клубови (услуги на клубови) /забава или
одгледување/, конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување
магнетоскопи), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, одгледување /обука/ (упатства за
обучување), оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), патувачки библиотеки (услуги на
патувачките библиотеки), планирање приеми /
забава/, приредби (одржување на приредбите),
разговори (организирање и водење на разговори),
разонода, разонода (упатство за разонода),
разонода по пат на радио, разонода по пат на
телевизија, семинари (организирање и водење
на семинарите), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиумите), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
тонски снимки (изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите), филмови
(производство)
(210) TM 2004/229

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб,
колач и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз; производи базирани
на чоколада, особено чоколадни дражеи, вафли,
бонбони, прашок пијалоци базирани на чоколада,
чоколадна паста; производи базирани на какао
и храна која содржи какао, особено прашок за
пијалоци базирани на какао, пралини, бонбони,
торти, чоколада, шеќерни слатки, особено слатки,
бонбони со овошен вкус, бонбони со путер, гуми
за џвакање, колач, бисквити, вафли; брашно од
жита и производи базирани на бршно од жита,
леб, слатки, кроасани, вафли, тостови и двопек,
колач, бисквити; производи за храна базирани на
пченкарно брашно; сладоледи
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци, сокови од овошје и
зеленчук
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/230

(220) 17/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers
69 El Venizelou Street, Neo Faliro, GR-18547
PIRAEUS, GR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BELINO

(220) 17/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers
69 El Venizelou Street, Neo Faliro, GR-18547
PIRAEUS, GR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; овошје и зеленчук; смрзната
и конзервирана храна, вклучително и храна во
конзерви; замрзнато овошје; чипс од компир;
желеа, овошни желеа; џемови и мармалади;
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло
и масти за јадење; млечни производи, во основа
комбинирани со чоколада, млечни производи
комбинирани со други продукти базирани на какао

TM 2004/229

или чоколада какао путер, кокосов путер; ореви,
суво грозје и рибизли; суви ореви

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; овошје и зеленчук; смрзната
и конзервирана храна, вклучително и храна во
конзерви; замрзнато овошје; чипс од компир;
желеа, овошни желеа; џемови и мармалади;
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло
и масти за јадење; млечни производи, во основа
комбинирани со чоколада, млечни производи
комбинирани со други продукти базирани на какао
или чоколада какао путер, кокосов путер; ореви,
суво грозје и рибизли; суви ореви
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб,
колач и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз; производи базирани
на чоколада, особено чоколадни дражеи, вафли,
бонбони, прашок пијалоци базирани на чоколада,
чоколадна паста; производи базирани на какао
и храна која содржи какао, особено прашок за
пијалоци базирани на какао, пралини, бонбони,

Trgovski marki
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торти, чоколада, шеќерни слатки, особено слатки,
бонбони со овошен вкус, бонбони со путер, гуми
за џвакање, колач, бисквити, вафли; брашно од
жита и производи базирани на бршно од жита,
леб, слатки, кроасани, вафли, тостови и двопек,
колач, бисквити; производи за храна базирани на
пченкарно брашно; сладоледи
кл. 32 - сокови од овошје и зеленчук
(210) TM 2004/232

(220) 17/03/2004
(442) 30/06/2006
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(210) TM 2004/235

(442) 30/06/2006
(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica
ul. „Vlaska” br.116, 10000 Zagreb, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(731) ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers
69 El Venizelou Street, Neo Faliro, GR-18547
PIRAEUS, GR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

UNIQUE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(540)

BALOO

35
огласување
и
рекламирање,
кл.
водење комерцијални работи, комерцијална
администрација, канцелариски работи

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; овошје и зеленчук;   смрзната
и конзервирана храна, вклучително и храна во
конзерви; замрзнато овошје; чипс од компир;
желеа, овошни желеа; џемови и мармалади;
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло
и масти за јадење; млечни производи, во основа
комбинирани со чоколада, млечни производи
комбинирани со други продукти базирани на какао
или чоколада какао путер, кокосов путер; ореви,
суво грозје и рибизли; суви ореви
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб,
колач и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз; производи базирани
на чоколада, особено чоколадни дражеи, вафли,
бонбони, прашок пијалоци базирани на чоколада,
чоколадна паста; производи базирани на какао
и храна која содржи какао, особено прашок за
пијалоци базирани на какао, пралини, бонбони,
торти, чоколада, шеќерни слатки, особено слатки,
бонбони со овошен вкус, бонбони со путер, гуми
за џвакање, колач, бисквити, вафли; брашно од
жита и производи базирани на бршно од жита,
леб, слатки, кроасани, вафли, тостови и двопек,
колач, бисквити; производи за храна базирани на
пченкарно брашно; сладоледи

(220) 19/03/2004

и

кл. 42 - правни услуги; научни и технолошки
услуги, истражувања и планирање што се
однесуваат на истите; услуги за индустриски
анализи и истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување
кл. 44 - медицински услуги, хигиенска нега и нега на
убавината на луѓето или животните, ветеринарски
услуги, услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(210) TM 2004/237

(220) 19/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Екстра Деликатес Феим ДООЕЛ
ул. Индустриска бр.8, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 32 - сокови од овошје и зеленчук

(591) во сите бои и комбинации
Trgovski marki
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(554) тродимензионална

(210) TM 2004/244

(551) индивидуална

(220) 24/03/2004
(442) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 3 - капење (козметички препарати за капење),
кожа (козметички производи за нега на кожата),
кожа (креми за кожните производи), кожа
(производи за заштита на кожата) козметички
производи, нега на кожа (козметички производи
за нега на кожата), сапуни, сапуни за миење,
шампони
(210) TM 2004/238

(731) Друштво
за
производство
менаџмент
консалтинг и трговија на големо и мало
КАРИНГТОН КОРПОРЕЈШН Горан ДООЕЛ
експорт-импорт
ул. „Максим Горки” бр. 6, Куманово, MK
(540)

(220) 22/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш Македонија
ул. „Маршал Тито” бр. 2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(591) златна, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30 - кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе, брашно и производи од жито, леб,
сладолед, мед, маласа, квасец, парашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

COLDARIN
(551) индивидуална

кл. 31 - земјоделски, градинарски, шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/241

(220) 23/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање  стока, организирање патувања
(210) TM 2004/253

и

(220) 25/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз,
услуги и трговија на големо и мало „БУЧЕН
КОЗЈАК” Ц.О.
ул. „Доктор Рибар” бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(554) тродимензионална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напитоци

TM 2004/238
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(220) 26/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) ITM ENTREPRISES a French (Societe Anonyme)
24, rue Auguste Chabrieres, 75015 Paris , FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

INTEREX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; природни смоли; метали
во листови и во прав за сликари, декоратери,
печатари и уметници
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување; горива (вклучително и течните горива
за мотори) и материи за осветлување: свеќи,
фитили
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
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кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција); спасување
и настава; апарати и иструменти за спроведување,
прекинување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контрола на електрична енергија;
апарати за снимање, пренос, репродукција на звук
или слика; магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони; регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери;
апарати за гаснење пожар
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили,
експлозиви, средства за огномет
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив што не се опфатени со другите класи;
накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници
и хронометриски инструменти
кл. 15 - музички инструменти
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 мебел), материјал за
пакување што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив што не се опфатени во другите
класи; полуфабрикати од пластични материјали;
материјали за подлошка, за заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи

кл. 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. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, црна смола
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
машински спојки и трансмисиски елементи (освен
за сувоземни возила); земјоделски направи и
алати освен рачни; инкубатори за јајца

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика

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

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството (не се од благородни метали или
преслечени со нив); чешли и сунгери; четки (освен
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сликарски четки); материјали за правење четки;
производи што се користат за чистење; челична
волна; сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и проектирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби што не
се опфатени со другите класи; материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи); сурови текстилни влакнести материи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци; безбедносни услуги за заштита на
имотот и лица

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани;
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко цвеќе
кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи; ѕидни тапети,
што не се од текстил
кл. 28 - игри и играчки; производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елка
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и заленчук; желе, џемови компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна
за животни; пивски слад
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 - тутун; производи за пушачите; кибрит
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
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кл. 8 - прибор за јадење, имено, вилушки, лажици
и ножеви; ножеви, вилушки и лажици како прибор
за јадење од некородивен челик; ножеви, вилушки
и лажици како прибор за јадење од чисто сребро;
прибор за јадење, имено ножеви, вилушки и
лажици од благороден метал; направи за кршење
ореви кои не се од благодарен метал; ножици;
маникирски алатки, имено ножици за нокти и
кутикули, турпии за нокти; направи за сечење
нокти; пинцети
кл. 11 - абажур; електрични уреди за одземање
на мирисите од воздухот; електрични грејачи
на пијалоци; електрични ќебиња кои не се за
медицинска употреба; електрични канделабри;
електрични
„кинески”
ламби;
електрични
кафемати; електрични печки за готвење;
електрични скари; електрични вентилатори за
греење; електрични уреди за сушење на рацете
со топол воздух; електрични плотни; електрични
чајници;
електрични
фенери;
електрични
светлосни арматури; електрични ноќни светилки;
електрични радијатори за греење објекти;
електрични уреди за одземање на мирисите од
просториите; електрични грејачи на околината;
електрични шпорети; електрични тостери;
електрични генератори на пареа; електрични
фенови за сушење коса што се држат во рака;
електрични или неелектрични фрижидери за
сладолед; преносливи електрични грејачи; масло
за ламби; уреди за дување топол воздух; грејачи
на вода за домаќинство; климатизери; уреди
за климатизација; уреди за прочистување на
воздухот; уреди за прочистување на воздухот за
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домашни потреби; држачи за уреди за освежување
на воздухот; електрични уреди за одземање на
мирисите од воздухот; уреди за прочистување на
воздухот за домашна употреба; уреди за озонска
дезинфекција на воздухот и водата; радијатори
на пареа за греење објекти; млазници за када;
електрични апарати за правење кафе; електрични
кафемати; електрични ѓезвиња; извори на
топлина за употреба во апарат за греење, ладење
и вентилација; издувни вентилатори; фрижидери;
уреди за ладење на воздухот за домашни потреби;
електрични држачи за уреди за освежување на
воздухот и за одземање на мирисите од воздухот,
кои се наменети да се вклучат во ѕидни утикачи;
статични уреди за сушење коса за домашна
употреба; печки за готвење за домашна употреба;
електрични печки за готвење; микробранови печки
за готвење; електрични уреди за загревање крпи;
заштитна облека за топли кади или бањи; бањи од
типот на загреани базени; водени пумпи за бањи,
кади, вртложни кади, базени за пливање, уреди
за прочистување на водата; сауни за лице; сауни;
елементи за вметнување во камини од типот на
шпорети; елементи за вметнување во камини,
имено топлински изменувачи; издувни капаци за
кујни; капаци за шпорети; вентилациони капаци
за шпорети; тоалетни мијалници; тоалетни шолји;
уреди за смекнување на водата; електрични
вентилатори; електрични грејни вентилатори;
електрични уреди за загревање на храна; грејачи
за печки; тавански вентилатори; халогенски
сијалици; грејачи за топла вода; елементи за
оградување заради туширање; електрични
тостери; уреди за сушење алишта; индустриски
уреди за сушење наменети за греење и одземање
на влажноста; електрични уреди за сушење раце
со топол воздух; фенери со свеќа; електрични
фенери; светилки на гас; светилки (општо); улични
светилки; ултравиолетови светилки  кои не се за
медицинска употреба; електрични уреди за бавно
готвење; плински уреди за готвење; кревети
за третман на кожата; светилки за третман на
кожата; украсни фонтани за вода; фонтани за
вода; мијалници
кл. 16 - тоалетна хартија; алманаси (годишни
списанија); памфлети од областа на хотелите,
ресторани, туризам, мода, патување; календари;
држачи за пенкала или моливи; книги за
книгиводство; адресари; бележници за состаноци;
автографски книги; книги за гости; книги водичи за
патување, за евтино купување; книги со индекси;
главна книга; тетратки; книги за фотографии;
печатени музички книги; книги со приемници; книги
со рецепти; книги со скици; книги со песни; книги
со приказни; книги за телефонски броеви; книги за
патување; книги со налози за патување; каталози
во областа на хотелите, ресторани,   туризам,  
мода,   патување; општи списанија; редовни
новински рубрики кои се однесуваат на домашни

и меѓународни информации и настани, спортови;
резби; фото гравури; хартиени крпчиња; чаршави
за маса, имено подлошки за чаши, крпи, подлошки;
хартиени крпи за маса; хартиени чаршави за
маса; хартиени ткаенини за маса; хартиени
подлошки за маса; картонски кутии; хартиени
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кутии; хартиени кутии за прикажување; кутии за
моливи или пенкала, хартија за завиткување;
хартиени ленти; хартиени етикети кои се празни
или се делумно отпечатени; постери; албуми за
фотографии; основи за фотографии; хартиени
или картонски основи за слики; разгледници;
шнитови за правење облека; сликарски блокови;
подлошки со календар за работно биро;
блокови за работно биро; подлошки за мастило;
потсетници; бележници; хартиени подлошки
за менување пелени; перничиња за печати;
подлошки за пишување; блокови за цртање;
папки за документи; покани; печатени производи,
имено табли за „мени”; книги со индекси; картички
со индекси; елементи за поделба на индексите;   
картички за досиеја; папки за досиеја; ножеви за
сечење хартија; држачи за документи; пликоа;
инструменти за пишување, налив пера; моливи,
пенкала на мастило, садови за мастило; гумени
врвци (за канцелариски потреби); ќеси за
прехранбени производи; хартиени и пластични
торби за пакување; прибор за боење за сликари
и занаетчии; четки за боење; ногарки; матрици за
умножување; хартија за завиткување; поштенски
картички; хартија за пишување; хартиени
ленти; машини за пишување (електрични или
неелектрични); литографски отпечатоци; резби;
хартиени шамивчиња; притиснувачи за хартија;
потпирачи за книги; хартиени крпи; држачи за
хартиени знаци; информативни летоци или
листови од областа на хотелите, ресторани,
туризам, мода, патување; брошури од областа на
хотелите, ресторани, туризам, мода, патување;
подлошки за чаши за пиво; папки; канцелариски
папки; хартија за пишување и пликоа
канцелариски потреби

за

кл. 20 - мебел за спални; мебел; огледала (мебел);
канцелариски мебел; рамки за кревет; работни
маси; пластични картички кои имаат функција на
клуч; плакари; клупи; лулки за бебиња; шкафови
за палта; полици; полици за   списанија; полици
за   чинии; складишни полици; маси за садови;
дивани; столови; фотелји; неметални полици за
шапки; закачалки за палта; основи за чадори;
ормари со фиоки; ормари за мебел; основи за
цвеќе; прегради (мебел); метални отворени
основи; душек во вид на перница; душек за
лежење; прозорски штитници; маси (мебел);
столови без   наслон; неелектрични вентилатори
за лична употреба; чајни колички; огледала
(мебел); огледалца за лична употреба; рамки за
слики; хартиени рамки за слики; фигури од коска,
слонова коска, гипс, пластика, восок, дрво; статуи
и статуетки од пластика, дрво, плута, трска,
прут, рогови, коска, слонова коска, коска од кит,
школки, ќилибар, седеф, морска пена и замена
за сите овие материјали; скулптури од пластика,
дрво, плута, трска, прут, рогови, коска, слонова
коска, коска од кит, школки, ќилибар, седеф,
морска пена и замена за сите овие материјали;
украсни завеси од топчиња, перници; перничиња
за седишта; прицврстени неметални држачи
за крпи; пластични контејнери, имено туби за
пакување на потрошни материјали; неметални
закачки за облека; перничиња за бања; перници;
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шишенца за масло и оцет што не се од благороден
метал; држачи за тоалетна хартија; шишенца за
парфем што се продаваат празни; горилници со
парфем; држачи за крпи; прстени за крпи што не
се од благороден метал; вазни; длабоки садови
за супа; садови за сос; држачи за садови за
цвеќе; држачи за цвеќе и растенија; неелектрични
канделабри што не се од благороден метал; кофи
за лед; порцелан и грнчарски материјал, имено,
кригли, тегли за џем и желе, садови за на маса
што не се од благороден метал, длабоки садови
за супа што не се од благороден метал, садови за
складирање сол што не се од благороден метал;
чинии за послужување; отворачи за шишиња;
„лажици” за чевли; чинии; послужавници што не
се од благороден метал

прицврстувачи; макети за кројачи; украси од коска,
слонова коска, гипс, пластика, восок, дрво, со
исклучок на украси за елка; подлошки за душеци;
кујнски ормари; неметални бункери; метални
мадраци; украсни завеси од топчиња; украсни
ѕидни плочки кои не се од ткаенина (за мебел);
неметални кутии за накит; неметални кутии за
писма; надворешен мебел штоф, седишта (за
мебел); столови за палуба; преносливи кревети
за миленичиња; табли за закачување клучеви;
изложбени табли
кл. 21 - фигури од ќерамика (порцелан), кристал,
грнчарски материјал, стакло, порцелан, печена
земја; ќерамички фигури; статуи и статуетки
од ќерамика (порцелан), кристал, грнчарски
материјал, стакло, порцелан, печена земја;
скулптури од ќерамика (порцелан), кристал,
грнчарски материјал, стакло, порцелан, печена
земја; преносливи држачи за пијалоци; држачи
за сапун; држачи за тоалетна хартија; држачи за
хартиени крпи; држачи за аеросоли кои не се за
медицински потреби; држачи за памучни топки;
табли за трошки; кошници за отпадоци; мијалници
(за садови); тасови; садови за цвеќе; стаклени
садови; садови за салата; кригли за пиво; стаклени
кригли; кригли; садови за печење; садови за
путер; чинии (касероли); чинии (општо); чинии за
послужување; садови за бричење; чинии за супа;
шишиња; шишиња што се продаваат празни;
пластични шишиња за вода кои се продаваат
празни; филџани за кафе; садови за кафе што не
се од благороден метал; сервиси за кафе што не
се од благороден метал; садови за преточување;
блокови за ножеви; табли за ножеви; направи
за оставање ножеви; капаци за чинии; лажици
за преливање; четки за прелевање месо; четки
за дробење трошки; табли за трошки; калапи за
ледени коцки; отворачи за шишиња; садови за
дозирање сол и бибер; уреди за мелење бибер;
мелници за бибер; садови за пиење; сервиси за
кафе што не се од благороден метал; сервиси
за чај што не се од благороден метал; садови за
шеќер што не се од благороден метал; украсни
садови за овошје или цвеќе; чајници што не се
од благороден метал; топчести направи во кои се
ставаат листовите чај и кои не се од благороден
метал; направи за вадење плутени тапи; чаши
за пиење; чешли за чистење; сунѓери за капење;
сунѓери за чистење; сунѓери за лице наменети за
нанесување шминка; сунѓери за триење; сунѓери
за перење; сунѓери за нанесување пудра за тело;
четки за бања; четки за обувки; четки за облека;
козметички четки; четки за коса; четки за бричење;
дрвена направа со гумен раб за четки за бричење;
четки за тоалет; електрични и неелектрични четки
за заби; стаклени садови за пијалоци; садови за
цвеќе; капаци за садови за цвеќе што не се од
хартија; држачи за картички   за „мени”; кошници
за отпадна хартија; хартија за отстранување
козметика; подлошки за чаши што не се од хартија
и не се чаршав за маса; пластични подлошки
за чаши; држачи за сапун; кутии за издавање
хартиени крпи; кутии за сапуни; кутии за издавање
на хартиени крпи; кутии за пудра што се продаваат
празни; плакати од порцелан или стакло; основи за

TM 2004/257

кл. 27 - ќилими; простирки за бања; подлошки за
ќилими; простирки за гимнастички вежби; простирки
што спречуваат лизгање; черги; линолеум за
употреба врз подни површини; простирки за пред
врата; рогозини; подни простирки од ткаенина
за домашни потреби; простирки за пред дрвени
врати; вештачки тревни патеки; вид на таписерии
кои се закачуваат на ѕид и кои не се од ткаенина;
ѕидни тапети
кл. 43 - услуги во барови; кафулиња; кафеани;
услуги за летни кампови (сместување); хотели;
хотелски резервации; изнајмување привремено
сместување; изнајмување сали за состаноци;
резервации
за
привремено
сместување;
туристички домови; пансиони; пансиони за
животни; бифе што нуди закуски; ресторани;
испорака на храна и пијалоци
(210) TM 2004/257

(220) 29/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) „ANKOL” Ltd
Bul. Tzarigradsko shose, v.zona Vrana - Lozen,
imot No. 7, 1184 Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - тркала за возила; возила за движење
по земја, во воздух, чунови по вода или шини;
автобуси; автомобили; велосипеди; колички
за превоз на стока; пневматици;   мопеди;
електрични возила; бродови; товарни камиони;
возила каравани, моторцикли, возила со приколки
(трајлери), вагони, трактори, трамваи

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 35 - огласување, деловен менаџмент, деловен
менаџмент на комерцијални трансакции, агенции
за увоз-извоз
кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила,
станици за сервис на возила
(210) TM 2004/258

(220) 29/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
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кл. 35 - маркетинг, бизнис менаџмент, бизнис
администрација, канцелариско работење
кл. 44 - медицински, ветеринарни и санитарни
услуги
(210) TM 2004/262

(220) 31/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО
ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

FIGARO

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции адаптирани за медицинска употреба

кл. 30 - кафе, екстракти на кафе, замени за кафе,
какао, чоколада, напивки од какао, напивки од
чоколада и напивки од кафе и препарати за
таквите напивки, чај; печива, слатки и слаткарски
производи, а особено слаткарски производи од
шеќер и чоколада, производи од тесто, препарати
направени од жита, мраз за јадење
(210) TM 2004/260

(220) 31/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) COLOPLAST A/S
Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, DK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - маркетинг, бизнис менаџмент, бизнис
администрација, канцелариско работење
кл. 44 - медицински, ветеринарни и санитарни
услуги
(210) TM 2004/263

(220) 31/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Valletta d.o.o,
Republike 68, 32240 Guca, YU
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

EASICATH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - катетери (сонди) за наизменична
катетеризација
(210) TM 2004/261

(220) 31/03/2004
(442) 30/06/2006

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко, сирење, млечни производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции адаптирани за медицинска употреба

Trgovski marki

TM 2004/263
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(210) TM 2004/271

(220) 05/04/2004

(210) TM 2004/273

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

(731) Ludmil Tonchev Michaylov
(Лодмил Тончев Михаилов)

ул. „Марксова” бр. 101, 7500 Прилеп, MK

47, Nishava Str. Vh.B, app.12,1680 Sofia (ул.
Нишава No.47, вх.Б, ап.12, 1680 Софиа), BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 06/04/2004

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зeленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење

(591) сина, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(210) TM 2004/272

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, а особено сладолед, сладолед во
прав

(220) 06/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и
инженеринг
ХЕМО-ИВ
Маја
БабунскаЈовановска и др. ДОО Скопје
ул. „Сава Ковачевиќ” бр. 14-101-а, 1000 Скопје,
MK
(540)

(210) TM 2004/275

(220) 06/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) S.A. F. Ili Galli, Camis & Stock
Via Ten. Col. Galli, 29, 6830-Chiasso, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, средства за заштита од ’рѓа и гниење
на дрвото, материи за боење

TM 2004/271

Trgovski marki

Glasnik,

(591) во сите бои и комбинации

(510, 511)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

конструкции,

поправки,

кл. 40 - обработка на материјали

(510, 511)

кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/276
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(220) 07/04/2004
(442) 30/06/2006

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

(731) Друштво за вонсистемско образование за деца
и младинци ИЗВОРЧЕ Божана и други ДОО
Скопје
ОУ „Петар Поп Арсов”, ул. „Трифун Бузев” бб,
1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

кл. 44 - медицинска помош, хигиенска нега и
разубавување, ветеринарски и земјоделски
услуги
(210) TM 2004/278

(220) 08/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за внатрешен и надворешен промет
„МЕБЛО ДИЗАЈН” ДООЕЛ Скопје
ул. Будимпештанска бр.4а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(591) во сите бои и комбинации

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал
кл. 28 - игри и играчки
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2004/277

(220) 05/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, градежништво и
трговија ЛОТЕ КОМПАНИ ДОО
Охрид, MK
(740) ДРАГАН ГОЏО, адвокат
ул.„ Македонски просветители”  бр.8, 6000, Охрид
(540)

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

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - арматура за кревет /неметална/,
бамбус, бифе на тркалца /покуќнина/, држачи
за изложување весници, дивани, дрвени ленти,
дрвени плочи /панели/ за домаќинство, дрвени
рамки за кревет, држачи во излози, душеци,
жардињери /покуќнина/, заглавници, закачалки
за костуми, закачалки /мебел/, канабиња,
канцелариски мебел, картотеки /мебел/, полици
за класери /мебел/, клинови /неметални/, клупи
/мебел/, полици за закачување клучеви, полици
за книжарници, ковчежиња /покуќнина/, колички
/покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња /
неметални/, кревети, неметални тркалца за
кревети, куки за костуми /неметални/, куки за
пердиња, кутии за накит, кутии од дрво или
пластичен материјал, летвички за рамки, маси,
маси за пишување, масичка за ставање јадење,
метална покуќнина, метални маси, метални
столови, мијалници, наслонувачи, наслонувачи
за глава, нитни /неметални/, обрачи за пердиња,
огледала, ормани, ормани со прегради, палети за
транспорт, паравани /покуќнина/, перници, плочи
за маси, плочници, покуќнина, врати за покуќнина,
дрвени плочи за покуќнина, пластични детали
за покуќнина, полици за покуќнина, тркалца за
покуќнина, полици, прозорци (окови за прозорци)
неметални, просребрено стакло /производство на
огледала/, простирки, пултови, рамки за слики,
решеткасти подови, сандаци, канти, скали, софи,
стаклени ормани, потпирки за списанија, потпирки
за читање, потпирки /мебел/, стилски мебел,
столарска маса, столови, столови без наслонувач
/табуретки/, столови за починување /покуќнина/,

TM 2004/278
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тоалетни масички, трска за плетење, украсни
ѕидни апликации, украсување /декорација/,
уметнички предмети од дрво, восок, гипс или
пластични маси, училишен мебел, фиоки,
фризерски столови, цилиндри за пердиња, маси
за цртање, држач за чадори, шанкови /тезги/,
закачалки за шапки, шини за пердиња, шкафови
за садови, шкафови за храна
кл. 42 - архитектура, внатрешно уредување,
графичка уметност (графички цртачи) /дизајнери/,
инженерски нацрти, консултации во врска со
внатрешно уредување, проектирање
(210) TM 2004/279

(220) 08/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(210) TM 2004/281

(442) 30/06/2006
(731) WYETH, Delaware corporation
Five Giralda Farms, Mаdison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ANYA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, имено, орални
контрацептивни средства

Avenue,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 09/04/2004

(210) TM 2004/284

(220) 13/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, US

SECUREX

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(551) индивидуална

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати што се користат во
медицината; диететски супстанции адаптирани за
медицинска употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди;
фармацевтски
производи
за
третирање и превенција на кардиоваскуларни
болести и нарушувања
(210) TM 2004/280

(220) 08/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

SECUSTIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати што се користат во
медицината; диететски супстанции адаптирани за
медицинска употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди;
фармацевтски
производи
за
третирање и превенција на кардиоваскуларни
болести и нарушувања

TM 2004/279

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски
и
оптички
апарати
и
инструменти, како и апарати и инструменти
за вагање, мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), за помош (спасување) и за обука;
апарати и инструменти за водење, дистрибуција,
трансформирање, акумулирање, подесување
или управување со електрична струја; апарати
за снимање, пренос, репродукција на звук и
слика; магнетни подлошки за снимање, акустични
плочи; автомати и механизми за автоматски
уреди што се движат со претходно уфрлена
метална паричка; регистарски благајни, опрема
за обработка на податоци и компјутери; уреди за
гаснење пожар; компјутери, компјутерски хардвер;
полупроводници; микропроцесори и останати
делови за полупроводници; интегрални кола;
компјутерски chipset; компјутерски матични плочи
и зависни плочи; микросметачи; компјутерски
работни станици; софтверски програмирани
процесори; notebook и laptop компјутери;

Trgovski marki

Glasnik,

преносливи
компјутери,
рачни
компјутери
(handheld computers); компјутерски периферии;
персонални
дигитални
асистенти
(PDA);
компјутерски софтвер, компјутерски firmware и
софтвер на оперативен систем, компјутери и
телекомуникациски хардвер и софтвер; сервери;
адаптери за компјутерски мрежи; прекинувачи,
рутери и мрежни јазли (hubs); со кабел поврзани
и безжичени модеми, комуникациски картички
и средства; мобилни телефони; дополнителна
опрема, делови и апарати за тестирање за
горенаведените производи
(210) TM 2004/286

(220) 13/04/2004

(591) жолта, кафена, окер, темно и светло црвена, бела,
темно и светло зелена, црна, сива, виолетова

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - флипс
(210) TM 2004/288

(220) 13/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СТРАТУС ДОО Скопје
ул. „Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(442) 30/06/2006
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СТРАТУС ДОО Скопје
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ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ул. „Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, кафена, окер, темно и светло црвена, бела,
темно и светло зелена, црна, жолта, сива

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) жолта, окер, црвена, бела, темно и светло зелена,
црна, сива, темно и светло кафена

кл. 30 - флипс
(210) TM 2004/289

(442) 30/06/2006

(551) индивидуална

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СТРАТУС ДОО Скопје

(510, 511)
кл. 30 - флипс
(210) TM 2004/287

(220) 13/04/2004

(220) 13/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СТРАТУС ДОО Скопје

ул. „Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ул. „Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) окер, сина, бела, темно и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - крцкав ориз прелиен со чоколадо

Trgovski marki

TM 2004/289
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(210) TM 2004/293

(220) 15/04/2004

(510, 511)
кл. 3 - средства за миење, чистење, одмастување,  
дезинфекција, дезодорирање, полирање, сапуни

(442) 30/06/2006
(731) ОХИС - Фабрика „Билјана”
ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2004/295

(220) 15/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) ОХИС - Фабрика „Билјана”
ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сина, жолта, зелена, кафена, црна, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 3 - средства за миење, чистење, одмастување,
полирање,
дезинфекција,
дезодорирање,
абразиви, сапуни
(210) TM 2004/294

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за миење, одмастување, чистење,
дезинфекција,  полирање, сапуни

(220) 15/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) ОХИС - Фабрика „Билјана”
ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK
(540)

(554) тродимензионална

(210) TM 2004/296

(220) 15/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) ОХИС - Фабрика „Билјана”
ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сина, жолта, бела, црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

TM 2004/293

(591) сина, жолта, црвена, црна, бела, зелена
(554) тродимензионална

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

(210) TM 2004/306

(510, 511)
кл. 3 - средства за миење, одмастување, чистење,
дезинфекција,  полирање, сапуни
(210) TM 2004/297
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(220) 16/04/2004

(220) 21/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СМАРТ ДОО Скопје
ул. „Иван Милутиновиќ” бр. 11, 1000 Скопје,
MK

(442) 30/06/2006

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат

(731) HONDA MOTOR CO., LTD.,
No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku,
Tokyo,, JP

Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ИНТЕЛЕГЕНТНА ПОДДРШКА НА
ВАШИОТ БИЗНИС

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(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 или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар

(510, 511)
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода; нивни делови и опрема вклучени
во интернационалната класа 12
(210) TM 2004/305

(220) 21/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Александар ИВАНОВ
ул. „Васил Главинов” бр. 3/3/13, 1000 Скопје,
MK

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

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите:
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

(540)

(210) TM 2004/312

(220) 23/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Kedrion S.p.A.
55020 Castelvecchio Pascoli - Barga (Lucca), IT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски прибор /освен мебел/; материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

AIMAFIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

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

Trgovski marki

TM 2004/312
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(210) TM 2004/313

(220) 23/04/2004

(210) TM 2004/316

(220) 27/04/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Друштво за производство,
инженеринг ХЕМО-ИВ Маја
Јовановска и др. ДОО

трговија
Бабунска

и
-

ул. „Сава Ковачевиќ” бр. 14-101а, 1000 Скопје,
MK

(731) ТД „УНИВЕРЗАЛ-С” ЕМИЛИЈА ДООЕЛ
ул. „Маршал Тито” бб, Крива Паланка, MK
(540)

БЕНТОНАЛ

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови и вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
(210) TM 2004/318

(442) 30/06/2006

(591) сина, црвена и бела

(731) Трговско друштво за транспорт, трговија,
услуги и посредување ВАИД ТРАНС ДООЕЛ
експорт-импорт

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
(210) TM 2004/315

(220) 27/04/2004

Чучер- Сандево, 1204, Кучевиште, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/04/2004

(442) 30/06/2006
(731) YILDIZ Holding A.S.
Davutpasa Caddesi No.10, Topkapi, Istambul, TR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно и светло виолетова(лила), бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - чај
кл. 35 - услуги при продажба на чај на големо и
мало

кл. 30 - кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, слатки и слаткарски производ, мед, сируп;
квасец, брашно за печење; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии; мраз; вклучително и
чоколада, чоколадни грицки, чоколада полнета со
овошје, вафли, торти, бисквити, сладолед

TM 2004/313

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/322

(220) 29/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) Best Western International, Inc.
6201 N. 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BEST WESTERN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги на хотелите, мотелите, и ресорт
хотелите; вршење хотелски резервации за други
(210) TM 2004/323

(220) 29/04/2004
(442) 30/06/2006

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

TOYOTA AYGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(210) TM 2004/328

(220) 05/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
Скопје
Бул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 30/1-58,
1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со алуминиумски фолии, врски (метални врски),
втиснувачи /типли/ метални, градежни метални
материјали, градежни облоги /метални/, греди
(метални греди), гредички (метални гредички),
ѕидови (облоги за ѕидови) метални, капаци /
метални/ за отвори на подовите, климатизација
(метални цевки за климатизација и вентилација),
компримиран воздух (метални арматури за
цевковод за компримиран воздух), контејнери
(метални контејнери), корита (метални корита),
котли (метални котли), ленти (метални ленти за
поврзување), летви (метални летви), лимови,
лимонит,
метални
конструкции,
метални
конструкции за градба, метални конструкции
/преносни/, метални кутии за алати /празни/,
метални обвивки /блиндажа/, метални оџаци,
метални плочки за градба, метални подгради,
метални прстени, метални столбови /делови
на градежни конструкции/, метални фолии за
амбалажа и пакување, обвиткување (метални
фолии за обвиткување) уметнички предмети
од обични метали, огради (метални), оклопи
/куќишта/, опрема /метална/ за домаќинство,
опрема /метална/ за врати, опрема /метална/
за прозорци, палети за пренесување /метални/,
палети за транспорт /метални/, плакатирање
(метални столбови за плакатирање), плочи
(метални плочи) за обложување подови, подови
(метални подови), подови од метални плочки,
покриви (метални покриви), прегради (метални
прегради), прстени /метални/, рамки (метални
рамки околу вратите), рамки за врати /метални/,
рамки на подвижни стакленици /метални/, рамки
на стакленици /метални/, регистарски таблички
/метални/, решетки за печки /метални/, садови
за киселини /метални/, садови за течни горива
/метални/, сандаци (метални сандаци), сандаци
/ормани/ метални, сандачиња за писма /метални/,
сандачиња од метал за алат /празни/, спојки /
стремени/ метални, столбови (метални столбови),
столбови /метални/, столбови /метални/ за
ставање плакати, стреи над куќни врати /
метални/, стропови (метални стропови), цевки
(метални арматури за цевки), цевки (метални
цевки за слевање), цевки (метални цевки со
повеќе отвори за цевки, цевки (метални цевки),
цевки (метални цевководи), цевки (потиснувачки
метални цевководи), цевки во облик на буквата Т
/метални/, централно греење (метални цевки за
централно греење), челични конструкции, челични
ленти, челични ленти за обрачи, челични лимови,
челични пердиња, климатизација, апарати за
климатизација, греење и ладење

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

Trgovski marki

TM 2004/328
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(210) TM 2004/329

(220) 05/05/2004

(210) TM 2004/331

(220) 05/05/2004

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

(731) МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
Скопје

(731) Друштво за трговија и услуги АИРКОН ДОО
увоз-извоз Скопје

Бул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 30/1-58,
1000 Скопје , MK

бул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 30/1-58,
1000 Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) во сите бои и комбинации

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација,
греење и ладење

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
апарати за климатизација, греење и ладење
(210) TM 2004/330

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
апарати за климатизација, грееење и ладење

(220) 05/05/2004
(442) 30/06/2006

кл. 37 - услуги на специјални претпријатија во
областа на изградбата како што се леари, лимари,
поставувачи на централно греење, дополнителни
градежни услуги како што е надгледување
градежни објекти, разни видови поправки од
областа на електриката, апаратурата, алатки и
сл.

(731) Друштво за трговија и услуги АИРКОН ДОО
увоз-извоз Скопје
бул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 30/1-58,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти,
истражување и развиток на нови производи ( за
трето лице)

(540)

(210) TM 2004/332

(220) 05/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
Скопје
Бул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 30/1-58,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)

TOYO

кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација,
греење и ладење
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
апарати за климатизација, грееење и ладење
кл. 37 - услуги на специјални претпријатија во
областа на изградбата како што се леари, лимари,
поставувачи на централно греење, дополнителни
градежни услуги како што е надгледување
градежни објекти, разни видови поправки од
областа на електриката, апаратурата, алатки и
сл.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
апарати за климатизација, греење и ладење

кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти,
истражување и развиток на нови производи ( за
трето лице)

TM 2004/329

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/338

(220) 06/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) S.C. Johnson Europe B.V.
Groot Mijdrechtstraat 81, 3640 AB Mijdrecht, NL
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

BAYGON GENIUS
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(591) црвена, бела, сина, црна, сива, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво
(210) TM 2004/343

(220) 13/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) KARLOVACKA PIVOVARA d.d.
Dubovac 22, HR-47000 KARLOVAC, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(540)

(510, 511)
кл. 5 - препарати за уништување на штетници и
инсекти; инсектициди; средства против молци;
средства за одбивање на инсектите; фунгициди;
супстанции за дезодорирање и дезинфекција
кл. 11 - електрични испарувачи за домашна и
слична употреба за испарување на инсектицидот;
апарати за дезинфекција
(210) TM 2004/341

(220) 07/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) AGROPECUARIA FRIBOI LTDA
Rua Miranda Azevedo, 457 Centro, CEP 18035090 Cidade de Sorocaba SP, BR
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

(591) црвена, бела, сина, црна, жолта, темно жолта,
златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 29 - месо, живина, јајца за исхрана, риба,
масла за јадење и масти
(210) TM 2004/342

(220) 13/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) KARLOVACKA PIVOVARA d.d.
Dubovac 22, HR-47000 KARLOVAC, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 32 - пиво
(210) TM 2004/345

(220) 13/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) NBA Properties, Inc.
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги на разонода и образование во
областа на радио и телевизиски програми во

Trgovski marki

TM 2004/345
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врска со кошарката и прикажување во живо на
кошаркарски натпревари и настани; продукција
и дистрибуција на радио и телевизиски преноси
на
кошаркарски
натпревари,
кошаркарски
настани и воопшто програми од областа на
кошарката; водење и аранжирање кошаркарски
советувалишта за тренери и кошаркарски настани;
услуги за разонода во смисла на лично појавување
како маскоти и/или танцови групи на кошаркарски
натпревари и претстави, клиники, промоции и
други настани, специјални настани и разонода
поврзани со кошарката; услуги за организација на
клубови на навивачи; услуги на разонода, давање
и обезбедување web страници што се со следните
содржини: телевизиски атракции, интерактивни
телевизиски атракции, видео снимки, низи од
видео снимки, интерактивни видео атракции,
радио програми, радио атракции и аудио снимки
во областа на кошарката, кошаркарски вести
на полето на информацијата, статистиката и
занимливостите од областа на кошарката, online компјутерски игри, видео игри, интерактивни
игри, акциони игри на вештини аркадни игри,
групни игри за деца и возрасни, игри на табли,
пузли и игри со занимливости; обезбедување
on-line списанија, билтени сликовници, распоред
на натпревари, честитки на полето на кошарката
преку интернет, обезбедување on-line бази на
податоци од областа на кошарката
(210) TM 2004/346

(210) TM 2004/347

(220) 14/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

IZOSAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - средство за дезинфицирање на водата
(210) TM 2004/348

(220) 11/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за трговија на големо и мало МАРТИ
АЛКО Лилјана и Митко ДОО увоз-извоз
Битола
ул. „Цветан Димов” бр.89, Битола, MK
(540)

(220) 14/05/2004

(442) 30/06/2006
(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/349

(220) 13/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) „ГИЦА” ДОО Охрид
ул. „Железничка” бр.16, 6000 Охрид, MK
(540)

(591) кафена, светло кафена, темно кафена, жолта,
портокалова, црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; јајца; млечни продукти; желеа, џемови,
компоти; млеко и млечни пијалоци; продукти
подготвени за консумирање што се составени
првенствено од горе споменатите производи
кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго;
брашно и препарати направени од жита; леб,
бисквити, торти, колач, чоколада и слатки; мраз,
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет,
сосови; сосови како мирудии; мирудии; продукти
подготвени за консумирање што се составени
првенствено од горе споменатите производи

TM 2004/346

(591) црвена, жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо,
конзервирање итн

риба,

месни

преработки,

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/350

(220) 17/05/2004
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(210) TM 2004/351

(220) 20/05/2004

(442) 30/06/2006
(731) NBA Properties, Inc.

(442) 30/06/2006
(731) Azmi OFLUOGLU

645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

Macka, Siraselviler Caddesi No.119 BeyogluTaksim, Istanbul, TR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, модра, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги за разонода и образование во
областа на радио и телевизиски програми во
врска со кошарката и прикажување во живо на
кошаркарски натпревари и настани; продукција и
дистрибуција на радио и телевизиски преноси на
кошаркарски натпревари, кошаркарски настани
и програми воопшто од областа на кошарката;
водење и организирање кампови и кошаркарски
советувалишта, кампови и советувалишта за
тренери, кампови и советувалишта за танцови
групи и кошаркарски настани; услуги на разонода
во смисла на лично појавување како маскоти и/
или танцови групи на кошаркарски натпревари и
претстави, клиники, кампови, промоции и други
настани, на специјални настани и разонода
поврзани со кошарката; услуги за организација
на клубови на навивачите; услуги на разонода,
давање и обезбедување web страници што се
со следните содржини: телевизиски атракции,
интерактивни телевизиски атракции, видео
снимки, низи од видео снимки, интерактивни
видео атракции, радио програми, радио атракции,
и аудио снимки во областа на кошарката,
кошаркарски вести на полето на информацијата,
статистиката и занимливостите од областа на
кошарката, on-line компјутерски игри, видео
игри, интерактивни игри, акциони игри на
вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца
и возрасни, игри на табли, пузли и занимливи
игри, обезбедување on-line списанија, билтени,
сликовници, распоред на натпревари, честитки за
кошарката преку интернет, обезбедување on-line
бази на податоци во областа на кошарката

Trgovski marki

(210) TM 2004/356

(220) 19/05/2004

(442) 30/06/2006
(731) Hemofarm Koncern A.D., farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

AZARAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба; храна за бебиња;
фластери; материјали за завивање; материјали
за пломбирање заби и забарски смоли; средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
(210) TM 2004/357

(220) 19/05/2004

(442) 30/06/2006
(731) Hemofarm Koncern A.D., farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

HEMOMYCIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба; храна за бебиња;
фластери; материјали за завивање; материјали
за пломбирање заби и забарски смоли; средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

TM 2004/357
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(210) TM 2004/358

(220) 19/05/2004

(540)

(442) 30/06/2006
(731) Hemofarm Koncern A.D., farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PRESOLOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба; храна за бебиња;
фластери; материјали за завивање; материјали
за пломбирање заби и забарски смоли; средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
(210) TM 2004/359

(591) бела, црвена, црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - детергенти; препарати и супстанции, сите
наменети за перење, препарати за кондиционирање
(третирање) на ткаенина; препарати за белење;
препарати за чистење, полирање, рибање и
абразија; препарати за миење садови; сапуни;
препарати за рачно миење

(220) 19/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Hemofarm Koncern A.D., farmaceutsko-hemijska
industrija

кл. 5 - средства за дезинфекција; санитарни
препарати; препарати за уништување штетници,
инсекти и штетни животни; фунгициди; гермициди;
бактерициди;
паразитициди;
алгициди;
инсектициди; средства за уништување коров;
дезодоранси, различни од оние за лична употреба;
препарати за освежување воздухот; средства што
ги одбиваат инсектите

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PANKLAV

(210) TM 2004/361

(442) 30/06/2006

(551) индивидуална

(731) Unilever N.V.

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба; храна за бебиња;
фластери; материјали за завивање; материјали
за пломбирање заби и забарски смоли; средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
(210) TM 2004/360

(220) 20/05/2004

weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(220) 20/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(554) тродимензионална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - детергенти; препарати и супстанции наменети
за перење, препарати за кондиционирање
(третирање) на ткаенина; смекнувачи на ткаенини;

TM 2004/358

Trgovski marki

Glasnik,

препарати за белење; препарати за отстранување
дамки (обојувања); препарати за отстранување
непријатни мириси и за освежување наменети за
употреба врз облека и ткаенини; сапуни, сапуни
за давање сјај на ткаенините; средства за перење
на рацете (рачно перење); штирак за употреба
при перењето; препарати за чистење, полирање,
рибање и абразија
(210) TM 2004/364

(220) 21/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) ВАЈОМАГ ДОО експорт-импорт Скопје
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(210) TM 2004/365

(442) 30/06/2006
(731) C.P. Pharmaceuticals International C.V. a limited
liability partnership
235 East 42nd Street New York, New York 10017,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

ул. „Грамос” бр. 1а, 1000 Скопје, MK

ALOND

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 21/05/2004

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - белки од јајце, месо од живина, жолчки од
јајце, салата од зеленчук, јадења врз база на риба,
јајца, јогурт, какао-путер, кефир, колбаси /месни/,
конзервирани печурки, кисели краставички,
кромид, мармалад, масла за јадење, маслинки,
масло од маслинки /за јадење/, месо, млеко,
млечни напивки во кои преовладува млеко,
млечни производи, овошје, павлака /млечни
производи/, паштета, путер, пушено месо, риба,
салами, салати од зеленчук, сардини, свинско
месо, сирење, сланина, сувомесни производи,
сушен зеленчук, туна, чипс (пржени компири),
џем
кл. 30 - брашно (јадења врз база на брашно),
бисквити, вафли, гриз, двопек /препечен леб/,
жита, брашно од жито, замрната павлака,
зобени снегулки, зобено брашно, јуфки, какао,
производи од какао, квасец, кечап /сос/, леб,
мајонез, макарони, матена павлака, мед, медени
слатки, месни пити, мирудии, мирудии(зачини),
мраз, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет,
палачинки, пица /тесто/, погача за употреба
во исхраната, прехранбено брашно, пудинзи,
пченкарни пуканки, пченкарно брашно, тестенини,
сосови за салата, сендвичи, сенф, сладолед,
прашок за сладолед, средства за зацврстување на
сладоледот, слаткарски производи, слатки, тесто
за слатки, сол /за во јадење/, сосови, стапчиња
/слатки/, ферменти за тесто, ситно печиво, црн
пипер, чај, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко,
чоколада, шеќер, шеќерни производи, шпагети
кл. 43 - подготвување храна и пијалоци, кафеани,
ресторани за брзо и постојано послужување /
шанк-барови/, ресторани за самопослужување
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(210) TM 2004/366

(220) 21/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Pharmacia & Upjohn Company, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware, and residing at:
100 Route 206 North Peapack, New Jersey 07977,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

SULEND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
кардиоваскуларни болести и пореметувања;
болести и пореметувања кај централниот нервен
систем и невролошки болести и пореметувања;
уролошки
болести
и
пореметувања;
гастроинтестинални болести и пореметувања;
мускуло-скелетни болести и пореметувања;
метаболитички
болести
и
пореметувања;
респираторни
и
инфективни
болести
и
пореметувања;
имунолошки,
бактериски,
вирусни и габични болести и пореметувања;
психијатриски
болести
и
пореметувања;
алергии; дијабетес; дебелина; еректална и
сексуална дисфункција; и хемолитички болести и
пореметувања; фармацевтски препарати, имено,
онколошки препарати, дерматлошки препарати,
офталмолошки препарати; препарати за престанок
на пушењето, препарати за репарација на ткиво и
кожа и гинeколошки препарати
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(210)
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возила; пружини за возила; седишта за возила;
навлаки за седишта за возила; ветробранови
стакла за возила; огледала за возила; одбојници
за возила; врати за возила; управувачки систем за
возила; управувачки тркала за возила; бришачи
за возила; преслеки за телото на возилата;
амортизери за возила; трепкачки сигнали за насока
на движење на возилото; затегачи спирали за
возила; претворувачи за возила; склопки (педали)
за возила; калеми за побудување на палењето за
возила; разводници за моторни возила; преносни
системи за возила; автоматски преносни системи
на електричен погон за возила; федери со
електронска контрола за возила; педали за
забрзување за возила; влечни мотори и менувачи
за возила; мали вoзила за голф игри, апарати за
чистење на возилата, апарат за задвижување на
прозорците на возилата; електрични мотори за
возила; вентили за рециркулирање на издувните
гасови на возилата; пригушни елементи за возила;
управувачи за шински возила; сопирачки против
лизгање; алтернатори за возила; стартери за
возила; уреди против кражба за возила; апарат со
воздушни перничиња за возила; пумпи за гориво
за возила; филтер за воздух за возила; филтер за
масло за возила; уреди за свирење за возила

(220) 24/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) PIVOVARNA UNION D.D.
Pivovarniska ulica 2, Sl - 1000 Ljubljana, SI
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) темно и светло сина, бела, жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - ладен чај
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, т.е. ладни
пијалаци со вкус на чај, сирупи и други додатоци
за подготовка на ладни пијалаци со вкус на чај
(210) TM 2004/368

(220) 24/05/2004

(210) TM 2004/369

(442) 30/06/2006
(731) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd.
6-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8086, JP

(442) 30/06/2006
(731) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd.

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

6-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8086, JP

(220) 24/05/2004

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 -   бродови, патнички бродови, товарни
бродови, танкери, носачи, работни бродови,
сидришта за прицврстување на бродовите, деловни
авиони, транспортни воздухоплови, хеликоптери,
лансирни возила, аеро мотори, патнички возила,
спортски возила; автобуси; камиони, трактори,
влечачи; вагони, комбиња; моторцикли, приколки
за моторцикли; возила на електричен погон;
вилушкари, кипери; амбулантни возила; машини
и мотори за возила; шасии за возила; тела за
возила; гуми и тркала за возила; сопирачки за

TM 2004/367

кл. 12 - бродови, патнички бродови, товарни
бродови, танкери, носачи, работни бродови,
сидришта за прицврстување на бродовите, деловни
авиони, транспортни воздухоплови, хеликоптери,
лансирни возила, аеро мотори, патнички возила,
спортски возила; автобуси; камиони, трактори,
влечачи; вагони, комбиња; моторцикли, приколки
за моторцикли; возила на електричен погон;
вилушкари, кипери; амбулантни возила; машини
и мотори за возила; шасии за возила; тела за
возила; гуми и тркала за возила; сопирачки за
возила; пружини за возила; седишта за возила;
навлаки за седишта за возила; ветробранови
стакла за возила; огледала за возила; одбојници
за возила; врати за возила; управувачки систем за
возила; управувачки тркала за возила; бришачи
за возила; преслеки за телото на возилата;
амортизери за возила; трепкачки сигнали за насока
на движење на возилото; затегачи спирали за
возила; претворувачи за возила; склопки (педали)
за возила; калеми за побудување на палењето за
возила; разводници за моторни возила; преносни
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системи за возила; автоматски преносни системи
на електричен погон за возила; федери со
електронска контрола за возила; педали за
забрзување за возила; влечни мотори и менувачи
за возила; мали вoзила за голф игри, апарати за
чистење на возилата, апарат за задвижување на
прозорците на возилата; електрични мотори за
возила; вентили за рециркулирање на издувните
гасови на возилата; пригушни елементи за возила;
управувачи за шински возила; сопирачки против
лизгање; алтернатори за возила; стартери за
возила; уреди против кражба за возила; апарат со
воздушни перничиња за возила; пумпи за гориво
за возила; филтер за воздух за возила; филтер за
масло за возила; уреди за свирење за возила
(210) TM 2004/373

(220) 26/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED A
JAPANESE CORPORATION
12, MORIYA-CHO 3-CHOME, KANAGAWA-KU,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни, наутички,
премерувачки,
за
вагање,
фотографски,
кинематографски, оптички; електрични, мерни,
сигнални, контролни (супервизија), за спасување
на животи и за учење; апарати и инструменти за
спроведување, прекинување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електрична струја; апарати за снимање,
пренесување или репродуцирање на звук или
слики; магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини за продажба и
механизми за апарати со паричка; регистратори
за пари во готовина (кеш), машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и компјутери;
апарати за испуштање оган; лабараториски
експериментални машини и апарати; апарати за
регулирање топлина; навигациони инструменти
за морепловство; електрични индикатори;
електрична дистрибуција или контролни машини
и апарати; електрични конектори; електрични
конвертори; батерии; полначи на батерии;
електрични проводници; електрични жици и кабли;
електрични челични плочи; електрично топлотни
виткачи за коса; електрични звучни сигнали;
троножец за камери; проектори за подвижни
слики; експонирани кинематографски филмови;
монтажни рамки за филмови за слајд; кино
камери; леќи за камери; кристални осцилатори;
оптички читачи за букви; оптички леќи; оптички
стакла; оптички ламби, оптички фенери; оптички
влакна; оптички стоки; температурни индикатори;
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акустични мерила; тахометри; фотометри;
илуминометри; пренесувачи или примачи на
сигнали; апарати за лепење и проверување што
се применуваат во поштенски услуги, мрежи
за пренос во живо, симулатори за управување
и контролирање возила, видео рекордери/
плеери; видео камери; видео камери-рекордери/
плеери; апарати за видео проекции; екрани
за видео проектори; видео ефект генератори;
апарати за емитување звук и слики; апарати за
видео печатење; телевизиски апарати; плазма
телевизиски примачи; плазма дисплеи, течно
кристални дисплеи примачи, систем на кабелска
телевизија - САТV, телевизиски системи со
затворени кола -CCTV; дисплеи со течен кристал;
видео презентери; подесувачи за телевизори;
подесувачи за сателитско емитување; комбинирани
телевизиски примачи со диск рекордери/плеери;
комбинирани телевизиски примачи со видео лента
рекордери/плеери; комбинирани видео со лента
рекордери/плеери, со диск рекордери/плеери; НI
- FI аудио стерео комплети; аудио миксери; аудио
системи за во автомобил; рекорд плеери; радио
примачи со подесувачи; аудио со лента рекордери/
плеери; аудио плеери за медиа картички; HI - FI
засилувачи; HI - FI звучници, аудио диск рекордери/
плеери; видео диск рекордери/плеери; аудио
диск менувачи; радио касетни рекордери/плеер;
електронско временски прекинувачи, електронски
челични камери; електронски апарати за видео
игри и софтвер за нив; навигациски системи за
автомобили; апарати за далечинско управување;
системи за комуникации и мониторинг со камери
за деловни операции и активности; инфрацрвени
безжични мрежни системи; читачи/пишувачи
на медиа картички; оптички џу-бокс; магнетни
оптички
џу-боксови
телеграфи;
факсимил
машини; интерфони; електронски менувачи на
страници; жичани и безжични телефони; портабл
телефони за автомобили; персонални рачни
телефонски системи; мобилни телефони; опрема
за слушање за мобилни телефони; микрофони;
слушалки; слушалки за телефон; антени;
конектирачки кабли за различни аудио визуелни
апарати; AC (наизменична струја и адаптери);
осигурувачи; приклучни табли; подигнувачи; игли
за рекорд/плеери; носечки вреќички за видео
камери; касети за дискови; касети за видео ленти;
празни или предснимачки магнетни ленти; празни
или предснимачки магнетни дискови; празни или
предснимачки оптички дискови; предснимачки
компјутерски софтвер; фонографски записи;
чистачи на ленти; машини за плаќање; машини
за наплата со паричка на влез на паркинг за
автомобили; машини за броење и сортирање
пари; рачно управувани машини за сметање;
електрични машини за сметање; машини за
пребројување при гласање; машини за плаќање
сметки; енкодери или декодери за аудио и видео;
дигитални конвертори на податоци за телевизија;
апарат задвижуван со магнетна лента; апарат
задвижуван со магнетен диск; апарат задвижуван
со оптички диск; печатари; процесори; персонално
дигитални асистенти (PDA); комјутерски графички
процесори и софтвер за нив; дисплеј монитори
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за комјутери; мемории за комјутери; тастатури
за комјутери; глувчиња контролери за комјутери;
скенери за комјутери; терминали за комјутери;
работни станици за компјутери; оперативни
програми за компјутери; компјутерски програми;
полупроводници; интегрални кола; модеми;
електронски цевки; јареми за свиткување;
повратни трансформатори; печатени плочки
за електрични кола; магнетни глави; делови и
поврзувачки елементи за споменатите стоки
вклучени во оваа класа

(210) TM 2004/374

(220) 26/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut, and residing at:
Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје

кл. 11 - апарати за осветлување, загревање,
генерирање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилирање, снабдување со вода и санитарни
потреби; флуоресцентни ламби; вжарени ламби
и нивни поврзувачки елементи; халогени ламби;
ламби за проектори; спирални ламби; стандардни
ламби; ламби за динамо за автомобили; ламби за
рефлектори; засторни ламби; фенери; тавански
светла; нуркачки светла; џебни ламби, рефлектори;
испитувачки светла; автомобилски светла; прибор
за светла; светлосни дифузери; светлосни цевки
за осветлување; контакти за електрични светла;
цевки за празнење за осветлување; светлосни
прекинувачи; индустриски печки; индустриски
бојлери;
топлотни
разменувачи;
топлотни
акумулатори; топлотни регенератори; радијатори;
печки; апарати за дестилација; испарувачи;
дестилатори; произведувачи на пареа; опрема
за готвење за индустриски намени; прибор за
готвење; пастеризатори за млеко; гасни греачи
на вода; кутии за мраз; фрижидери; машини за
ладење; апарати за сушење сточна храна; сушачи
на коса; електрично греени килими; тостери за
леб; апарати за воздушно ладење; инсталации за
филтрирање на воздухот; загревачи на стапала;
фенови; сврзни елементи за бањи; тоалет
комплети; тоалетни шолји; хидранти; мијалници
за славина за вода; апарати за прочистување
на водата; делови и поврзувачки елементи за
споменатите стоки вклучени во оваа класа

(540)

кл. 37 - градежни конструкции; репарации;
инсталацики услуги; конструкција на градба и
студио за аудио/видео; репарација, одржување
и инсталирање на кинематографски машини и
апарати; репарација, одржување и инсталирање
на електронски машини и апарати; репарација и
одржување на компјутери; репарација, одржување
и инсталирање на телекомуникациски машини и
апарати; репарација, одржување и инсталација
на телефонски апарати; репарација на радио и
телевизиски апарати; репарација и одржување на
видео фреквентни машини и апарати; репарација,
одржување и инсталирање на потрошувачки
електрични апарати, репарација, одржување и
инсталирање на светлечки апарати, репарација и
одржување на музички инструменти; репарација и
одржување на машини и системи за производство
на интегрални кола

(731) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut, and residing at:

TM 2004/374

SUTENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
кардиоваскуларни болести и пореметувања;
болести и пореметувања кај централниот нервен
систем и невролошки болести и пореметувања;
уролошки
болести
и
пореметувања;
гастроинтестинални болести и пореметувања;
мускуло-скелетни болести и пореметувања;
метаболитички
болести
и
пореметувања;
респираторни
и
инфективни
болести
и
пореметувања;
имунолошки,
бактериски,
вирусни и габични болести и пореметувања;
психијатриски
болести
и
пореметувања;
алергии; дијабетес; дебелина; еректална и
сексуална дисфункција; и хемолитички болести и
пореметувања; фармацевтски препарати, имено,
онколошки препарати, дерматлошки препарати,
офталмолошки препарати; препарати за престанок
на пушењето, препарати за репарација на ткиво и
кожа и гинсколошки препарати
(210) TM 2004/375

(220) 26/05/2004
(442) 30/06/2006

Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

SUTENE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
кардиоваскуларни болести и пореметувања;
болести и пореметувања кај централниот нервен
систем и невролошки болести и пореметувања;
уролошки
болести
и
пореметувања;
гастроинтестинални болести и пореметувања;
мускуло-скелетни болести и пореметувања;
метаболитички
болести
и
пореметувања;

Trgovski marki

Glasnik,

респираторни
и
инфективни
болести
и
пореметувања;
имунолошки,
бактериски,
вирусни и габични болести и пореметувања;
психијатриски
болести
и
пореметувања;
алергии; дијабетес; дебелина; еректална и
сексуална дисфункција; и хемолитички болести и
пореметувања; фармацевтски препарати, имено,
онколошки препарати, дерматлошки препарати,
офталмолошки препарати; препарати за престанок
на пушењето, препарати за репарација на ткиво и
кожа и гинсколошки препарати
(210) TM 2004/376

(591) црвена, бела, кафена, светло кафена, сина,
зелена и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - крем-производ од лешници и какао
(210) TM 2004/378

industrija

dionicko

(220) 27/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Т.Д. ХЕМИКС Благоја ДООЕЛ увоз-извоз
ул. „Кирил и Методи” бб, 1041 нас. Илинден,
MK

(220) 27/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB
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(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, црвена, бела, црна и светло кафена
(551) индивидуална

(591) црвена, бела, кафена, светло кафена, сина,

(510, 511)
кл. 3 - детергент за рачно миење на сите видови
садови

зелена и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - смеша од млекo и лешник; какао - крем
производи
(210) TM 2004/377

(220) 27/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR

dionicko

(210) TM 2004/379

(220) 28/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за финансии, консалтинг и медија Р3
дооел
ул. „Рузвелтова 3” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - известување /хартиени производи/,
каталози,
печатници
/печатени
работи/,
публикации, регистри /книги/, машини за
адресирање

Trgovski marki
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кл. 35 - водење информатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
плакатирање
/огласување/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци, рекламна хроника, рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење на  рекламните огласи),
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/, класификација на податоци
во комјутерски бази на податоци, систематизација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
компилација на податоци во компјутерски бази на
податоци
кл. 41 - книги (издавање книги), кореспонденција,
објавување весници, централни бази на податоци
(210) TM 2004/381

(210) TM 2004/383

(442) 30/06/2006
(731) Фабрика за производство на пиво
безалкохолни пијалоци Пивара Битола АД

(731) Фабрика за производство на пиво
безалкохолни пијалоци Пивара Битола АД

и

ул. „Индустриска” б.б., Битола, MK

(591) интезивна жолта, портокалова, сребрена, сина,
црна, црвена, жолта и бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - сокови
(210) TM 2004/384

(220) 28/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Фабрика за производство на пиво
безалкохолни пијалоци Пивара Битола АД

ул. „Индустриска” б.б., Битола, MK
(540)

и

(540)

(220) 28/05/2004
(442) 30/06/2006

(220) 28/05/2004

и

ул. „Индустриска” б.б., Битола, MK
(540)

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

(591) светло жолта, портокалова, сребрена, сина, црна,

(551) индивидуална

бела и црвена

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 32 - сода - вода
(210) TM 2004/382

(510, 511)
кл. 32 - сокови

(220) 28/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Фабрика за производство на пиво
безалкохолни пијалоци Пивара Битола АД

и

ул. „Индустриска” б.б., Битола, MK
(540)

(210) TM 2004/385

(220) 28/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Фабрика за производство на пиво
безалкохолни пијалоци Пивара Битола АД

и

ул. „Индустриска” б.б., Битола, MK
(540)

(591) зелена, темно зелена, бела, црна, сребрена, сина,
жолта и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - сокови

TM 2004/381

(591) црвена, сина, бела, жолта, црна, сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - сокови

Trgovski marki
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(210) TM 2004/386

(220) 28/05/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - известување /хартиени производи/,
каталози,
печатници
/печатени
работи/,
публикации, регистри /книги/, машини за
адресирање

(731) MEMOREX INTERNATIONAL INC.
8th Floor, Paul Y. Centre, 51 Hung To Road, Kwun
Tong, Kowloon, HK

кл. 35 - водење информатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
плакатирање
/огласување/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци, рекламна хроника, рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење рекламни огласи),
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/, класификација на податоци
во комјутерски бази на податоци, систематизација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
компилација на податоци во компјутерски бази на
податоци

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

DYSAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучуванње,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони; регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери;
апарати за гаснење пожар
кл. 16 - хартија, картон и производите 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 мебел); материјали
за пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње; печатарски букви, клишиња
(210) TM 2004/389

(220) 31/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за финансии, консалтинг и медија Р3
дооел
ул. „Рузвелтова 3” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LIBRI I ARTE
Trgovski marki
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кл. 41 - книги (издавање книги), кореспонденција,
објавување весници, централни бази на податоци
(210) TM 2004/390

(220) 31/05/2004
(442) 30/06/2006

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи; печатарски
производи; производи за укоричување книги;
фотографии; прибор за пишување; лепило
(лепливи материи за хартиени производи или
за домаќинство); сликарски прибор; четки;
машини за пишување и канцелариски материјал
(освен мебел); опрема за настава и обука (освен
апарати); пластични материјали за амбалажа (не
се опфатени со другите класи); печатарски букви;
клишиња
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желиња, џемови, компоти; јајца, млеко
и млечни производи; масло и масти за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, ориз, шеќер, тапиока,
саго, замена 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; мраз за ладење
35
огласување
и
рекламирање;
кл.
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација; канелариски работи

TM 2004/390
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кл. 42 - научни и технолошки услуги, како и
соодветни услуги на истражувања и концепција;
услуги на индустриски анализи и истражувања,
концепција и развој на компјутери и компјутерски
програми; правни услуги
(210)

TM 2004/392

(220) 01/06/2004

(442) 30/06/2006
(731) Imperial Tobacco Limited
PO Box 244, Southville Bristol BS99 7UJ, UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(210) TM 2004/401

(220) 02/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Здружение на граѓани Група за развој на
подсекторот Јаболко
ул.”11 Октомври” бр.105, Ресен, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

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

(591) златно жолта, жолтокафена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за
пушење што се продаваат заедно или одвоено од
тутун а што не се за медицински намени и не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари,
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити; филтер
за цигари; запалки за пушачи и пепелници што
не се направени од благородни ковани метали и
неметали
(210) TM 2004/393

(220) 01/06/2004

(442) 30/06/2006
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул.”Марксова” бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

YESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(210) TM 2004/394

(220) 01/06/2004

(442) 30/06/2006
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул.”Марксова” бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

JAZZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

TM 2004/392

(510, 511)
кл. 30 - ароми за слатки (различни од етеричните
масла), бадеми - слатки врз база на бадеми,
бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони,
вафли, гриз, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти за слад
за употреба во исхраната, згуснувачи за готвење
прехрамбени продукти, јуфки, какао, кафе, мед,
медени слатки, мента (бомбони од мента), мента
за слатки, овошни слатки, палачинки, пијалоци
(ароми за пијалоци) различни од етеричните
масла, салати (основи за салати), ситни јуфки,
слад (екстракт на слад за исхрана), слад (колач
од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед,
сладолед (прашок за сладолед), слаткарски
производи, слатки, слатки (прашок за слатки),
слатки (тесто за слатки), сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња-слатки, торти,
чаеви, чај, чајни колачиња, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко, чоколадо, шеќерни производи
кл. 31 - јаболка, арашиди /овошје/, бадеми /
овошје/, бобинки во свежа состојба, бобинки
/овошје/, грашок, грозје /свежо/ дудинки, елен
печурка, зелена салата, компири, коприви,
корени за употреба во исхраната, костен во свежа
состојба, краставички, круши, леќа/зеленчук/
свежа, лешници, лимони, лук (свеж) /зеленчук/,
маслинки, ореви, печурки /свежи/, пиперка /
растение/, портокали, пченица, пченка, ’рж, свеж
зеленчук, свежо овошје, семе, стебла, стебла /
растение/, тиква
кл. 32 - безалкохолни овошни екстракти,
безалкохолни пијалоци, газирани води, газирани
води (производи за приготвување газирани води),
газирани пијалоци (прашок за газирани пијалоци),
концентрати на екстракти за приготвување
напивки, ликери (препарати за приготвување
ликер), лимонада, лимонада (сирупи за
лимонада), минерални води, сирупи за минерални
води, овошни напивки без алкохол, овошни
сокови, пијалоци (концентрати на екстракти за
приготвување пијалоци), пијалоци (сирупи за
приготвување пијалоци), сокови од растенија
(напивки), шербет /ладен пијалок/

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/402

(220) 03/06/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер (снимен), компјутерски
софтвер (за преземање - downloadable)

(731) Bacardi & Company Limited
1000 Bacardi Road, Nassau, BS

кл. 42 - инсталирање компјутерски софтвер;
одржување компјутерски софтвер; изнајмување
компјутерски софтвер

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)
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(210) TM 2004/408

(220) 04/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) ENRIQUE BERNAT F., S.A.
WTC ALMEDA PARK 2, 1st floor, Pl. de la Pau, s/n
08940-CORNELLA DE LLOBREGAT, Barcelona,
ES
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(554) тродимензионална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пива; минерални води, сода вода,
безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци; овошни
сокови, сирупи за изготвување безалкохолни
пијалоци, останати производи за изготвување
безалкохолни пијалоци

(591) црвена, жолта, бела, сина

кл. 33 - алкохолни пијалоци ( освен пиво), вина,
жестоки пијалоци и ликери

(510, 511)

(210) TM 2004/405

(551) индивидуална
кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми),
бомбони,
карамел
бомбони,
лижавчиња,
марципан, медени слатки, мента ( бомбони од
мента), овошни слатки, слад (колач од слад) за
исхрана, садолед, слатки, слатки, стапчињаслатки, слатки од бадем, слатки (прашок за
слатки), торти, украси /за јадење, за слатки/ чајни
колачиња, шеќерни производи

(220) 04/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Тошо Панковски
ул.”Цицо Поповиќ” 3-2-16, 1000 Скопје, MK
(540)

ENTERPRISEEX

(210) TM 2004/420

(220) 09/06/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер (снимен), компјутерски
софтвер (за преземање - downloadable)
кл. 42 - инсталирање компјутерски софтвер;
одржување компјутерски софтвер; изнајмување
компјутерски софтвер
(210) TM 2004/406

(220) 04/06/2004

(731) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim
Sirketi
Ambarli Petrol Ofis Tesisleri Yolu, Avcilar TR34840 Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(442) 30/06/2006
(731) Тошо Панковски
ул.”Цицо Поповиќ” 3-2-16, 1000 Скопје, MK
(540)

HIIQIT
(591) во сите бои и комбинации
Trgovski marki

TM 2004/420
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(551) индивидуална

(210) TM 2004/422

(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво (што не се вклучени во останатите класи),
плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови,
коски, слонова коска, китови коски, школки,
ќилибар, седеф, морска пена и замена на сите
тие материјали или од пластика
кл. 23 - предено и конец за текстил

(220) 10/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) NATURAL WEALTH NUTRITION CORPORATION
90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, завеси, покривки за
кревети и маси
кл. 25 - облека, капи и чевли
кл. 26 - везови и везени работи, панделки и
гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и
игли, вештачко цвеќе
кл. 27 - ќилими, простирки, особено простирки за
молење, простирки и рогузини, линолеум и други
материјали за прекривање на подови, ѕидни
тапети што не се од текстил
кл. 35 - огласување, водење работи, деловна
администрација, канцелариски работи
(210)

TM 2004/421

(220) 10/06/2004

(442) 30/06/2006
(731) OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED
at 43-2, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo,
JP
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. „Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски додатоци и производи
(210) TM 2004/423

(220) 10/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) NATURAL WEALTH NUTRITION CORPORATION
90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средствa за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи зе боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,   фотографски кинемстографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати
и инструменти за спроведување,вклучување,
трансформирање, акумулирање регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на   податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со   монети или
жетони регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариски
прибор (освен мебелот), материјали за пакување,
што не се опфатени во другите класи, печатарски
букви, клишиња

TM 2004/421

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски додатоци и производи
(210) TM 2004/430

(220) 11/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) ТОДОРЧЕ КОЦЕВ
бул.”Јане Сандански” 5/1/14, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

(591) бела, црвена
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(510, 511)
кл. 5 производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телефонски апарати, предаватели и
предавателни станици, радио предаватели,
апаратура за теле-управување, аудио и видео
приемници, апарати за внатрешни врски
кл. 37 - монтажа, демонтажа и техничко
опслужување на машини и механизми и
информации што се однесуваат на ремонт
кл. 38 - информации во областа на средствата
за врски, пренос на соопштенија, изнајмување
уреди за пренос на информации, електронска
пошта, телеграфски и телефонски врски, телекс и
факсимил врски, врски на терминали на сметачки
машини, радио врски, телевизиски врски, пренос
на соопштенија и слики со компјутери и пренос на
телеграми

кардиоваскуларни

(210) TM 2004/434

фармацевтски
(220) 16/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - изнајмување  сметачки машини, компјутери
и средства за осигурување програми и испорака
на стоки
(210) TM 2004/432

(220) 11/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул.”Марксова” бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно сребрена, светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(210) TM 2004/436

(220) 17/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) ФЛАМИНГО Д.О.О. СКОПЈЕ
Бул.”АВНОЈ” бр.34, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно сребрена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(210) TM 2004/433

(220) 11/06/2004
(442) 30/06/2006

(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - игри на среќа (автомат клуб)

(731) Biofarma
22 rue Garnier, 92200 Neuilly - Sur - Seine, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
Trgovski marki

TM 2004/436

310 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(210) TM 2004/437

(220) 17/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

FAVORA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - абразиви /средства за брусење/, алишта
(производи за закиснување алишта), алишта
(синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), амбра /парфимерија/,
амонијак користен како средство за миење,
анисово дрво (етерични масла од анисово дрво),
апретура (скробна апретура) /штирак/, аромати
(етарични масла), бадемов сапун, бадемово
масло, бадемово млеко за козметичка употреба,
белење (сода за белење), белење (соли за
белење), белила /деколоранти/ за козметичка
употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота),
бои (производи за отстранување на боите), бои
(средства за отстранување на боите бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/, бои за тоалетна
употреба, брада (антисептички камења за
бричење брада), брада (бои за брада), брада
(сапуни за брада), бричење (паста за ремени за
бричење), бричење (производи за бричење),
брусна хартија /абразив/, брусно платно, веѓи
(козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за
веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за
зацврстување на вештачките мустаќи бради и
коса), вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки
трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса
(препарати за виткање коса), виткана коса
(средства за израмнување на природно витканата
коса), влакненца (средства за отсранување
влакненца), водороден супероксид за козметичка
употреба, восок за во кројачкиот занает, восок за
л’скање, восок за мустаќи, восок за отстранување
влакненца, восок за паркети, восок за столарски
занает, восок за чистилници, врзувачки средства /
анстригенси/ за козметичка употреба, вулканска
пепел за чистење, голтерија (масла од голтерија)
/растенија од Северна Америка/, дезодоранси за
лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки
сапуни, депилатори детерѓенти различни од оние
што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, дијаманти (абразивно
средство), екстракти од цвеќе /парфимерија/,
етерични екстракти /есенции/, етерични масти,
жавелова вода /хромен раствор/, жераниол, забни
протези (препарати за чистење на забните
протези), забни протези (препарати за нега на
забните протези), забни протези (препарати за
полирање на забните протези), закиснување
алишта (средства за закиснување на алиштата),

TM 2004/437

избелување (производи за избеливање) /алкалии/,
јаглерод на терпентински топ, јасмин (јасминово
масло), јонон (парфимерија), хемиски материи со
мирис на темјанушки, кадење (производи за
кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење
(козметички препарати за капење), капење (соли
за капење), не се за медицинска употреба,
капилари (лосион за капилари), кожа (козметички
производи за нега на кожата), кожа (креми за
кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожни
производи), кожа (производи за заштита на
кожата), кожни производи (средства за чистење
на кожни производи), козметика (украсни детали
за козметичка употреба), козметички бои,
козметички креми, козметички лосиони (шамичиња
натопени во козметички лосиони), козметички
препарати за животни, козметички прибор,
козметички
производи,
колонска
вода,
конзервирање кожа (производи за конзервирање
на кожата) /лустра/, кора килаи /вид растние/ за
чистење, корозија (производи за симнување на
корозијата), корозија (средства за отстранување
на корозијата), корунд /абразивно средство/, коса
(бои за коса), коса (препарати за боење на косата),
коса (препарати за виткање на косата), коса
(средства за израмнување на природни витканта
коса), креда за чистење, крема за кожени ремени
за бричење, креми за кожа, креми за козметичка
употреба, креми за полирање, креми /пасти/ за
чевли, кројачки восок, куќни миленици (шампони
за куќни миленици), лавандина водичка, лак
(производи за отстранување на лакот), лак за
нокти, лаштила (производи за л’скање), лепила
врз основа на скроб, лепила за зацврснување на
уметнички украси, перики, мустаќи, брада, лимон
(етерични масла со лимон), лице (белило, црвило
за лице), лосион за козметичка употреба, лустра
/масти/ за подови, лустро/бикс/, шамичиња
натопени во козметички лосиони, маски за
убавина, масла за парфимерија, масла за
чистење, масла /етерични масла, масло (бадемово
масло), масло за козметичка употреба, масло од
голтерија /растение од С. Америка/, масти за
козметичка употреба), медицински сапуни,
метални јаглероди /абразиви/, миризлива водичка,
миризливо дрво, мириси /парфеми/, моливи (за
козметачка употреба), мошус /парфимерија/,
мустаќи (восок за мустаќи), нане (екстракти од
нане), нане за парфимерија, натриумови кристали
за чистење, нафтени желиња за козметичка
употреба, нега на кожа (козметички производи за
нега на кожата), нега на уста (производи за нега
на устата), не се за медицинска употреба, нокти
(лак за нокти), нокти (производи за нега на
ноктите), оживување на бои (хемиски производи
за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), острење (производи за острење),
отнување на одводни цевки (препарати за
отнување на одводните цевки), очи (хартиени
помагала за шминкање на очите), памук за
козметичка употреба, паркети (восок за л’скање
паркет), парфимериски производи, парфимирање
на алишта (производи за парфимирање на
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алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), пијалоци (аромати за
пијалоци) /етерични масла/, плавење (средства
за плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање
(камења за полирање), полирање (платнена
шмиргла), полирање (препарати за полирање),
полирање на забни протези (препарати за
полирање на забните протези), прашок за ремени,
пудра за шминкање, растворувачи (сапуни за
растворување), растворувачи за бои, ремен за
бричење (крема за ремен за бричење), розово
масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за
дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни протав
потење, сафрол, силициумов карбид /абразив/,
синило за алишта, сјаење (производи за
постигнување сјај), сјај (производи за постигнување
сјај), скроб /штиркање/, слабеење (козметички
препарати за слабеење), слатки (аромати за
слатки) /етерични масла/, смирак /ситнозрнест
корунд/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода
за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, сонце
(препарати за заштита од сонце) /козметички
препарати за заштита од црнење/, средства за
нега на заби, средства за отстранување на
каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили
(течности за перење на автомобилските стакла),
стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стаклено
платно /брусно платно/, стапала (сапуни против
потење на стапалата), стапчиња обложени со
памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација на
статичкиот електрицитет) за домаќинство, стипса
(камена стипса) /антисептик/, столарска смола,
столарски восок, талк за тоалета, тапети
(производи за чистење на тапетите, темјан,
терпентин /производ за одмастување/, терпентин
/средство за одмастување/, тоалетна вода,
тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), трипал
за полирање /вид камен/, убавина (маски за
убавина), украсни детали за козметичка употреба,
усни (црвила за усни), уста (производи за нега на
устата) не се за медицинска употреба, флеки
(средства за чистење флеки), флеки од мрснотии
(производи за чистење флеки од мрснотии)
(различни од оние кои се користат во текот на
процесот на производството), хартија (абразивна
/брусена/ хартија), хартија (хартија за триење),
хартија за полирање /мазнење/, хартија за
шмирглање, хелиотропински супстанции, хидроген
(водороден пероксид) за козметичка употреба,
цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од
цвеќе) /парфимерија/, цедрово етерично масло,
црвила за усни, црвило за сјаење, црнење /
бронзирање/ (производи за црнење на кожата),
чевли (креми за чевли), чевли (лустра за чевли),
чистење (производи за чистење), чистење на
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забни протези (препарати за чистење на забните
протези), чистилница (восок за чистилници),
шампони, шампони за домашни миленици,
шилење (производи за шилење), шминка
(производи за симнување на шминката),
шминкање (производи за шминкање), шминкање
очи (хартиено помагало за шминкање на очите),
штирак за мазнење (пеглање)
кл. 5 - абразивни средства за забарството,
алгициди /средства за уништување на алгите/,
алдехиди за фармацевстка употреба, алкални
јодиди за фармацевтска употреба, алкалоиди за
медицинска употреба, алкалоиди од модар
клобук, алуминиумов триоксид /глиница/ (ацетати
на алуминиумов триоксид) за фармацевтска
употреба, амонијак (пастили на амонијаковите
соли), англиски фластери, ангостура /грмоликарастение од Јужна Америка/, кора на ангостура,
анестетици, антиасматици (чај против асма),
антиревматски нараквици, антаревматски прстени
антисептици, антисептички памук, апсорбирачки
памук (вата), апчиња за фармацевтска употреба,
асептичен памук, ацетати за фармацевтска
употреба,
бадеми
(бадемово
млеко)
за
фармацевтска употреба, бактерии (култура-бацил
за бактериологија), бактериолошки препарати за
медицинска или ветеринарна употреба, бактериски
отров, бактериски препарати за медицинска или
ветеринарна употреба, балзам за медицинска
употреба, балзам од гургума за медицинска
употреба, балзами, бањи (соли за бањи) за
медицинска употреба, бањи (кал за бањи), бањи
(морска вода за бањи), бањи (терапевтски),
препарати за бањи), бањи со кислород, бебе
(храна за бебе), бела вода/раствор на базичен
оловен ацетат /за нега на изгореници и слично/
белтачини (намирници врз основа на белтачини)
за медицинска употреба, белтачини препарати за
медицинска употреба, белтачини /албуминско
млеко/, бизмут (бизмутски препарати) за
фармацевтска употреба, бизмут (субнитрати на
бизмут) за фармацевска употреба, биолошки
препарати за ветеринарска употреба, биолошки
препарати за медицинска употреба, биоциди,
благородни метали (легури на благородни метали)
за забарството, бомбони за фармацевтска
употреба, брадавици (моливи за оттргнување на
брадавици), брашно за фармацевтска употреба,
бременост
(хемиски
препарати
за
дијагностицирање на бременоста), бром за
фармацевтска употреба, вакцини, вар (производи
врз основа на вар) за фармацевтска употреба,
варени сокови /декокти/ за фармацевтска
употреба, весиканти (средства кои предизвикуваат
создавање меурчиња на кожата), вештачко
оплодување сперма за вештачко оплодување),
винова лоза (хемиски производи за обработка на
виновата лоза), витамински препарати, воздух
(производи за освежување на воздухот), воздух
(производи за прочистување на воздухот), восок
за моделирање (за забна употреба), гадинки
(средства за уништување на гадинките), газа за
завиткување, газа за медицинска употреба,
гајакол (супстанција од растението гајакол) за
фармацевтска употреба, гармициди /средства за
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уништување бацили/, гас за медицинска употреба,
главоболка (производи против главоболка),
гликоза за медицинска употреба, глисти (средства
против глисти), глицерин за медицинска употреба,
глицерофосфати,
глувци
(производи
за
уништување на глувците), горкун /растение/ за
медицинска употреба, грозница (средства против
грозница), гума за забарска употреба, гума за
медицинска употреба, гуми за џвакање за
медицинска употреба, гумигут /жолта смола/ за
медицинска употреба, гургу (балзам на гургу) за
медицинска употреба, дезодорирачки средства
различни од оние за лична употреба, детерѓенти
за медицинска употреба, дигиталин, диететски
намирници за медицинска употреба, диететски
напивки за медицинска употреба, диетил етери за
фармацевтска употреба, дијабетичари (леб за
дијабетичари), дијагностицирање (производи за
дијагностицирање), за медицинска употреба,
добивање заби (препарати за олеснување на
растењето на забите), добиток (средства за
миење на добитокот), додатоци за крма, за
медицинска
употреба,
дрвен
јаглен
за
фармацевтска употреба, дрога за медицинска
употреба, електроди на електрокардиографија
(хемиски
водач
за
електроди
во
електрокардиографијата), еликсир (фармацевтски
препарат), енѕими за ветеринарна употреба,
енѕими за медицинска употреба, енѕимски
препарати за ветеринарна употреба, енѕимски
препарати за медицинска употреба, енцијан за
фармацевтска
употреба,
еукалиптус
за
фармацевтска употреба, жежок облог, желатин за
медицинска употреба, животни (производи за
перење на животните), животни (цемент за
животински копита), жита (остатоци од обработката
на зрната на житата) /за медицинска употреба/,
жолт шеќер за медицинска употреба, забен кит,
забен лак, забен цемент, заби (лепила за забни
протези), заби (материјали за пломбирање на
забите), забни амалгами, забни протези (лепила
за забни протези), забни протези (порцелан за
забни протези), завои, завои /компресивни/,
закрепнувачки лекови, запек (лекови против
запек), заштита за гаќи /хигиенски производи/,
заштита од сонце (масти против изгореници од
сонце), земјиште (производи за стерилизација на
земјиштето), злато (забни супстанции од злато),
изгореници (производи за заштита од изгореници),
изгореници од сонце (масти против изгореници),
инсекти (средства за одбивање на инсектите),
инсектициди, ирска мов за медицинска употреба,
јаглен (дрвен јаглен за фармацевтска употреба),
јалапа /пургатив/, јетра од бакалар (масло од јетра
од бакалар), јод за фармацевтска употреба, јодити
за фармацевтска употреба, јодна тинктура,
јодоформ, кадење (производи за кадење),
калиумови соли за медицинска употреба, каломел,
камфор, камфорно масло, кантарид /шпанска
мушичка/ (прашок од кантарид), капсули за
медицинска употреба, карбонил /против паразити/,
каустици за фармацевтска употреба, кашу /
екстракт на акација/ за фармацевтска употреба,
квасец за фармацевтска употреба, кебрачо /
растение/ (дрво за медицинска употреба), кинин

TM 2004/437

за медицинска употреба, кининова кора за
медицинска употреба, кинолин за медицинска
употреба, киселина од шишарки за фармацевтска
употреба, киселини за фармацевтска употреба,
кожа (фармацевтски производи за нега на кожата),
кокаин, колодион за фармацевтска употреба,
коморач за медицинска употреба, коморачева
водичка, комплексни етери за фармацевтска
употреба, кондуранго растение (кора од
кондуранго), контактни леќи (препарати за
чистење на контактните леќи), контактни леќи
(раствор за контактни леќи), контрацепција
(хемиски производи за контрацепција), кора за
фармацевтска употреба, корициди (средства за
оттргнување на плускавци), крв за медицинска
употреба, крвна плазма, крема од вински камен /
бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за
фармацевтска употреба, криптогами (средства
против криптогами), крма (додатоци на крмата) за
медицинска употреба, кротон (кора од кротон),
култура на бацили за бактериологија, култура на
микроорганизми за ветеринарна или медицинска
употреба, кураре /отров/, кучиња (лосион за
кучиња), кучиња (производи за миење на
кучињата), кучиња (средстаа за одбивање на
кучињата /репулзиви/, ларви (средство за
уништување ларви), леб за дијабетичари, легури
на благородни метали за забарството, лекови за
ветеринарна употреба, лекови за забарска
употреба, лекови за зајакнување на нервите,
лекови за прочистување на крвта, лекови за
хумана медицина, лековита кал, лековити корења,
лековити треви, лековити чаеви, ленено брашно
за фармацевтска употреба, ленено семе за
фармацевтска употреба, ленти (лепливи ленти за
медицинска употреба), лепила за забни протези,
лепливи ленти за медицинска употреба, лецитин
за медицинска употреба, лосион за ветеринарна
употреба, лосион за фармацевтска употреба,
лупулин /жолт прав добиен од хмел/ за
фармацевтска
употреба,
магнезиум
за
фармацевтска употреба, манглово дрво (кора од
манглово дрво) за фармацевтска употреба, масла
за медицинска употреба, масла против коњски
муви, масло (канфорно масло), масло од хепарот
на бакалар, масло од рицинус за медицинска
употреба, маст од жива, масти за ветеринарна
употреба, масти за медицинска употреба,
материјал за забни отисоци, матична млеч за
медицинска употреба, матичник /растение/
(матичникова водичка) за фармацевтска употреба,
медицински
алкохол,
медицински
бањи,
медицински инфузии, медицински напивки,
медицински
чај,
менструација
(завој
за
менструација),
менструација
(тампони
за
менструација), ментол, микроелементи (препарати
на микроелементи) за човечка и животинска
исхрана,
микроорганизми
(култури
на
микроорганизми) за медицинска и ветеринарна
цел, минерални води (соли на минерални води за
бањи), минерални води (соли на минерални води),
минерални води за медицински цели, минерални
бањи (соли за минерални бањи), миризливи соли,
мироболан /растение/ (кора од мироболан) за
фармацевтска употреба, млеко од белтачини,
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млеко од слад за медицинска употреба, млечен
шеќер /лактоза/, млечна маст, млечни ферменти
за фармацевтска употреба, млечно брашно /за
доенчиња/, мокроорганизми (хранливи материјали
за микроорганизми), моливи (за оттргнување
брадавици), моливи (каустични /изгризувачки/
моливи), моливи од шеќер за медицинска
употреба, молци (средства против молци), мочка
(хигиенски гаќи за впивање на мочката), мочка
(хигиенски пелени за впивање на мочката), муви
(средства за уништување на мувите), муволовки
/хартиени лепливи ленти/, нагризувачки средства
за семе, нане за фармацевтска употреба,
нараквици за медицинска употреба, наркотици,
настинки
(балзам
против
настинки)
за
фармацевтска употреба настинки (производи
против настинки), натопувачи истргнување
англиски фластер, натриумова сол за медицинска
употреба, нафтено желе за медицинска употреба,
несвестица (средства против несвестица), облоги
за рани (сунѓери за облоги за рани), облоги /
мелеми/ од сачици ѓердани против паразити за
животни, одбивање на кучиња (средства за
одбивање на кучињата) /репулзиви/, омамувачки
средства, опиум, опиумски лекови /опивање/,
опотераписки производи, остатоци од обработка
на жита (за медицинска употреба), отров за
стаорци, отрови, памук за медицинска употреба,
паразити(ѓердани против паразити) за животни,
паразити (производи против паразити), патување
(рачна аптека за патување), пектини за
фармацевтска употреба, пепсини за фармацевтска
употреба, пептони за фармацевтска употреба,
пероксид за медицинска употреба, пероноспора
(хемиски производи за обработка на пероноспори),
пестициди, пијавици за медицинска употреба,
плускавци
(производи
против
плускавци),
плускавци на нозе (средства против плускавци на
нозете), повои за рамо за хируршка употреба,
појаси за хигиенски влошки, полжави (производи
за уништување на полжавите), порцелан за забни
протези, потење (лекови против потење), прашоци
за фармацевтска употреба, првут (фармацевтски
производи против првут), преврзување рани
(производи за преврзување рани), прирачна
аптека, производи против создавање мочни
киселини, против мигрени, прочистување на
воздух (производи за прочистување на воздухот),
прстени за плускавци на стапалата, прстени
против плускавци, прстени против реума,
пургативи, пушење (треви за пушење) за
медицинска употреба, рабарбара /растение/ (кора
на рабарбара) за фармацевтска употреба,
радиоактивни производи за медицинска употреба,
радиолошки контрасти (супстанции за радиолошки
контрасти) за медицинска употреба, радиум за
медицинска употреба, растворливи средства за
хигиенска употреба, растителни влакна за јадење
/не се хранливи/, реума, реума (прстени против
реума), ’рж за фармацевтска употреба (за
запирање на крварењето), рицинусово масло за
медицинска употреба, салсапарија /растение/ за
медицинска употреба, седативи , серуми,
серумотерапевтски лекови, сикативи /средства за
брзо сушење/ за медицинска употреба, синап
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(масло од синап) за медицинска употреба, синап
за фармацевтска употреба, сируп за фармацевтска
употреба, скроб за диететска или фармацевтска
употреба, слабеење (медицински препарати за
слабеење), слабеење (чај за слабеење) за
медицинска употреба, слад (корени од слад) за
фармацевтска употреба, слад за фармацевтска
употреба, смирувачки средства, сода бикарбона
за фармацевтска употреба, соли за медицинска
употреба, соли против несвестици, сончаница
(производи против сончаница) за фармацевтска
употреба, сперма за вештачко оплодување,
срдовица /чичимак/ (паста од срдовица), средства
за барење на храната за фармацевтска употреба,
средство за миење на очите, средства за
стегнување /стиптички средства/, средства за
ублажување болка /аналгетици/, средства за
успивање, средства за чистење /пургативи/,
стапала (лекови против потење на стапалата),
стерилизација (производи за стерилизација),
стрихнин, сулфамиди /лекови/, сулфурен прав за
фармацевтска употреба, сулфурни ленти за
дезинфекција, сунѓер за рани, таблети за
фарнацевтска употреба, тампони за менструација,
таргог (прашок од таргог), термални води,
терпентин за фармацевтска употреба, тимол за
фармацевтска употреба, тинктури за медицинска
употреба, ткаенини за завиткување, трулење на
дрво (средства против трулење на градежното
дрво), тутун (екстракт на тутун) /инсектициди/,
фармацевтски производи, фенол за фармацевтска
употреба, ферменти за фармацевтска употреба,
филоксера (хемиски производи за обработка на
филоксера), фластери, фластери, формалин за
фармацевтска употреба фосфати за фармацевтска
употреба, фунгициди, хартија за облоги од синап,
хартија против молци, хемиски водич за електроди
на електрокардиографија, хемиски препарати за
ветеринарна употреба, хемиски препарати за
медицинска употреба, хемиски препарати за
фармацевтска употреба, хемиски реагенси за
медицинска или ветеринарна употреба, хемискофармацевтски производи, хемоглобин, хемороиди
(средства против хемороиди), хемостатски
моливи, хемостатски моливи (за спречување на
крварењето), хербициди, хигиенски гаќи, хигиенски
гаќи за впивање на мочката, хигиенски завои,
хигиенски пелени за впивање на мочката,
хигиенски шамичиња,   хидрастин, хидриран
хлорал  за  фармацевтска употреба, хидроген за
медицинска употреба, хидрстинин, хируршки
ткаенини, хлороформ, хмел (екстракт на хмелот)
за медицинска употреба, хормони за медицинска
употреба, храна за доенчиња /бебиња/, целулоза
(целулозни етери) за фармацевтска употреба,
цемент за животински копита, цигари /без тутун/
за медицинска употреба, црн емајл (хемиски
производ за обработка на црн емајл), црн шеќер
за фармацевтска употреба, чепчиња за анусот,
чистење (производи за чистење) /лаксативи/,
шарпија, штетници (производи за уништување на
штетниците), џвакаше (гуми за џвакање) за
медицинска употреба
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/рекламирање/,
плакатирање
/огласување/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци, рекламна хроника, рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење на рекламните огласи),
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/, класификација на податоци
во комјутерски бази на податоци, систематизација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
компилација на податоци во компјутерски бази на
податоци

(220) 18/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за финансии, консалтинг и медија Р3
дооел
ул. „Рузвелтова 3” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 41 - книги (издавање на   книгите),
кореспонденција, објавување весници, централна
база на податоци

(551) индивидуална

(210) TM 2004/440

(510, 511)
кл. 16 - известување /хартиени производи/,
каталози,
печатници
/печатени
работи/,
публикации, регистри /книги/, машини за
адресирање
кл. 35 - водење   информатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
плакатирање
/огласување/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци, рекламна хроника, рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење на рекламните огласи),
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/, класификација на податоци
во комјутерски бази на податоци, систематизација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
компилација на податоци во компјутерски бази на
податоци
кл. 41 - книги (издавање на   книгите),
кореспонденција, објавување весници, централна
база на податоци
(210) TM 2004/439

(220) 18/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за финансии, консалтинг и медија Р3
дооел
ул. „Рузвелтова 3” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 18/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за финансии, консалтинг и медија Р3
дооел
ул. „Рузвелтова 3” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - известување /хартиени производи/,
каталози,
печатници
/печатени
работи/,
публикации, регистри /книги/, машини за
адресирање
кл. 35 - водење   информатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
плакатирање
/огласување/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци, рекламна хроника, рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење на рекламните огласи),
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/, класификација на податоци
во комјутерски бази на податоци, систематизација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
компилација на податоци во компјутерски бази на
податоци
кл. 41 - книги (издавање на   книгите),
кореспонденција, објавување весници, централна
база на податоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - известување /хартиени производи/,
каталози,
печатници
/печатени
работи/,
публикации, регистри /книги/, машини за
адресирање
кл. 35 - водење   информатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
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(210) TM 2004/443

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Друштво за финансии, консалтинг и медија Р3
дооел

(731) Canada Dry Corporation Limited
P.O.Box GT 265 Walker House, Mary Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
BW1, KY

ул. „Рузвелтова 3” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 18/06/2004

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

CANADA DRY
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

кл. 16 - известување /хартиени производи/,
каталози,
печатници
/печатени
работи/,
публикации, регистри /книги/, машини за
адресирање
кл. 35 - водење   информатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
плакатирање
/огласување/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци, рекламна хроника, рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење на рекламните огласи),
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/, класификација на податоци
во комјутерски бази на податоци, систематизација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
компилација на податоци во компјутерски бази на
податоци
кл. 41 - книги (издавање на   книгите),
кореспонденција, објавување весници, централна
база на податоци
(210) TM 2004/442

(220) 18/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) DP Beverages Limited
P.O.Box GT 265 Walker House, Mary Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
BW1, KY
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

DR. PEPPER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

Trgovski marki

(210) TM 2004/445

(220) 21/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за финансии, консалтинг и медија Р3
дооел
ул. „Рузвелтова 3” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - известување /хартиени производи/,
каталози,
печатници
/печатени
работи/,
публикации, регистри /книги/, машини за
адресирање
кл. 35 - водење иформатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
плакатирање
/огласување/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци, рекламна хроника, рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење на рекламните огласи),
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/, класификација на податоци
во комјутерски бази на податоци, систематизација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
компилација на податоци во компјутерски бази на
податоци
кл. 41 - книги (издавање на книгите),
кореспонденција, објавување весници, централна
база на податоци
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(210) TM 2004/447

(220) 21/06/2004

(510, 511)
кл. 1 - генетски материјал отпорен на инсекти
за користење во производството на земјоделско
семе

(442) 30/06/2006
(731) ZITO GORENJKA, proizvodnja pekarskih in
konditorskih izdelkov, d.d.

кл. 31 - земјоделско семе што содржи генетски
материјал отпорен на инсекти

4248 Lesce, Rozna dolina 8, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/452

(220) 24/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) A. NATTERMANN & CIE. GmbH
Nattermannallee 1, D-50829 Koln, DE
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита, леб,
колач, слатки, сладолед, мед, сируп од меласа,
квасец, прашок за печење

EPL
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни
сокови; сирупи и други препарати за производство
на пијалоци
кл. 35 - огласувачка дејност; водење комерцијални
работи; деловна администрација; канцелариски
работи, услуги за продажба на големо и услуги на
малопродажба од областа на производите што се
опфатени со класите 30 и 32
(210) TM 2004/449

(220) 22/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT

кл. 1 - суровини за фармацевтски производи,
вклучително интермедијални материјали за
фармацевтски производи
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/458

(220) 25/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Прехранбена
Прилеп

индустрија

ВИТАМИНКА

АД

ул. „Леце Котески” бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

ПАКЛИТАКСЕЛ ЕБЕВЕ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/450

(220) 22/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 63167
Missouri, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно зелена, црвена, окер, светло и
темно кафена, црна, светло и темно сина, жолта,
портокалова и бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мирудии

YIELDGARD
(551) индивидуална

TM 2004/447

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/459

(220) 29/06/2004

(442) 30/06/2006
(731) Трговец поединец ТОБАКО-ТУТУН ТП Скопје
Бошко Илија Јанев
Бул. „Јане Сандански” бб, 1000 Скопје , MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
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(591) жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за елка
кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(540)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока, организирање патувања

(591) жолта и зелена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за елка
кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока, организирање патувања
кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери
кл. 43 - подготвување храна и пијалоци, услуги за
привремено сместување
кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги
(210) TM 2004/460

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери
кл. 43 - подготвување храна и пијалоци, услуги за
привремено сместување
кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги
(210) TM 2004/461

(220) 29/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговец поединец ТОБАКО-ТУТУН ТП Скопје
Бошко Илија Јанев
Бул. „Јане Сандански” бб, 1000 Скопје , MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(220) 29/06/2004

(442) 30/06/2006
(731) Трговец поединец ТОБАКО-ТУТУН ТП Скопје
Бошко Илија Јанев
Бул. „Јане Сандански” бб, 1000 Скопје , MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

и

(591) жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за елка
кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

Trgovski marki

конструкции;

поправки;

TM 2004/461
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кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока, организирање патувања

и

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери
кл. 43 - подготвување храна и пијалоци, услуги за
привремено сместување
кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги
(210) TM 2004/462

(220) 29/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговец поединец ТОБАКО-ТУТУН ТП Скопје
Бошко Илија Јанев

(210) TM 2004/463

(220) 29/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговец поединец ТОБАКО-ТУТУН ТП Скопје
Бошко Илија Јанев
Бул. „Јане Сандански” бб, 1000 Скопје , MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за елка

Бул. „Јане Сандански” бб, 1000 Скопје , MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

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

(540)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока, организирање патувања

и

кл. 40 - обработка на материјали

(591) во сите бои и комбинации

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

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за елка

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

кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги

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

(210) TM 2004/464

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(731) Трговец поединец ТОБАКО-ТУТУН ТП Скопје
Бошко Илија Јанев

конструкции;

поправки;

кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока, организирање патувања

и

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

(442) 30/06/2006

Бул. „Јане Сандански” бб, 1000 Скопје , MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери

(591) во сите бои и комбинации

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

(510, 511)

кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги

TM 2004/462

(220) 29/06/2004

(551) индивидуална
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за елка

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит

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

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

кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

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

поправки;

кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги

кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока, организирање патувања

и
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(210) TM 2004/466

(220) 29/06/2004
(442) 30/06/2006

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери
кл. 43 - подготвување храна и пијалоци, услуги за
привремено сместување

(731) Трговец поединец ТОБАКО-ТУТУН ТП Скопје
Бошко Илија Јанев
Бул. „Јане Сандански” бб, 1000 Скопје , MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги
(210) TM 2004/465

(220) 29/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговец поединец ТОБАКО-ТУТУН ТП Скопје
Бошко Илија Јанев
Бул. „Јане Сандански” бб, 1000 Скопје , MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за елка
кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

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

(540)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока, организирање патувања

(591) жолта и зелена

кл. 40 - обработка на материјали

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за елка
кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

и

конструкции;

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери
кл. 43 - подготвување храна и пијалоци, услуги за
привремено сместување
кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги

поправки;

кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока, организирање патувања

и

кл. 40 - обработка на материјали

Trgovski marki

TM 2004/466
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(210) TM 2004/467

(220) 30/06/2004

(210) TM 2004/470

(442) 30/06/2006
(731) Cope & Lloyd (Overseas) Limited
Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE,
Surrey, KT13 0QU, UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(220) 30/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) „СКОВИН” АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции
за пушење што се продаваат заедно или одвоено
од тутун а не се за медицински намени и не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари,  
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити
(210) TM 2004/468

(220) 30/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Cope & Lloyd (Overseas) Limited
Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE,
Surrey, KT13 0QU, UK

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијaлоци
(210) TM 2004/472

(220) 30/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) THE NATURAL CONFECTIONERY CO.PTY. LTD
16th Floor, Cadbury Schweppes House, 636 St.
Kilda Road, Melbourne Victoria 3004, AU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - немедицински бомбони
(210) TM 2004/473

(220) 30/06/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
џвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции
за пушење што се продаваат заедно или одвоено
од тутун а не се за медицински намени и не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари,  
цевчиња и чибуци за цигари, кибрити

TM 2004/467

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim
Sikreti
Cayirova Mahallesi, Ankara Asfalti Ustu Istanbul
Caddesi, No 111, Gebze KOCAELI, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(210) TM 2004/475

(220) 30/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim
Sikreti
Cayirova Mahallesi, Ankara Asfalti Ustu Istanbul
Caddesi, No 111, Gebze KOCAELI, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - секаков вид слатки, секаков вид слатки и
бомбони, чоколада, производи од чоколада, какаотабли, какао, какао прав, производи од какао;
замрзнати слатки, сладоледи, овошни сладоледи,
ароматизирани сладоледи; бисквити, чоколадни
бисквити, колач и благи производи, крекери,
торти, обланди; фондан, аромати за храна,
преливи од лешник;  производи од шеќер, слатки,
бомбони, шеќерни бомбони, ситни бомбони,
тофи-карамели, кандирано овошје, карамели,
чоколаден крем, пралине, алва, турски слатки,
гума за џвакање, мастика, бомбони за џвакање,
гумени бомбони, дражеи, шеќерни или со какао,
прелиени дражеи и бомбони од пеперминт
(210) TM 2004/474

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - секаков вид слатки, секаков вид слатки и
бомбони, чоколада, производи од чоколада, какаотабли, какао, какао прав, производи од какао;
замрзнати слатки, сладоледи, овошни сладоледи,
ароматизирани сладоледи; бисквити, чоколадни
бисквити, колач и благи производи, крекери,
торти, обланди; фондан, аромати за храна,
преливи од лешник;  производи од шеќер, слатки,
бомбони, шеќерни бомбони, ситни бомбони,
тофи-карамели, кандирано овошје, карамели,
чоколаден крем, пралине, алва, турски слатки,
гума за џвакање, мастика, бомбони за џвакање,
гумени бомбони, дражеи, шеќерни или со какао,
прелиени дражеи и бомбони од пеперминт

(220) 30/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim
Sikreti
Cayirova Mahallesi, Ankara Asfalti Ustu Istanbul
Caddesi, No 111, Gebze KOCAELI, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/476

(220) 30/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim
Sikreti
Cayirova Mahallesi, Ankara Asfalti Ustu Istanbul
Caddesi, No 111, Gebze KOCAELI, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 - секаков вид слатки, секаков вид слатки и
бомбони, чоколада, производи од чоколада, какаотабли, какао, какао прав, производи од какао;
замрзнати слатки, сладоледи, овошни сладоледи,
ароматизирани сладоледи; бисквити, чоколадни
бисквити, колач и благи производи, крекери,
торти, обланди; фондан, аромати за храна,
преливи од лешник;  производи од шеќер, слатки,
бомбони, шеќерни бомбони, ситни бомбони,
тофи-карамели, кандирано овошје, карамели,
чоколаден крем, пралине, алва, турски слатки,
гума за џвакање, мастика, бомбони за џвакање,
гумени бомбони, дражеи, шеќерни или со какао,
прелиени дражеи и бомбони од пеперминт

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - секаков вид слатки, секаков вид слатки и
бомбони, чоколада, производи од чоколада, какаотабли, какао, какао прав, производи од какао;
замрзнати слатки, сладоледи, овошни сладоледи,

TM 2004/476
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ароматизирани сладоледи; бисквити, чоколадни
бисквити, колач и благи производи, крекери,
торти, обланди; фондан, аромати за храна,
преливи од лешник;  производи од шеќер, слатки,
бомбони, шеќерни бомбони, ситни бомбони,
тофи-карамели, кандирано овошје, карамели,
чоколаден крем, пралине, алва, турски слатки,
гума за џвакање, мастика, бомбони за џвакање,
гумени бомбони, дражеи, шеќерни или со какао,
прелиени дражеи и бомбони од пеперминт
(210) TM 2004/477

(220) 30/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim
Sikreti

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - секаков вид слатки, секаков вид слатки и
бомбони, чоколада, производи од чоколада, какаотабли, какао, какао прав, производи од какао;
замрзнати слатки, сладоледи, овошни сладоледи,
ароматизирани сладоледи; бисквити, чоколадни
бисквити, колач и благи производи, крекери,
торти, обланди; фондан, аромати за храна,
преливи од лешник;  производи од шеќер, слатки,
бомбони, шеќерни бомбони, ситни бомбони,
тофи-карамели, кандирано овошје, карамели,
чоколаден крем, пралине, алва, турски слатки,
гума за џвакање, мастика, бомбони за џвакање,
гумени бомбони, дражеи, шеќерни или со какао,
прелиени дражеи и бомбони од пеперминт

Cayirova Mahallesi, Ankara Asfalti Ustu Istanbul
Caddesi, No 111, Gebze KOCAELI, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/479

(220) 01/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) ESAROM Essenzenfabrik Gesellschaft m.b.H

(551) индивидуална

Esaromstrase 51, A-2105 Oberrohrbach bei Wien,
AT

(510, 511)
кл. 30 - секаков вид слатки, секаков вид слатки и
бомбони, чоколада, производи од чоколада, какаотабли, какао, какао прав, производи од какао;
замрзнати слатки, сладоледи, овошни сладоледи,
ароматизирани сладоледи; бисквити, чоколадни
бисквити, колач и благи производи, крекери,
торти, обланди; фондан, аромати за храна,
преливи од лешник;  производи од шеќер, слатки,
бомбони, шеќерни бомбони, ситни бомбони,
тофи-карамели, кандирано овошје, карамели,
чоколаден крем, пралине, алва, турски слатки,
гума за џвакање, мастика, бомбони за џвакање,
гумени бомбони, дражеи, шеќерни или со какао,
прелиени дражеи и бомбони од пеперминт
(210) TM 2004/478

(220) 30/06/2004
(442) 30/06/2006

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim
Sikreti
Cayirova Mahallesi, Ankara Asfalti Ustu Istanbul
Caddesi, No 111, Gebze KOCAELI, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2004/477

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, жолта, портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - прехрнбени бои за намирници и производи
погодни за јадење
кл. 3 - етерични екстракти
кл. 29 - зеленчукови екстракти за намирници,
месни екстракти, концентрати за супа, коцки за
бујон
кл. 30 - овошни екстракти, екстракти од лимон
и портокал, екстракти за слаткарство и слатки,
екстрат со вкус на пеперминт, додатоци за вкус
на слатки, овошни додатоци за вкус, екстракти
за исхрана со исклучок на етеричните екстракти
и екстракти од масла, екстракти за слатки,
мирудии за слатки, екстракти за колач, хранливи
екстракти, ароматични подготовки за храна,
мирудии-екстракти, додатоци за вкус на слатки,

Trgovski marki

Glasnik,

додатоци за вкус на кафе, додатоци за вкус за
торти, мирудии за торти, вештачки додатоци со
вкус на ванила
кл. 32 - додатоци за вкус на пијалоци, екстракти
за безалкохолни пијалоци, подготовки за правење
пијалоци
кл. 33 - екстракти на алкохол, екстракти за
правење вино, алкохоли и ликери, овошен
дестилат, екстракт за пунч
(210) TM 2004/481
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(210) TM 2004/484

(442) 30/06/2006
(731) Иван Ѓорѓиев
ул.”Гоце Делчев” бр. 12, Ново Село, Струмица,
MK
(540)

GLUKONORMIN FORTE

(220) 02/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(220) 06/07/2004

(551) индивидуална
(510, 511)

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитaрни
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,
фунгициди хербициди

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

SAFENIGHT

(210) TM 2004/487

(220) 07/07/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална
(731) Diageo Brands B.V.

(510, 511)
кл. 3 - санитарни производи опфатени во оваа
класа
кл. 5 - санитарни производи опфатени во оваа
класа
кл. 16 - санитарни производи опфатерни во оваа
класа
(210) TM 2004/483

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 06/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско друштво за промет на големо и мало
инжинеринг и интелектуални услуги, експортимпорт, ЛЕМИ ДООЕЛ - Скопје
бул.”Партизански
Скопје , MK

Одреди”

бр.33-1/9,

1000

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
ул”Мишко Михајловски” бр.3а/1, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - артикли вклучени во класата 18 направени
од кожа или имитација на кожа; патни торби;
ранци (за планинари), чадори, торби за чување
работи, торби за чизми и обувки, големи патнички
торби; паричници; торби; колани, чанти; држачи
за кредитни картички, делови и опрема за сите
наведени производи
кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите; услуги
за индустриски анализи и истражувања; правни
услуги

Trgovski marki

TM 2004/487
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(210) TM 2004/488

(220) 07/07/2004

(210)

TM 2004/492

(442) 30/06/2006
(731) Diageo Brands B.V.

(220) 08/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) „BONES GROUP” d.o.o.

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Kumodraska 260, Beograd, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

GREEN LABEL
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/489

(220) 07/07/2004

сина, темно и светло розова

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 30/06/2006
(731) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

кл. 3 - паста за заби
(210) TM 2004/493

(442) 30/06/2006
(731) PRINCO CORPORATION
No. 6, Creation 4th Rd., Hsinchu Science Park,
Hsinchu, TW

(540)

KEEP WALKING

(220) 08/07/2004

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/490

(220) 07/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Diageo Brands B.V.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - празни оптички медиуми за чување,
имено, магнетни оптички дискови, мини дискови
за снимање/запишување, компакт дискови
за снимање и преснимување, и дигитални
весатилни дискови за снимање и преснимување,
флопи дискови, ЦД- РОМ-ови, единици за
складирање податоци, диск драјвови, уреди за
читaње податоци, уреди за складирање и читање
податоци, видео дискови, дискови за снимање
звук, видео компакт дискови

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

JOHNNIE WALKER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - артикли вклучени во класата 18 направени
од кожа или имитација на кожа; патни торби;
ранци (за планинари), чадори, торби за чување
работи, торби за чизми и обувки, големи патнички
торби; паричници; торби; колани, чанти; држачи
за кредитни картички; делови и опрема за сите
наведени производи

(210) TM 2004/494

(220) 09/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) THE COCA - COLA COMPANY
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, GA 30313,
US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

кл. 25 - облека, обувки и капи
(540)

COCA-COLA C2
(551) индивидуална

TM 2004/488

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалоци; води за пиење;
ароматизирани води, минерални и газирани води;
енергетски пијалоци и спортски пијалоци; пијалоци
од овошје и овошни сокови; сирупи, концентрати
и прашоци за производство на пијалоци како
ароматизирани води, минерални и газирани води,
енергетски и спортски пијалоци, овошни пијалоци
и сокови
(210) TM 2004/495

(220) 12/07/2004
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(210) TM 2004/497

(442) 30/06/2006
(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(442) 30/06/2006

VENOSAN

(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

RHINOSTOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/496

(220) 12/07/2004

(210) TM 2004/498

(220) 13/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Дане Саздовски
ул.”Славка Недич” бр. 14/33, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 12/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

SCABITOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал што не се
опфатени со другите класи, руди
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
земјоделски направи, инкубатори за јајца
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода

TM 2004/498
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(210) TM 2004/501

кл. 16 - производи направени од хартија, посебно
хартија за домаќинство, ќеси за ѓубре, проѕирни
фолии, тоалетна хартија

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

кл. 21 - крпи за чистење, посебно крпи од сунѓер,
крпи за домаќинство, крпи за под

(731) A. NATTERMANN & CIE. GmbH
Nattermannalleе 1, D-50829 Koln, DE
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/506

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

CONQUESTINA
(551) индивидуална

(591) портокалова, светло зелена, темно зелена и црна
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 - кафе, вештачко кафе, какао
(210) TM 2004/507

(510, 511)

(442) 30/06/2006

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/502

(220) 14/07/2004

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

DEVITO

(540)
(551) индивидуална

MALTO

(510, 511)
кл. 29 - готови јадења вклучени во класата 29;
колбаси и конзервирани колбаси

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи; десерти
вклучени во класата 29
(210) TM 2004/504

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(210) TM 2004/508

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

EL SQUISITO

(540)

BALU
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 14/07/2004

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколада, производи од чоколада и слатки,
посебно чоколадни табли, чоколадни бомбони,
бомбони

кл. 5 - санитарни артикли за жени, посебно влошки
за менструација
кл. 6 - алуминиумска фолија

TM 2004/501

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/509

(220) 14/07/2004
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(210) TM 2004/512

(220) 14/07/2004

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(540)

(540)

FIGURE

GREENDE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалоци, посебно сокови,
сирупи за подготвување на пијалок
(210) TM 2004/510

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - санитарни артикли за жени, посебно влошки
за менструација

(220) 14/07/2004

кл. 6 - алуминиумска фолија

(442) 30/06/2006

кл. 16 - производи направени од хартија, посебно
хартија за домаќинство, ќеси за ѓубре, проѕирни
фолии, тоалетна хартија

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

кл. 21 - крпи за чистење, посебно крпи од сунѓер,
крпи за домаќинство, крпи за под

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2004/513

FROTTO

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(551) индивидуална

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

(510, 511)
кл. 5 - санитарни артикли за жени, посебно влошки
за менструација
кл. 6 - алуминиумска фолија

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

кл. 16 - производи направени од хартија, посебно
хартија за домаќинство, ќеси за ѓубре, проѕирни
фолии, тоалетна хартија
кл. 21 - крпи за чистење, посебно крпи од сунѓер,
крпи за домаќинство, крпи за под
(210) TM 2004/511

HERD
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 14/07/2004

кл. 29 - колбаси и производи од колбаси;
конзервирани колбаси

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2004/514

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

GARDIS
(551) индивидуална

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; мешунки; прекрупа; слатки производи
за мачкање вклучени во класата 29
кл. 30 - брашно и производи од жита; ориз; лебни
трошки; состојки за печење, посебно прашок за
печење, квасец, ванилин шеќер, природна сода;
средства за давање вкус, посебно вкус на лимон;
пудинг од желе, пудинг; мед; слатки производи за
мачкање вклучени во класата 30; производи од
жита за појадок

Trgovski marki

ICEFIELD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, живина и риба; конзервиран, сушен
и варен зеленчук; готови јадења што во основа се
состојат од напред споменатите производи; сите
напред споменати производи смрзнати
кл. 30 - пирошкa; пица; напред споменатите
производи смрзнати; мраз за јадење

TM 2004/514
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(210) TM 2004/515

(220) 14/07/2004

(210) TM 2004/518

(220) 14/07/2004

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(540)

(540)

LATTI

PRILL

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи; десерти
вклучени во класата 29
(210)

TM 2004/516

кл. 5 - санитарни артикли за жени, посебно влошки
за менструација
кл. 6 - алуминиумска фолија

(220) 14/07/2004

кл. 16 - производи направени од хартија, посебно
хартија за домаќинство, ќеси за ѓубре, проѕирни
фолии, тоалетна хартија

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

кл. 21 - крпи за чистење, посебно крпи од сунѓер,
крпи за домаќинство, крпи за под

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(210) TM 2004/519

(540)

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG

MILSUN

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(551) индивидуална

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, посебно
сирење
(210) TM 2004/517

(540)

RARYTAS

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - готови јадења вклучени во класата 29;
колбаси и конзервирани колбаси

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2004/520

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

PIKOK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - готови јадења вклучени во класата 29;
колбаси и конзервирани колбаси

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

RAYLIGHT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни
кл. 4 - свеќи; горилки, посебно запалки за скара
и јаглен
кл. 21 - сунѓери; крпи од сунѓер

TM 2004/515

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/521

кл. 16 - производи направени од хартија, посебно
хартија за домаќинство, ќеси за ѓубре, проѕирни
фолии, тоалетна хартија

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

кл. 21 - крпи за чистење, посебно крпи од сунѓер,
крпи за домаќинство, крпи за под

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
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(210) TM 2004/524

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(540)

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

SAGUARO

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалоци, посебно сокови;
сирупи за подготвување пијалоци
(210) TM 2004/522

(220) 14/07/2004

SHARKEY
(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 30/06/2006

кл. 3 - козметика, посебно лосион за после
бричење, пена за бричење, крема за бричење,
гел за бричење, капалка за туширање и капење;
средства за дезодорирање за лична употреба;
шампон и производи за нега на косата; пасти за
заби; средство за плакнење на устата

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

кл. 8 - жилети
кл. 21 - електрични и неелектрични четки за заби;
конец за заби

SALITI

(210) TM 2004/525

(551) индивидуална

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 29 - производи за грицкање, посебно исушени,
печени, засолени и/или зачинети кикирики, ореви,
лешници и каша од оревчиња, чипс и стапчиња
од компири; производи од компири подготвени со
постапка на истискување; пржени колачиња од
компири
кл. 30 - производи за грицкање, посебно жита, ориз
и производи од пченка подготвени со постапка на
истиснување; пуканки, корнфлекс
(210) TM 2004/523

(220) 14/07/2004

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

SUNGA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, вештачко кафе, какао

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(210) TM 2004/526

(442) 30/06/2006

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(220) 14/07/2004

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(540)

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

SEVENA

(540)

SUNNY CANDY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - санитарни артикли за жени, посебно влошки
за  менструација
кл. 6 - алуминиумска фолија

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколада, производи од чоколада и слатки,
посебно чоколадни табли, чоколадни бомбони,
бомбони

TM 2004/526
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(210) TM 2004/527

(220) 14/07/2004

(210) TM 2004/530

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(731) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(540)

TASTINO

SWEETBERG
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - чоколада, производи од чоколада и слатки,
посебно чоколадни табли, чоколадни бомбони,
бомбони
(210) TM 2004/528

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

кл. 30 - колач и слатки, посебно бисквити, вафли,
обланди, чоколадни обланди
(210) TM 2004/531

(442) 30/06/2006
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(540)

(540)

TRISAN

SWEETHOME
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - месо, живина и риба; конзервиран, сушен
и варен зеленчук; готови јадења што во основа се
состојат од напред споменатите производи; исто
така сите напред споменати производи смрзнати

кл. 30 - чоколада, производи од чоколада и слатки,
посебно чоколадни табли, чоколадни бомбони,
бомбони
(210) TM 2004/529

(220) 14/07/2004

кл. 30 - пирошка; пица; исто така напред
споменатите производи смрзнати; мраз за
јадење

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2004/532

(220) 14/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

SWEETKIDS

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална

WAFFLO BILL

(510, 511)
кл. 30 - чоколада, производи од чоколада и слатки,
посебно чоколадни табли, чоколадни бомбони,
бомбони

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - колач и слатки, посебно бисквити, вафли,
обланди, чоколадни обланди

TM 2004/527

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/534

(220) 14/07/2004

(510, 511)
кл. 5 - медицински и хируршки завои и облоги

(442) 30/06/2006

кл. 10 - остоми уреди и направи, имено, кеси,
направи
за
порабување,
околувратници,
потполнки, лепливи прстени, филтри, кожени
бариери, и делови и опрема за нив

(731) Николау Колев
102 Кнез Борис 1 Стреет, Софија 1000 , BG
(740) РУБЕН  ЉУБИЦА, адвокат
бул.”Св.Климент
Скопје

Охридски”

бр.66/1-1,

1000,
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(210) TM 2004/538

(220) 16/07/2004
(442) 30/06/2006

(540)

(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. A Delaware Limited
Liability Company

REMINGTON

Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New
Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 34 - тутун; производи за пушачи; кибрит
(210) TM 2004/535

(540)

ESTEEM

(220) 16/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. A Delaware Limited
Liability Company

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - остоми уреди и направи вклучително
кеси, направи за порабување, кожeни бариери, и
делови и опрема за нив; уреди за собирање за
инконтинентни пациенти и делови и опрема за нив;
направи за уринарна и фекална инконтиненција

Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New
Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/540

(220) 16/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

XORIMAX
(551)

индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - медицински и хируршки завои и облоги;
медицински грануларни облоги; продукти за нега
на рани, имено чистачи за рани, хидратни гелови
и течности за рани, средства за чистење рани и
полначи за рани
(210) TM 2004/537

(220) 16/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. A Delaware Limited
Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New
Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DURAHESIVE
(551) индивидуална

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/541

(220) 16/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

HYUNDAI MATRIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - апарати за движење по земја, воздух и
вода; возила, вклучително патнички автомобили,
камиони, автобуси, приколки, трактори; тркала за
возила, гуми; нивни делови и опрема, додатни
делови и компоненти за сите горенаведени
производи

TM 2004/541

332 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(210) TM 2004/542

(220) 20/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигарети тутун, тутунски производи,
артикли за пушачи, запалки и кибрити

Avenue,

(210) TM 2004/552

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 23/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) GPX International Tire Corporation
730 Eastern Avenue, Malden Massachusetts
02148-0070, US

KIVEXA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2004/543

(540)

(220) 21/07/2004

GALAXY

(442) 30/06/2006
(731) Друштво за генерален консалтинг и технички
услуги БУНГ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул.”Истарска” бр.33-2/4, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гуми, гуми за патнички автомобили и лесни
камиони, гуми за трактори, гуми за фармерски
направи, гуми за камиони, индустриски гуми и
гуми за теренски возила и возила за ракување со
материјали

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/553

(220) 23/07/2004
(442) 30/06/2006

(591) црна, жолта и бела

(731) GPX International Tire Corporation
730 Eastern Avenue, Malden Massachusetts
02148-0070, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(540)

конструкции;

(210) TM 2004/545

поправки;

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

CONSTELLATION

(220) 21/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) American-Cigarette
Limited

Company

(Overseas)

(551) индивидуална
(510, 511)

Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH

кл. 12 - гуми, гуми за патнички автомобили и лесни
камиони, гуми за трактори, гуми за фармерски
направи, гуми за камиони, индустриски гуми и
гуми за теренски возила и возила за ракување со
материјали

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2004/554

(220) 23/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) WYETH a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CONBRIZA
TM 2004/542
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(551) индивидуална

(591) црвена, жолта, златна и црна

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски препарати, вклучително
препарати за третирање состојби на менопауза
и постменопауза и за превенција и третман на
остеопороза
(210) TM 2004/555

(220) 23/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) WYETH a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/568

(220) 04/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica
Vlaska 116, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(540)

VIVIANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, вклучително
препарати за третирање состојби на менопауза
и постменопауза и за превенција и третман на
остеопороза
(210) TM 2004/559

(220) 29/07/2004
(442) 30/06/2006

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - Скопје
бул.”Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

(591) црвена, жолта, црна и златна

(540)

(554) тродимензионална

CAFFETIN NEO
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(210) TM 2004/569

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/567

(551) индивидуална

(220) 04/08/2004
(442) 30/06/2006

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

(442) 30/06/2006
(731) Трговско друштво за производство, промет
и услуги „СОЛОПРОМ” РОБИН, и др. д.о.о.
експорт-импорт Скопје
ул. Душко Поповиќ бб, 1000 Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(220) 04/08/2004

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - функционални окови за мебел и ентериери
како што се спојни елементи, штрафови,
механизми; декоративни окови за мебел и
ентериери како што се рачки, кваки, закачки

Trgovski marki
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кл. 19 - неметални градежни материјали, иверица,
медијапан, ламинатни крила и плочи, лесонит,
дрво, летви, штици, шперплочи, ОСБ, масив
кл. 20 - покуќнина, комплетен репроматеријал
за изработка на мебел и ентериери, што ги
подразбира сите видови плочести материјали,
во сите форми и видови иверица, медијапан,
ламинатни крила и плочи, лесонит, ОСБ, масив;
функционални окови за мебел и ентериери
како спојни елементи, штрафови, механизми;
декоративни окови за мебел и ентериери како
што се рачки, кваки, закачалки ; кан-траки
(самолепливи, ПВЦ и АБЦ) ормани, ормани со
прегради, полици за покуќнина, шкафови, дрвени
плочи (панели) за домаќинството
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
ексклузивни материјали за кујни и ентериери
кл. 40 - производство на ексклузивни материјали
за кујни и ентериери; обработка на материјали;
комплетни услуги на доработка на плочести
материјали од иверица, медијапан, лесонит,
ламинат, ОСБ и масив, како што се кроење
(праволиниско и неправилни форми), кантирање
(праволиниско и неправилни форми), сите видови
површинско, длабинско и странично фрезирање
- обработка; сите видови перфорирање плочи за
поставување окови
(210) TM 2004/570

(220) 04/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS
COFFEE COMPANY
2401 Utah Avenue South Seattle, Washington
98134, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

STARBUCKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - вода, минерална вода, газирана вода и
други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци
и овошни сокови, течни и прашкасти смеши на
напивки; ароматизирани сирупи за правење
напивки; ароматизирана и неароматизирана вода,
газирана вода, минерална вода, овошни сокови,
газираки овошни сокови и напивки засновани на
сокови, како и напивки засновани на сода, сите
полнети во шишиња
кл. 35 - деловна администрација; деловен
менаџмент; лиценци, имено обезбедување
техничка помош за организирање и/или работење
со ресторани, кафиња, бифиња и „снек” барови;
обезбедување техничка помош за организирање
и/или работење со ресторани кафиња, бифиња и
„снек” барови; малопродажни услуги во областа
на: кафе, чај, какао, пакувана и подготвена храна,
електрични уреди, неелектрични уреди, уреди за
домаќинство, кујнски прибор, саати, часовници,

TM 2004/570

кујнски „тајмери”, штоперици, накит, книги,
музички снимки, подлошки за „глувче”, паричници,
портмонеа, гопеми торби, чанти, актенташни,
торби за книги, куфери и чадори, сите направени
од штоф, пластика или кожа, кожени приврзоци
за клучеви, облека, капи и шапки, играчки,
вклучително и мечиња, полнети играчки, плишани
играчки, кукли и прибор за истите, божикни украси;
дистрибутивни центри на големо, продавници на
големо и услуги за нарачка на големо, сите во
областа на: кафе, чај, какао, пакувана и подготвена
храна, електрични уреди, неелектрични уреди,
уреди за домаќинство, кујнски прибор, саати,
часовници, кујнски „тајмери”, штоперици, накит,
книги, музички снимки, подлошки за „глувче”,
паричници, портмонеа, големи торби, чанти,
актенташни, торби за книги, куфери и чадори, сите
направени од штоф, пластика или кожа, кожени
приврзоци за клучеви, облека, капи и шапки,
играчки, вклучително и мечиња, полнети играчки,
плишани играчки, кукли и прибор за истите,
божикни украси; услуги за нарачка по пошта и
услуги за нарачка по пошта според каталог, услуги
за компјутеризирана нарачка во секој момант,
услуги за компјутеризирана малопродажна
нарачка во секој момент, услуги за нарачка во
секој момент преку централен компјутер и услуги
за малопродажна нарачка од продавници во
секој момент преку централен компјутер, сите во
областа на: кафе, чај, какао, пакувана и подготвена
храна, електрични уреди, неелектрични уреди,
уреди за домаќинство, кујнски прибор, саати,
часовници, кујнски „тајмери”, штоперици, накит,
книги, музички снимки, подлошки за „глувче”,
паричници, портмонеа, големи торби, чанти,
актенташни, торби за книги, куфери и чадори сите
направени од штоф, пластика или кожа, кожени
приврзоци за клучеви, облека, капи и шапки,
играчки, вклучително и мечиња, полнети играчки,
плишани играчки, кукли и прибор за истите,
божикни украси; компјутеризиран регистер на
подароци достапен во секој момент и услуги за
нарачка
кл. 43 - услуги во областа на ресторани, кафиња,
кафеани, „снек” барови и бифиња, како и
ресторански услуги за храна „за носење”: услуги за
доставување храна; успуги за доставувањв кафе
за канцелариски потреби; услуги за договарањв
при нарачка на храна; подготвување храна;
подготвување и продажба на храна и пијалоци „за
носење”
(210) TM 2004/571

(220) 04/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS
COFFEE COMPANY
2401 Utah Avenue South Seattle,
Washington 98134, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

храна, електрични уреди, неелектрични уреди,
уреди за домаќинство, кујнски прибор, саати,
часовници, кујнски „тајмери”, штоперици, накит,
книги, музички снимки, подлошки за „глувче”,
паричници, портмонеа, големи торби, чанти,
актенташни, торби за книги, куфери и чадори сите
направени од штоф, пластика или кожа, кожени
приврзоци за клучеви, облека, капи и шапки,
играчки, вклучително и мечиња, полнети играчки,
плишани играчки, кукли и прибор за истите,
божикни украси; компјутеризиран регистер на
подароци достапен во секој момент и услуги за
нарачка

(551) индивидуална

кл. 43 - услуги во областа на ресторани, кафиња,
кафеани, „снек” барови и бифиња, како и
ресторански услуги за храна „за носење”: услуги за
доставување храна; успуги за доставувањв кафе
за канцелариски потреби; услуги за договарањв
при нарачка на храна; подготвување храна;
подготвување и продажба на храна и пијалоци „за
носење”

(510, 511)
кл. 32 - вода, минерална вода, газирана вода и
други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци
и овошни сокови, течни и прашкасти смеши на
напивки; ароматизирани сирупи за правење
напивки; ароматизирана и неароматизирана вода,
газирана вода, минерална вода, овошни сокови,
газирани овошни сокови и напивки засновани на
сокови, како и напивки засновани на сода, сите
полнвти во шишиња
кл. 35 - деловна администрација; деловен
менаџмент; лиценци, имено обезбедување
техничка помош за организирање и/или работење
со ресторани, кафиња, бифиња и „снек” барови;
обезбедување техничка помош за организирање
и/или работење со ресторани кафиња, бифиња и
„снек” барови; малопродажни услуги во областа
на: кафе, чај, какао, пакувана и подготвена храна,
електрични уреди, неелектрични уреди, уреди за
домаќинство, кујнски прибор, саати, часовници,
кујнски „тајмери”, штоперици, накит, книги,
музички снимки, подлошки за „глувче”, паричници,
портмонеа, гопеми торби, чанти, актенташни,
торби за книги, куфери и чадори, сите направени
од штоф, пластика или кожа, кожени приврзоци
за клучеви, облека, капи и шапки, играчки,
вклучително и мечиња, полнети играчки, плишани
играчки, кукли и прибор за истите, божикни украси;
дистрибутивни центри на големо, продавници на
големо и услуги за нарачка на големо, сите во
областа на: кафе, чај, какао, пакувана и подготвена
храна, електрични уреди, неелектрични уреди,
уреди за домаќинство, кујнски прибор, саати,
часовници, кујнски „тајмери”, штоперици, накит,
книги, музички снимки, подлошки за „глувче”,
паричници, портмонеа, големи тор6и, чанти,
актенташни, торби за книги, куфери и чадори, сите
направени од штоф, пластика или кожа, кожени
приврзоци за клучеви, облека, капи и шапки,
играчки, вклучително и мечиња, полнети играчки,
плишани играчки, кукли и прибор за истите,
божикни украси; услуги за нарачка по пошта и
услуги за нарачка по пошта според каталог, услуги
за компјутеризирана нарачка во секој момант,
услуги за компјутеризирана малопродажна
нарачка во секој момент, услуги за нарачка во
секој момент преку централен компјутер и услуги
за малопродажна нарачка од продавници во
секој момент преку централен компјутер, сите во
областа на: кафе, чај, какао, пакувана и подготвена
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(210) TM 2004/591

(220) 06/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstrasse 100,
60318 FRANKFURT, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички препарати
кл. 5 - фармацевтски препарати
кл. 10 - вештачки заби, забарски апарати и
инструменти
(210) TM 2004/592

(220) 06/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008, Zurich, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

TM 2004/592
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(540)

(210) TM 2004/596

(220) 16/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) ABTEI PHARMA-VERTRIEBS GmbH
Abtei, 37696 MARIENMUNSTER, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ABTEI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи и супстанции
за човечка употреба, диететски супстанции за
медицинска употреба; витамински и минерални
препарати

(551) индивидуална

(210) TM 2004/598

(442) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 30 - какао, чоколада, напивки од какао,
чоколадни напивки и препарати за таквите
напивки; печива, слатки и слаткарски производи,
а особено слаткарски производи од шеќер
и чоколада, производи од тесто, препарати
направени од жита, мраз за јадење
(210) TM 2004/593

(220) 11/08/2004

(731) Ion S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers
69 El Venizelou Str. GR - 18547 Neo Faliro, Piraeus,
GR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ЗОКОФРЕТА

(442) 30/06/2006
(731) Tolo Toys Limited
5th Floor, Tower II, South Seas Centre, 75 Mody
Road, Kowloon, HK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

TOLO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и предмети за играње; гимнастички и
спортски артикли што не се вклучени во другите
класи; украси за елки (божиќни елки); играчки и
предмети за играње за бебиња и деца
(210) TM 2004/594

(220) 11/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) Embil Ilac Sanayi Limited Sirketi
Bomonti, Silahsor Caddesi Erdemler Is Merkezi
No. 73 Kat 6 P.K. 22 Sisli, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

NEO - PENOTRAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

TM 2004/593

(220) 16/08/2004

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; овошје и зеленчук; смрзната
и конзервирана храна, вклучително и храна во
конзерви; замрзнато овошје; чипс од компир;
желеа, овошни желеа; џемови и мармалади;
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло
и масти за јадење; млечни производи во основа
комбинирани со чоколада, млечни производи
комбинирани со други продукти базирани на какао
или чоколада, какао путер, кокосов путер; ореви,
суво грозје и рибизли; суви ореви
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и слатки, сладолед; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет,
сосови (како мирудии), мирудии, мраз; производи
базирани на чоколада, особено чоколадни дражеи,
вафли, бомбони, прашок за пијалоци базирани на
чоколада, чоколадна паста; производи базирани на
какао и храна која содржи какао, особено прашок
за пијалоци базирани на какао, пралини, бомбони,
торти, чоколада, шеќерни блага, особено слатки,
бомбони со овошен вкус, бомбони со путер,
мастики за џвакање, колач, бисквити, вафли;
брашно од житарици и производи базирани на
бршно од житарици, леб, слатки, кроасани, вафли,
тостови и двопек, колач, бисквити; производи за
храна базирани на пченкарно брашно; сладоледи
кл. 32 - сокови од овошје и зеленчук
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(210) TM 2004/601

(220) 17/08/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) „MASPEX” Sp. z.o.o.

(731) SSANGBANGWOOL LTD.

ul.Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL

49-4, Nonhyun-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - чизми за планинарење, облека за
гимнастика, панталони за јавање коњи, спортски
гаќички, детска облека, облека за бебиња,
вечерна облека, џакети, стегачи (мидери), ноќна
облека, „алоха” кошули, женски прслуци, блузи,
долна облека, гаќи, поткошули, ѕиври, постава
за женска облека, маици со „V” отвор, униформи
за вежбање, ноќна облека, прслуци (градници),
корсети (стегачи), долна облека „беби-дол”,
пиџами, женски долги чорапи, вратоврски, крзнени
обвивки за рацете, шалови, шамии, женски чорапи,
машки чорапи, облоги за над чорапи (грејачи),
женски чорапи за вежбање, штофени пелени за
бебиња, хулахопки, шапки, водоотпорна облека,
држачи за облека, колани
(210) TM 2004/600

(591) бела, црна, темнокафена, светлокафена, зелена,
розева и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, пијалоци врз база на кафе,
чоколада, инстант чоколадни пијалоци, инстант
топла чоколада, чоколадни пијалоци со вкус на
ореви, пијалоци врз база на чоколада, чоколадни
пијалоци со вкус на бадеми, слатки, бомбони,
торти, сладолед

(220) 17/08/2004

(442) 30/06/2006
(731) SSANGBANGWOOL LTD.
49-4, Nonhyun-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/602

(220) 18/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Ante Starcevica 32 HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

СЕКОГАШ СО СРЦЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - чизми за планинарење, облека за
гимнастика, панталони за јавање коњи, спортски
гаќички, детска облека, облека за бебиња,
вечерна облека, џакети, стегачи (мидери), ноќна
облека, „алоха” кошули, женски прслуци, блузи,
долна облека, гаќи, поткошули, ѕиври, постава
за женска облека, маици со „V” отвор, униформи
за вежбање, ноќна облека, прслуци (градници),
корсети (стегачи), долна облека „беби-дол”,
пижами, женски долги чорапи, вратоврски, крзнени
обвивки за рацете, шалови, шамии, женски чорапи,
машки чорапи, облоги за над чорапи (грејачи),
женски чорапи за вежбање, штофени пелени за
бебиња, хулахопки, шапки, водоотпорна облека,
држачи за облека, колани

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од материјали
што не се опфатени со другите класи; печатарски
производи; производи за повезување книги
(книговезнички материјал); фотографии; прибор
за пишување; лепила (лепливи материи за
хартиени производи или за домаќинска употреба);
сликарски прибор; кистови; машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); опрема
за настава и обука (освен апарати); пластични
материјали за амбалажа (пакување) што не се
опфатени со другите класи; печатарски букви,
клишиња
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338 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

кл.
35
огласување
и
рекламирање;
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација; канцелариски работи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - производи од железо, челик, легури на
железо, ДРИ, директно редицуран челик, лимени
плочи, галванизиран челик, челик обложен со
боја или алуминиум; железо, челик, легури
на железо, ДРИ, директно редуциран челик,
лимени плочи, галванизиран челик, челични
производи обложени со боја или алуминиум во
форма на блокови, плочи, цевки, туби, покривки,
ленти, фолии, прачки, жици, калеми, греди,
плочи, меѓупроизводи, прачки, секции и други
форми; железна руда; меѓупроизводи и метални
материјали за железнички пруги; градени
материјали од метал; неелектрични кабли, жици
и јажиња од железо, челик, легури од железо,
ДРИ, директно редицуран челик, лимени плочи,
галванизиран челик, челик обложен со боја или
алуминиум; железарии, шајки и мали предмети
од метал; кален челик; производи од метал; сите
други производи во класа 6

кл. 42 - научни и технолошки услуги како и услуги
што припаѓаат на истражувања и концепции;
услуги на индустриски анализи и истражувања;
концепција и развој на сметачи и сметачки
програми; правни услуги
(210) TM 2004/603

(220) 19/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) „Ispat Technologies Limited”
3rd Floor, Les Cascades Edith Cavell Street, Port
Louis, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LNM GROUP
(551) индивидуална

кл. 40 - галванизација; чистење на челик; директно
редуцирање на железо; производство на челик;
калење метал; лиење метал; сите други услуги во
класата 40

(510, 511)
кл. 6 - производи од железо, челик, легури на
железо, ДРИ, директно редицуран челик, лимени
плочи, галванизиран челик, челик обложен со
боја или алуминиум; железо, челик, легури
на железо, ДРИ, директно редицуран челик,
лимени плочи, галванизиран челик, челични
производи обложени со боја или алуминиум во
форма на блокови, плочи, цевки, туби, покривки,
ленти, фолии, прачки, жици, калеми, греди,
плочи, меѓупроизводи, прачки, секции и други
форми; железна руда; меѓупроизводи и метални
материјали за железнички пруги; градени
материјали од метал; неелектрични кабли, жици
и јажиња од железо, челик, легури од железо,
ДРИ, директно редицуран челик, лимени плочи,
галванизиран челик, челик обложен со боја или
алуминиум; железарии, шајки и мали предмети
од метал; кален челик; производи од метал; сите
други производи во класа 6
кл. 40 - галванизација; чистење на челик; директно
редуцирање на железо; производство на челик;
калење метал; лиење метал; сите други услуги во
класата 40
(210) TM 2004/604

(220) 19/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) Mittal Steel Technologies Limited
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavel Street Port
Louis, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/605

(220) 19/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) Mittal Steel Technologies Limited
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavel Street Port
Louis, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ISPAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - производи од железо, челик, легури на
железо, ДРИ, директно редицуран челик, лимени
плочи, галванизиран челик, челик обложен со
боја или алуминиум; железо, челик, легури
на железо, ДРИ, директно редуциран челик,
лимени плочи, галванизиран челик, челични
производи обложени со боја или алуминиум во
форма на блокови, плочи, цевки, туби, покривки,
ленти, фолии, прачки, жици, калеми, греди,
плочи, меѓупроизводи, прачки, секции и други
форми; железна руда; меѓупроизводи и метални
материјали за железнички пруги; градени
материјали од метал; неелектрични кабли, жици
и јажиња од железо, челик, легури од железо,
ДРИ, директно редицуран челик, лимени плочи,
галванизиран челик, челик обложен со боја или
алуминиум; железарии, шајки и мали предмети
од метал; кален челик; производи од метал; сите
други производи во класа 6
кл. 40 - галванизација; чистење на челик; директно
редуцирање на железо; производство на челик;
калење метал; лиење метал; сите други услуги во
класата 40

TM 2004/603
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дрво; шини за табли направени од природни и
синтетички влакна, хартија и дрво; железарија
за закачување на прозорски завеси или ролетни
вметнати во прозорецот, вклучително и палки,
летви, шелни, куки, завршни стегалки и шини
од стакло, природни, синтетички и метални
материјали, шини за употреба со палки или летви
за завеси направени од природни, синтетички и
метални материјали и стакло; хоклици, табуретки
и нестандардни маси од природни, синтетички
и метални материјали; полнење за перници од
природни и синтетички материјали; столови,
вклучително и столови за на пултови и столови
за чекални направени од природни, синтетички и
метални материјали; мал, мебел за складирање,
вклучително и кошници, кутии и рафтови од
природни, синтетички и метални материјали;
мрежи, вклучително и квадратни мрежи од
природни, синтетички и метални материјали

(220) 19/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) „OSI Pharmaceuticals, Inc.”
(Delaware Corporation)
58 South Service Road Melville, New York 11747,
US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 21 - чинии и прибор за јадење во вид на
грнчарија или лонци, од порцелан, од синтетички
и метални материјали
кл. 22 - висечки кревети од природни, синтетички
и метални материјали

(551) индивидуална

кл. 24 - завеси за туширање од природни и
синтетички материјали; прекривки за маса и
подлошки од природни и синтетички материјали,
хартија, дрво и кожа; покривки за мебел,
вклучително и за столови, маси, хоклици, табуретки
и нестандардни маси од природни и синтетички
материјали; покривки за перници од природни и
синтетички влакна, хартија, дрво и кожа

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски
соединение против рак

производи,

(210) TM 2004/607

особено

(220) 19/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) Esprit
International,
partnership

a

Clifornia

limited

кл. 27 - тапети од хартија, винил, ткаени природни
и синтетички материјали; килими (ткаени,
изработени со прамени, плетени) од природни и
синтетички влакна, хартија, дрво и кожа

1370 Broadway, New York, New York, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/609

ESPRIT
(551) индивидуална

(220) 20/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) Ultra Premium Brands Limited
Seckloe House, 101 North Thirteenth Street,
Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 3NX, GB

(510, 511)
кл. 2 - бои, вклучително и боја за домашна
употреба на латекс, акрилна и лак боја

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

кл. 4 - свеќи и запалки за свеќи од восок, лој и други
природни, синтетички и метални материјали

(540)

кл. 8 - прибор за послужување, имено вилушки,
лажици и ножеви од природни, синтетички и
метални материјали
кл. 11 - светилки за домашна употреба направени
од стакло, природни, синтетички и метални
материјали, вклучително и ноќни светилки,
сенила за светилки; висечки светилки, светилки
за работни маси, ѕидни светилки рефлектори
кл. 18 - чадори за сонце од природни, синтетички
и метални материјали
кл. 20 - завеси, вклучително и драпери,
паравански и посредни завеси од природни
и синтетички влакна; ролетни, вклучително и
навојни ролетни, римски ролетни, хоризонтални
ролетни и вертикални ролетни од природни
и синтетички влакна, алуминиум, хартија и

Trgovski marki

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

RED DEVIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пива; пијалоци; минерални води и
газирани води; овошни напивки и овошни сокови;
енергетски напивки; смрзнати концентрирани
овошни напивки; газирани напивки; концентрати
и препарати за употреба при правење на сите
гореспоменати пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци; препарати за
алкохолни
напивки;
алкохолни
екстракти;
алкохолни пијалоци кои што содржат не помалку
од 1,2% алкохол волуменски; препарати за
алкохолни напивки што содржат не повеќе од
1,2% алкохол волуменски

TM 2004/609
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(210) TM 2004/610

(220) 20/08/2004

(210) TM 2004/613

(220) 25/08/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) WD-40 Company

(731) A. NATTERMANN & CIE. GmbH

1061 Cudahy Place, San Diego, California 921103998, US

Nattermannallee 1, D-50829 Koln, DE
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, светло зелена, темно зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, жолта, црвена и бела

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/612

(220) 25/08/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - препарати за спречување затемнување и
корозија на метални површини

(731) WD-40 Company
1061 Cudahy Place, San Diego, California 921103998, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 4 - масла за подмачкување и пенетрација
(210) TM 2004/614

(220) 26/08/2004

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(442) 30/06/2006
(731) Ansell Limited

WD-40
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метли во листови и во прав за сликари,
декоратери, печатари и уметници
кл. 4 - индустриски масла и масти (освен масла
за јадење и масти и етерични масла), средства
за подмачкување, смеши за врзување прашина,
смеши за согорување (се подразбира и течни
горива за мотори) и материјали за осветлување
свеќи, светилки, кандила и фитили

TM 2004/610

Victoria Gardens, Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond 3121, AU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LIFESTYLES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - кондоми

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/615

џемпери, здолништа, фустани, палта, костуми,
вратоврски, колани, костуми за капење, долна
облека, прслуци, женска долна облека, чорапи,
високи чорапи, пиџами, нараквици, нараквици без
прсти (само со палец) и шамии; обувки; облека за
на глава

(220) 27/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидизирани лица за производство и
трговија АДА - 1 ДООЕЛ ШТИП
н. Баби 5 - Штип, MK
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(210) TM 2004/620

(540)

(220) 01/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) LEK D.D.
Verovskova 57, 61007 Ljubljana, SI
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

EDEMID
(591) црвена, жолта и сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 43 - услуги за подготвување пијалоци
(210) TM 2004/616

(220) 30/08/2004
(442) 30/06/2006

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue

(210) TM 2004/621

(220) 02/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) YANMAR CO., LTD A corporationa duly organized
and existing under the laws of Japan
1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 7 - составни делви за мотори за земјоделство;
сите видови дизел мотори вклучително дизел
мотор за бродови; машини за конструкција градење и апаратура

(510, 511)

кл. 12 - дизел мотори за патнички возила

ENTRAREG

кл. 5 - фамацевтски и медицински препарати и
супстанци
(210) TM 2004/618

(220) 01/09/2004

(210) TM 2004/622

(442) 30/06/2006
(731) SmithKline Beecham plc

(442) 30/06/2006
(731) L. C. Licensing, Inc.
1441 Broadway, New York, NY 10018, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

ENYCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, чевли и капи, вклучително облека
и делови од облека имено, кошули, панталони,

Trgovski marki

(220) 02/09/2004

VUNEXIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции

TM 2004/622
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(210) TM 2004/623

(220) 03/09/2004

(210) TM 2004/626

(442) 30/06/2006
(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

(442) 30/06/2006
(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(220) 03/09/2004

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

ЦИСПЛАТИН ЕБЕВЕ

ДОКСОРУБИЦИН ЕБЕВЕ

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/624

кл. 5 - фармацевтски производи
(220) 03/09/2004

(210) TM 2004/627

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT

Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

(220) 03/09/2004

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(540)

МЕТОТРЕКСАТ ЕБЕВЕ

КАЛЦИУМФОЛИНАТ ЕБЕВЕ
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/625

(220) 03/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/628

(442) 30/06/2006
(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

ТАМОКСИФЕН ЕБЕВЕ

КАРБОПЛАТИН ЕБЕВЕ
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2004/623

(220) 03/09/2004

кл. 5 - фармацевтски производи

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/629

(220) 03/09/2004
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(210) TM 2004/633

(220) 06/09/2004

(442) 30/06/2006
(731) „Никас Скоп” д.о.о. Скопје

(442) 30/06/2006
(731) R & A Bailey & Co

ул. Беласица б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

Nangor House, Western Estate, Dublin 12, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црвена и бела

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - месо, свинско месо, замрзнато месо,
конзервирано месо, живина, месни преработки
од секаков вид месо, посебно колбаси, салами,
специјални салами од разни видови месо со
посебни додатоци, сланина и секаков вид
сувомесни производи
(210) TM 2004/630

(220) 03/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) „Никас Скоп” д.о.о. Скопје

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210)

TM 2004/634

(220) 06/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) Gallup, Inc.
1001 Gallup Drive Omaha, Nebraska 68102, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ул. Беласица б.б., 1000 Скопје, MK

GALLUP

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

NIKAS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, свинско месо, замрзнато месо,
конзервирано месо, живина, месни преработки
од секаков вид месо, посебно колбаси, салами,
специјални салами од разни видови месо со
посебни додатоци, сланина и секаков вид
сувомесни производи

Trgovski marki

кл. 16 - хатрија, 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), материјал
за пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

TM 2004/634
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(210) TM 2004/642

(220) 09/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) YILDIZ HOLDING AS
Davutpasa Caddesi No.10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

ULKER RODEO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масло и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи
од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз, чоклада, чоколадно
млеко, чоколадни напивки, чоколадни стапчиња и
сите производи од чоколада
(210) TM 2004/645

(220) 09/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул.”Марксова” бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за
кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи што го заменуваа кафето),
чоколадни напивки
(220) 10/09/2004
(442) 30/06/2006
(731) Arima Holding Corp.
P.O. Box 127, Mandara, North Ridge, Grand Turks,
TC
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

SCARLETT
(551) индивидуална

TM 2004/642

кл. 7 - електрични кујнски машини; апарати за
уништување доверливи документи; електрични
отворачи за конзерви; апарати за мелење кафе;
апарати за преработка на храна; мешалки;
миксери; апарати за сечење месо; правосмукалки,
вклучително и вакумски апарати за перење;
електрични апарати за бришење наменети
за домаќинство; преси за овошје; апарати за
правење сок по пат на истиснување; електрични
ножеви; машини за миење садови; машини за
перење; машини за шиење
кл. 8 - клешти за свиткување; ножеви;
неелектрични отворачи за конзерви; ножеви за
зеленчук; направи за сечење; направи за кршење
ореви (не се од благородни метали); прибор
за јадење, вклучително и ножеви, вилушки и
лажици; електрични и неелектрични машини
за потсекување (стрижење) брада; жилети,
вклучителио и електрични жилети; електрични
и рачни уреди за депилација; машини за
отстранување подраснати влакна
кл. 9 - апарати и инструменти за научни
истражувања, наутика, премерување, електрични
апарати и инструменти, потоа за фотографирање,
кинематографија, оптика, тежинско мерење,
земање мерка, сигнализација, контрола (надзор),
спасување животи и едукација апарати за
наснимување, пренос и репродукција на звук и
слики; магнетни носачи на податоци; дискови за
наснимување; автоматски машини за продавање
и механизми за апарати што се активираат со
ситни пари; регистер каси, машини за сметање,
опрема и компјутери за обработка на податоци;
противпожарни апарати, вклучително и ваги, ваги,
витлери за коса што се загреваат на електричен
погон, електрични пегли
кл. 10 - апарат за масажа, вклучително и апарат за
масажа на стопалата; депилатори за медицински
потреби

VIP

(210) TM 2004/646

(510, 511)

кл. 11 - електрични апарати за печење избраздени
палачинки (вафли): водоводни инсталации;
филтри за вода за пиење; греачи за вода;
шишиња за топла вода; скари (кујнски апарати);
апарат за печење месо; електрични апарати за
правење кисело млеко; климатизери; машини
за варење кафе; машини за правење кафе;
маслени радијатори; замрзнувачи, разладни
комори; електрични греачи за шишиња за
хранење; тавчиња (кујнски прибор); печки (не
се за експериментални цели); електрични уреди
за готвење: шпорети, вклучително електрични
и шпорети на плин; апарати за сушење алишта;
греачи со вентилатори; тостери, вклучително и
тостери за сендвичи и за леб; апарати за сушење
коса; фритези; фрижидери; електрични казани;
садови за готвење под пареа; вентилатори
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 14 - благородни метали и нивни легури и
производи од благородни метали или обложени
со нив, што не спаѓаат во другите класи; накит;

Trgovski marki

Glasnik,

скапоцени камења; будилници; саати; електрични
саати и часовници
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи
(не спаѓаат во други класи) од дрво, плута, трски
за рогозини, трски, прачки за плетење кошници,
рогови, коска, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена за
сите овие материјали или пак од пластика
кл. 21 - полици за сушење алишта; преси за
панталони; неелектрични автоклави (садови за
готвење под притисок); даски за пеглање; четки
за заби, вклучително и електрични четки за заби;
направи за мелење (рачни); прибор за јадењв
(не е од блгородни метали); чешли; апарати за
домаќинство (не се од благородни метали); кујнски
апарати (не се одблагородни метали)
кл. 28 - игри и прибори за играње; производи за
гимнастика и спортување, што не се вклучени во
другите класи; украси за божикна елка
кл. 35 - продажни промоции за трети лица;
работни услуги од областа на малопродажбата и
големопродажбата
(210) TM 2004/647

(220) 10/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) LRC Products Limited
35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

13/2, str. 245-427, juni 2006 Skopje 345

(210) TM 2004/648

(220) 13/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) The Monarch Beverage Company, Inc., A Delaware
corporation
3424 Peachtree Road N.E. Atlanta Georgia 30326,
US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

PLANET COLA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пјалоци и препарати за
производство на безалкохолни пијалоци
(210) TM 2004/649

(220) 13/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

OMEGARIN
PLAY

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масло за јадење, маргарин

(510, 511)
кл. 5 - контрацептивни препарати и супстанции,
спермоцидиални гелови, течности и креми,
хигиенски средства за мачкање и средства за
дезинфекција
кл. 10 - презервативи, контрацептивни средства,
хигиенски или профилактички уреди; апарати за
масажа, инструменти и апликатори; електронски
и електрични апарати за масажа, инструменти и
апликатори, масажери за тело; лични масажери;
вибратори; брачни помагала, сексуални помагала,
делови и опрема за приспособување за сите
споменати производи

кл. 30 - мајонез
(210) TM 2004/650

(220) 13/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

OMEGOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масло за јадење, маргарин
кл. 30 - мајонез
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(210) TM 2004/651

(220) 14/09/2004

(210) TM 2004/656

(220) 15/09/2004

(442) 30/06/2006
(731) LRC Products Limited

(442) 30/06/2006
(731) Златевски Љубиша

35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул.”Фазанерија I” бр.96, Гостивар, MK
(540)

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

ГОКТА

(540)

DUREX PLAY

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(510, 511)
кл. 5 - контрацептивни препарати и супстанции,
спермоцидиални гелови, течности и креми,
хигиенски средства за мачкање и средства за
дезинфекција
кл. 10 - презервативи, контрацептивни средства,
хигиенски или профилактички уреди; апарати за
масажа, инструменти и апликатори; електронски
и електрични апарати за масажа, инструменти и
апликатори, масажери за тело; лични масажери;
вибратори; брачни помагала, сексуални помагала,
делови и опрема за приспособување за сите
споменати производи
(210) TM 2004/654

(220) 15/09/2004
(442) 30/06/2006

(210) TM 2004/657

(220) 15/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) Златевски Љубиша
ул.”Фазанерија I” бр.96, Гостивар, MK
(540)

ГОЗОЗА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(731) Златевски Љубиша
ул.”Фазанерија I” бр.96, Гостивар, MK
(540)

(210) TM 2004/661

НЕНИКО

(220) 16/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ХАРБИНИ - КОЗМЕТИКА Мустафа ДООЕЛ
Тетово

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2004/655

ул.”142” бр.56, Тетово, MK
(540)

(220) 15/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) Златевски Љубиша
ул.”Фазанерија I” бр.96, Гостивар, MK
(540)

ЈОПИ
(591) црвена, црна, бела, кафена, златна и виолетова
(551) индивидуална

(554) тродимензионална

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

TM 2004/651

(510, 511)
кл. 3 - козметички препарати (крема)
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(210) TM 2004/667

(220) 17/09/2004

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

(731) Agouron Pharmaceuticals, Inc., a California
corporation, located and doing business at

(731) Tractors and Farm Equipment Limited an Indian
Company

10777 Science Center Drive, San Diego, California
92121, US

861, Anna Salai, Chennai - 600 002, State of Tamil
Nadu, IN

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ROKIO
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/664

(510, 511)
кл. 12 - трактори, трајлери (возила), сувоземни
возила, запчаници, запчасти преносници на сила
за возила и уреди за стартување за сите моторни
возила, делови, приклучоци и компоненти за нив

(220) 16/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) PFIZER PRODUCTS
Corporation)

INC.

(a

Connecticut

Eastern Point Road Groton Connecticut 06340,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/680

(220) 20/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

CONVENIA

MITAVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати
(210) TM 2004/665

(220) 17/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) Hemofarm koncern A.D.
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, кардио лекови
(210) TM 2004/681

(220) 20/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

MIANSAN

(540)

ARVIND

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
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(210) TM 2004/682

(220) 20/09/2004

(210) TM 2004/685

(220) 21/09/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

(731) Иван Ѓорѓиев
ул.”Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица,
MK

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(540)

VARUASCITOFIN
AMADA

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитетски
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,
фунгициди и хербициди

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, кардио лекови
(210) TM 2004/683

(220) 20/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(210) TM 2004/686

(220) 21/09/2004
(442) 30/06/2006

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(731) Камелија ЛЕВЕНСКА МИЉАНИЌ
ул.”Боро Петрушевски” бр.18, 1000 Скопје, MK

(540)

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат

HALEA

Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

EVENT

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, антидепресиви
(210) TM 2004/684

(220) 20/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) LRC Products Limited
35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

DUREX EXTRA SAFE
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијлоци;
привремено сместување
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци; безбедносни услги за заштита на имот
и лица

кл. 5 - контрацептивни препарати и супстанции,
спермоцидиални гелови, течности и креми,
хигиенски средства за мачкање и средства за
дезинфекција
кл. 10 - презервативи, контрацептивни средства,
хигиенски или профилактички уреди

TM 2004/682
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(540)

(442) 30/06/2006
(731) Камелија ЛЕВЕНСКА МИЉАНИЌ
ул.”Боро Петрушевски” бр.18, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, сина, бела и црна
(551) индивидуална

(591) црвена, бела, светло сина, жолта, жолто кафена ,

(510, 511)

кафена и црна

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - десертен прелив со вкус на чоколадо

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

(210) TM 2004/705

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијлоци;
привремено сместување

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
АЈЧО ДООЕЛ

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци; безбедносни услови за заштита на
имот и лица
(210) TM 2004/695

(220) 22/09/2004
(442) 30/06/2006

(220) 24/09/2004
(442) 30/06/2006

ул.”Реџо Рушит Зајази” бр.34, 6250 Кичево,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

TWISTED

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

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки (освен пиво)
(210) TM 2004/703

(220) 24/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) Прехранбена индустрија „Витаминка” а.д.
ул.”Леце Котески” бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена на кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (какао мирудии),
мирудии, мраз
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
прехранбени производи, пијалаци и тутун
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(210) TM 2004/706

(220) 24/09/2004

(210) TM 2004/708

(442) 30/06/2006
(731) Друштво за трговија, производство и услуги
АЈЧО ДООЕЛ
ул.”Реџо Рушит Зајази” бр.34,

(220) 24/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) „ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО
ул.”50-та Дивизија” бр.12, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

6250 Кичево, MK

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) во сите бои и комбинации

AJCO

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 16 - весници, печатени изданија

(510, 511)

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена на кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (какао мирудии),
мирудии, мраз
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
прехранбени производи, пијалаци и тутун
(210) TM 2004/707

(220) 24/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) „ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО
ул.”50-та Дивизија” бр.12, 1000 Скопје, MK

кл. 41 - објавување текстови (текстови што не се
рекламни), книги, конференции (организирање и
водење конференции), натпревари (организирање
натпревари), разговори, разонода, слободно
време (услуги врзани за исполнување на
слободното време)
(210) TM 2004/712

(442) 30/06/2006
(731) Advanced Micro Devices, Inc.
One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

AMD SEMPRON

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/09/2004

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - полупроводнички уреди; микропроцесори;
микропроцесорски модули
(210) TM 2004/713

(220) 27/09/2004
(442) 30/06/2006

(591) во сите бои и комбинации

(731) Advanced Micro Devices, Inc.
One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија
кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

кл. 38 - организирање и емитување телевизиски
емисии
кл. 41 - објавување текстови (текстови што не се
рекламни), книги, конференции (организирање и
водење конференции), натпревари (организирање
натпревари), разговори, разонода, слободно
време (услуги врзани за исполнување на
слободното време)

TM 2004/706

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

кл. 36 - услуги на собирање на добротворни
фондови

(510, 511)

кл. 37 - реновирање и конструкција на станбени
објекти

кл. 9 - полупроводнички уреди; микропроцесори;
микропроцесорски модули
(210) TM 2004/726
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(220) 29/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) Habitat for Humanity International, Inc. (a Georgia
Non-Profit Corporation)
121 Habitat Street, Americus, Georgia 31709, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2004/728

(220) 30/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) МК МОДЕНА д.о.о.е.л. Штип
АСНОМ 58, 2000 Штип, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) темно виолетова, светло виолетова, сребрена и
бела

(551) индивидуална

(591) зелена и сина

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 23 - предено и конец за текстил

(510, 511)
кл. 25 - кошули, џемпери, панталони, куси
панталони, палта и јакни, обувки, капи, шапки,
шарени марами, бебешки лигавчиња, мантили,
опрема за лошо време, нараквици, траки за капа,
панделки (за коса), капи, облека, за бебиња,
џемпери, шамија за глава, секојдневна облека,
марами, вратоврски, шалови, наметки, пиџами,
џебови во облик на квадрат, мантил за дожд,
шал, пиџами (ноќници), чорапи, ленти за глава/
рака, тренерки, вратоврски, работни мантили,
униформи, поткошули, сенила за капи, тренерки
и стегачи за раце

кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека
(210) TM 2004/729

(442) 30/06/2006
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
NEENEH, WI 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

KLEENGUARD

кл. 36 - услуги за собирање добротворни
фондови
кл. 37 - реновирање и конструкција на станбени
објекти
(210) TM 2004/727

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 29/09/2004

кл. 9 - заштитни маски за лице, маски за дишење,
респиратори за филтрирање воздух, и ракавици
за заштита од несреќа или повреди

(442) 30/06/2006
(731) Habitat for Humanity International, Inc. (a Georgia
Non-Profit Corporation)
121 Habitat Street, Americus, Georgia 31709, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 30/09/2004

(210) TM 2004/730

(220) 30/09/2004
(442) 30/06/2006

(731) Fresenius Kabi AG
Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

HABITAT FOR HUMANITY
(551) индивидуална

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

INTRALIPID

(510, 511)
кл. 16 - книги

(551) индивидуална

кл. 25 - облека

Trgovski marki

TM 2004/730
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати; санитарни
препарати за медицински потреби; диететски
производи прилагодени за медицинска употреба,
фармацевтски производи за нутриционистички
потреби
(210) TM 2004/740

(210) TM 2004/744

(442) 30/06/2006
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(220) 05/10/2004
(442) 30/06/2006

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) HONDA MOTOR CO., LTD.

TACRODERM

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo
107-8556, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 05/10/2004

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/747

HONDA CITY

(220) 06/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

(551) индивидуална

ул.”Марксова” бр.101, 7500 Прилеп, MK

(510, 511)
кл. 12 - автомобили; возила; апарати за движење
по земја, воздух или вода; делови и опрема за
наведените производи вклучени во класата 12
(210) TM 2004/742

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 05/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ROTUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, дерматолошки
производи
(210) TM 2004/743

(220) 05/10/2004

(591) светло и темно сребрена, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе),
кафе (растителни производи што го заменуваат
кафето)

(442) 30/06/2006
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/748

(220) 06/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) ВРЕМЕ ЕЧ ДОО

KALCITA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, дерматолошки
производи

ул. „Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VREME TIP 1 X 2
(551) индивидуална

TM 2004/740

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија
кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање)
кл. 38 - организирање и емитување телевизиски
емисии
кл. 41 - објавување текстови (текстови што не се
рекламни), книги, конференции (организирање и
водење конференции), натпревари (организирање
натпревари), разговори, разонода, слободно
време (услуги врзани за исполнување на слободно
време)
(210) TM 2004/749

(220) 07/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско друштво за промет на големо и мало,
производство и услуги ЕУРО МЕДИА ДОО
експорт-импорт Скопје

(210) TM 2004/750

(731) Трговско друштво за промет на големо и мало,
производство и услуги ЕУРО МЕДИА ДОО
експорт-импорт Скопје
Г.Т.Центар бр.5, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот, апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистер каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

Г.Т.Центар бр.5, 1000 Скопје, MK

(591) бела, сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот, апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистер каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството (не се од благородни метали или
преслечени со нив),  чешли и сунѓери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
трговски дејности

Trgovski marki

(220) 07/10/2004
(442) 30/06/2006

(540)

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

13/2, str. 245-427, juni 2006 Skopje 353

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството (не се од благородни метали или
преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи,   канцелариски работи,
трговски дејности
(210) TM 2004/751

(220) 07/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЖИВАНОВ ДООЕЛ
ул.”Московска” бр.7/3-11, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

TM 2004/751
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(591) во сите бои и комбинации

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - оцет
кл. 32 - ферментирани напивки (комбуха)
(210) TM 2004/752

(220) 07/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) STAFFORD-MILLER S.r.l.
Via Zambeletti 20021 BARANZATE DI BOLLATE,
Milano, IT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/755

(220) 07/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) F.HOFFMANN - LA ROCHE AG,
CH - 4058 Basel, Grenzacherstr.124, CH
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

STREP

VALCYTE

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - производи за лична нега, особено
депилатори
(210) TM 2004/753

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(220) 07/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) F.HOFFMANN - LA ROCHE AG,
CH - 4058 Basel, Grenzacherstr.124, CH
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/756

(220) 07/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) F.HOFFMANN - LA ROCHE AG,
CH - 4058 Basel, Grenzacherstr.124, CH

AVASTIN

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/754

(220) 07/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) F.HOFFMANN - LA ROCHE AG,
CH - 4058 Basel, Grenzacherstr.124, CH
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат

BONVIVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

PULMOZYME
(551) индивидуална

TM 2004/752

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/757
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пратки, завиткување и пакување стока, чартер
услуги, складирање стока, пошта, пакети, пратки
и работи поврзани со царина; и погенерално
испорака и дистрибуција на стока; транзитни
услуги, информации за транспорт и складирање;
брокерски услуги во врска со транспорт, брокерски
услуги во врска со товар, брокерски услуги во
врска со превоз на стока по море, изнајмување
контејнери за складирање, изнајмување простор
за складирање

(220) 07/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) F.HOFFMANN - LA ROCHE AG,
CH - 4058 Basel, Grenzacherstr.124, CH
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - услуги за контрола на квалитетот на стока,
особено стока наменета за продажба

KYTRIL

(210) TM 2004/759

(551) индивидуална

(220) 08/10/2004
(442) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/758

(731) ГР. САРАНТИС индустриска и трговска
компанија за козметички, текстилни куќни и
фармацевтски производи СА
ул. 26 Амаросиу Халандриу - Маруси, GR
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) ABX LOGISTICS Worldwide, a Belgian Joint Stock
Company,
150, rue des Deux Gares, 1070 Bruxelles, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ABX
(551) индивидуална

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(510, 511)
кл. 35 - агенции за увоз и извоз; деловни
информации, деловни совети; публицитет
кл. 36 - услуги за осигурување и реосигурување,
особено во областа на транспортот складирањето,
магационирањето и чувањето стока, управување
со залихи и транспортирање залихи, подготвување
пратки, завиткување и пакување стоки, транзит,
изнајмување
контејнери
за
складирање;
изнајмување простори за складирање, царинско
посредување
кл. 39 - транспортни услуги по копнен пат,
железница, воздушен пат, по море и речен
пат, транспортирање на сите видови стока, а
особено опасна стока, без оглед на видот на
контејнерот, обвивката, или транспортното
средство,
вклучително
и
транспортирање
сурови материјали, обработена стока, отпад,
потрошувачка стока, расиплива стока, возила,
производствена опрема, живи животни, градежен
материјал, индустриски, хемиски и фармацевтски
производи, услуги на експресен транспорт;
транспортирање на пошта, услуги на складирање,
магационирање и чување стока, управување со
залихи и транспорт на залихите, подготвување

Trgovski marki

(210)

TM 2004/760

(220) 08/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) ГР. САРАНТИС индустриска и трговска
компанија за козметички, текстилни куќни и
фармацевтски производи СА
ул. 26 Амаросиу Халандриу - Маруси, GR
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

TM 2004/760
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(591) виолетова и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2004/761

(210) TM 2004/763

(220) 08/10/2004

(220) 08/10/2004

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

(731) ГР. САРАНТИС индустриска и трговска
компанија за козметички, текстилни куќни и
фармацевтски производи СА

(731) ГР. САРАНТИС индустриска и трговска
компанија за козметички, текстилни куќни и
фармацевтски производи СА
ул. 26 Амаросиу Халандриу - Маруси, GR

ул. 26 Амаросиу Халандриу - Маруси, GR
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) модра и бела
(591) златна и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2004/762

(210) TM 2004/764

(220) 08/10/2004

(220) 08/10/2004

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

(731) ГР. САРАНТИС индустриска и трговска
компанија за козметички, текстилни куќни и
фармацевтски производи СА

(731) ГР. САРАНТИС индустриска и трговска
компанија за козметички, текстилни куќни и
фармацевтски производи СА
ул. 26 Амаросиу Халандриу - Маруси, GR

ул. 26 Амаросиу Халандриу - Маруси, GR
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје

ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) жолта и црна
(591) во сите бои и комбинации
TM 2004/761

(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2004/765

(220) 12/10/2004

(442) 30/06/2006
(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CIROC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки (освен пиво)
(210) TM 2004/771

(220) 13/10/2004

(442) 30/06/2006
(731) LRC Products Limited
35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - контрацептивни препарати и супстанции,
спермоцидиални гелови, течности и креми,
хигиенски средства за мачкање и средства за
дезинфекција
кл. 10 - презервативи, контрацептивни средства,
хигиенски или профилактички уреди; апарати за
масажа, инструменти и апликатори; електронски
и електрични апарати за масажа, инструменти и
апликатори, масажери за тело; лични масажери;
вибратори; брачни помагала, сексуални помагала,
делови и опрема за приспособување   за сите
споменати производи

Trgovski marki
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(210) TM 2004/777

(220) 14/10/2004

(442) 30/06/2006
(731) The Prudential Insurance Company of America, a
New Jersey Corporation
751 Broad Street, Newark, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - услуги што се однесуваат на осигурување и
финансии, имено, потпишување на осигурување,
услуги за управување и агенциско работење во
областа на осигурувањето на животот, здравјето,
имотот и губење на животот, инвалидитет,
долготрајна нега и ануитети; услуги за пензиски
фондови и раководење со планирање на
пензионирањето, имено, инвестирање во пензии
и пензиски фондови за други и управување
со пензиите на работниците и плановите за
пензионирање; доверителско посредување во
меѓусебни фондови и инвестирање од поединци,
услуги за распределба и инвестиции; советодавни
услуги и услуги за раководење со инвестициите;
услуги за раководење со средствата; услуги за
финансиско планирање; услуги за банкарско
инвестирање; услуги за комерцијално банкарство;
услуги за консултации во врска со инвестирање;
услуги за посредување за инвестирање; услуги
за посредување и потпишување гаранции; услуги
за посредување и потпишување промет со стоки;
услуги за кредитни и долговни картички; услуги
за финансиско, даночно и имотно планирање;
обезбедување
финансиски,
осигурителни
и информации за недвижнини со помош на
електронски средства; услуги за кредитно
финансирање; услуги за финансирање по пат
на хипотеки; заеми гарантирани со недвижнини;
консултативни услуги за инвестирање; услуги за
посредување со недвижен имот, изнајмување
недвижен имот и раководење со недвижен имот; и
услуги за инвестирање во недвижен имот; услуги
за истражување во областа на финансиите,
осигурувањето на недвижниот имот; управување,
потпишување и маркетинг што се однесува на
инвестиции во недвижен имот; раководење со
инвестиции во недвижен имот во име на трети
лица; услуги за посредување за добивање
франшиза (овластување) за недвижен имот

TM 2004/777
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(210) TM 2004/779

(220) 14/10/2004

(540)

(442) 30/06/2006
(731) MIGROS TURK T.A.S.
Turgut Ozal Bulvari, No: Ata 6 Atasehir 34758
Kucukbakkalkoy, Kadikoy Istanbul, TR
(740) КПМГ АС ДООЕЛ Скопје
ул.”Даме Груев” 28 , кат 4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(591) бела, сина и златна
(551) индивидуална

кл. 30 - кафе, чај, како, 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

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи),  свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи),  свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(210) TM 2004/780

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(210) TM 2004/781

(220) 14/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) MIGROS TURK T.A.S.
Turgut Ozal Bulvari, No: Ata 6 Atasehir 34758
Kucukbakkalkoy, Kadikoy Istanbul, TR
(740) КПМГ АС ДООЕЛ Скопје
ул.”Даме Груев” 28 , кат 4, 1000, Скопје
(540)

(220) 14/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) MIGROS TURK T.A.S.
Turgut Ozal Bulvari, No: Ata 6 Atasehir 34758
Kucukbakkalkoy, Kadikoy Istanbul, TR
(740) КПМГ АС ДООЕЛ Скопје
ул.”Даме Груев” 28 , кат 4, 1000, Скопје

TM 2004/780
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(591) зелена, портокалова и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 30 - кафе, чај, како, 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. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи),  свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи),  свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 - осигурување, финансиска работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

поправки,

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патување

и

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

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

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

(210) TM 2004/782

и

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

поправки,

кл. 38 - телекомуникации

кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патување

конструкции,

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2004/783

(220) 15/10/2004

(220) 14/10/2004

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

(731) ТД на големо и мало РАЗНОПРОМ Јовица и
др.

(731) MIGROS TURK T.A.S.
Turgut Ozal Bulvari, No: Ata 6 Atasehir 34758
Kucukbakkalkoy, Kadikoy Istanbul, TR

ГТЦ-приземје, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(740) КПМГ АС ДООЕЛ Скопје
ул.”Даме Груев” 28 , кат 4, 1000, Скопје

(540)

(540)

RAMSTORE
Trgovski marki

TM 2004/783

360 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(591) бела, розе-пинк и циклама

(210) TM 2004/787

(551) индивидуална

(220) 18/10/2004
(442) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производ, ремења
кл. 25 - облека, чевли и капи, а особено различни
видови обувки
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
а особено малопродажба, односно услуги на
продажба на облека на мало и големо, обувки
и капи, производи од кожа и имитација на кожа
и производите од нив што не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и патни
торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за
одење; ремења
(210) TM 2004/784

(220) 15/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) LRC Products Limited
35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB

(731) ГР. САРАНТИС индустриска и трговска
компанија за козметички, текстилни, куќни и
фармацевтски производи СА
ул.26 Амаросиу Халандриу - Маруси, GR
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, темно портокалова, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

FETHERLITE

(210) TM 2004/789

(220) 19/10/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална

(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica

(510, 511)
кл. 10 - презервативи, контрацептивни средства,
хигиенски или профилактички уреди
(210) TM 2004/786

(220) 18/10/2004
(442) 30/06/2006

Vlaska 116, 10000 Zagreb, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(731) Guilford Pharmaceuticals Inc.
6611 Tributary Street, Baltimore, Maryland 21224,
US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

AQUAVAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за употреба во медицината;
диететски производи за медицински потреби,
храна за бебиња; фластери, материјали за
превивање; материјали за пломбирање заби
и забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди

TM 2004/784

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална  вода

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/790

(220) 19/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - обувки и облека
(210) TM 2004/793

(220) 20/10/2004
(442) 30/06/2006

Vlaska 116, 10000 Zagreb, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(731) ГАЛЕНИКА АД Белград
ул.”Батајнички друм” б.б., YU

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

(540)

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

GALOPLAST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(591) темно сина, индиго сина, светло сина, црвена,
светло виолетова, бела и розова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

кл. 32 - минерална вода
(210) TM 2004/791

(220) 19/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica
Vlaska 116, 10000 Zagreb, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/794

(220) 20/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) ГАЛЕНИКА АД Белград
ул.”Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

OFTAGAL
(591) виолетова, бела, светло зелена и маслинеста
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална вода
(210) TM 2004/792

(220) 19/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation
228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan Beach,
California 90266, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

(540)

SKECHERS
Trgovski marki

TM 2004/794
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(210) TM 2004/795

(220) 20/10/2004

(210) TM 2004/797

(220) 20/10/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Diageo Scotland Limited

(731) ГАЛЕНИКА АД Белград

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12
9DT, GB

ул.”Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

SENSIFIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2004/796

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напитоци (освен пиво)
(210) TM 2004/798

(220) 20/10/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Diageo North America, Inc.

(731) ГАЛЕНИКА АД Белград
ул.”Батајнички друм” б.б., YU

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

(220) 20/10/2004

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

FLEXOGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напитоци (освен пиво)

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

TM 2004/795

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/799

(220) 20/10/2004
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(210) TM 2004/813

(442) 30/06/2006
(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US

(442) 30/06/2006
(731) GUANGZHOU CITY SOUTH CHINA TIRE &
RUBBER CO., LTD
NO. 116, DONGHUAN ROAD, DONGHUAN
STREET, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU,
GUANGDONG, CN

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 25/10/2004

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобилски гуми, внатрешни гуми за
пневматици, гуми за тркала на возилата

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напитоци (освен пиво)
(210) TM 2004/804

(220) 20/10/2004
(442) 30/06/2006

(210) TM 2004/814

(442) 30/06/2006
(731) GUANGZHOU CITY SOUTH CHINA TIRE &
RUBBER CO., LTD
NO. 116, DONGHUAN ROAD, DONGHUAN
STREET, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU,
GUANGDONG, CN

(731) Thornton & Ross Limited
Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 25/10/2004

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ELECTROLADE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2004/810

(220) 22/10/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална

(731) Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US

(510, 511)

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат

кл. 12 - автомобилски гуми, внатрешни гуми за
пневматици, гуми за тркала на возилата

Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/817

ZORAC
(551) индивидуална

(442) 30/06/2006
(731) Unilever N.V.
Weena 455 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(510, 511)
кл. 5 - телесни и орални рецептор-специфичен
ретиноид за болести на кератинизација и кожни
заболувања

(220) 28/10/2004

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ENERGY GLOW
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2004/817
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(510, 511)
кл. 3 - сапуни; прашоци за перење; препарати за
белење, препарати за чистење; парфимерија,
тоалетна вода, афтершејв (лосиони за после
бричење), колонски води; етерични масла;
производи за ароматерапија; препарати за масажа;
дезодоранси и антиперспиранти; препарати за
нега на скалпот и косата; шампони и кондиционери;
средства за боење на косата; производи за
обликување на косата; пасти за заби; течности
за освежување уста; препарати за нега на устата
и забите; немедицински тоалетни препарати;
препарати за капење и туширање; препарати за
нега на кожата; масла, креми и лосиони за кожата;
препарати за бричење; препарати за пред и за по
бричење; препарати за депилирање; препарати
за потемнување (поцрнување) на сонце и за
заштита од сонце; козметика; препарати за
мејк-ап и отстранување на мејк-ап; петролеум
желе; препарати за нега на усни; талк пудра;
памучна волна, памучни стапчиња; козметички
перничиња (подлошки), тоалетни марамчиња
(хартии) или бришачи; претходно навлажнети или
импрегнирани перничиња (подлошки) за чистење,
тоалетни марамчиња (хартии) или бришачи; маски
за разубавување, фацијални пакувања
(210) TM 2004/818

(210) TM 2004/821

(442) 30/06/2006
(731) Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd.
6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, Medina
Road, P.O. Box 8680 Jeddah 21492, SA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; сите видови џемови, јајца,
млеко и други млечни производи; масло и масти
за јадење; слатко
кл. 30 - кафе и чај, тапиока, саго, замена за кафе,
брашно и производи од жита, леб, бисквити, торти,
печива, колач и слатки, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф, бибер; оцет,
сосови, мирудии, ориз и мраз

(220) 28/10/2004

(442) 30/06/2006
(731) Unilever N.V.
Weena 455 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со дугите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук, семиња, живи билки и природно цвеќе;
храна за животни; пивски слад
кл. 32 - безалкохолна минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; сирупи и други
препарати
за
подготвување
безалкохолни
пијлоци

(540)

FRESH TOUCH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни; прашоци за перење; препарати за
белење, препарати за чистење; парфимерија,
тоалетна вода, афтершејв (лосиони за после
бричење), колонски води; етерични масла;
производи за ароматерапија; препарати за масажа;
дезодоранси и антиперспиранти; препарати за
нега на скалпот и косата; шампони и кондиционери;
средства за боење на косата; производи за
обликување на косата; пасти за заби; течности
за освежување уста; препарати за нега на устата
и забите; немедицински тоалетни препарати;
препарати за капење и туширање; препарати за
нега на кожата; масла, креми и лосиони за кожата;
препарати за бричење; препарати за пред и за по
бричење; препарати за депилирање; препарати
за потемнување (поцрнување) на сонце и за
заштита од сонце; козметика; препарати за
мејк-ап и отстранување на мејк-ап; петролеум
желе; препарати за нега на усни; талк пудра;
памучна волна, памучни стапчиња; козметички
перничиња (подлошки), тоалетни марамчиња
(хартии) или бришачи; претходно навлажнети или
импрегнирани перничиња (подлошки) за чистење,
тоалетни марамчиња (хартии) или бришачи; маски
за разубавување, фацијални пакувања

TM 2004/818

(220) 28/10/2004

(210) TM 2004/822

(220) 28/10/2004
(442) 30/06/2006

(731) The Procter & Gamble Company, a company
organized and existing under the laws of the
State of Ohio, USA
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - пелени за еднократна употреба направени
од хартија и/или целулоза

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/823
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рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), уредување излози

(220) 29/10/2004
(442) 30/06/2006

кл. 41 - изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубовите) /забава или одгледување/, модни
агенции за уметници, натпревари (организирање
натпревари)/обука или забава/, планирање
приеми /забава/, приредби (изнајмување декор за
приредби), приредби (одржување на приредбите),
разговори (организирање и водење разговори),
разонода, разонода по пат на радио, разонода по
пат на телевизија, слободно време (услуги врзани
за исполнување на слободното време)

(731) ЈАКИ Роберт and МУХИЌ Ферид
ул.”Орце Николов” бр.63, 1000 Скопје, MK and
бул.”Видео Смилевски Бато” бр.17/1-14, 1000
Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

кл. 42 - декорирање на внатрешни простории и
ентериери, индустриски дизајн, моден дизајн
(210) TM 2004/829

(551) индивидуална

(442) 30/06/2006
(731) Ресторан „ОРЕОВ ЛАД” трговец - поединец

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјали; фотографии,
канцелариски материјали; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот); материјали
за пакување, што не се опфатени со другите
класи, печатарски букви, клишиња
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања  
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги
(210) TM 2004/828

(220) 02/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
ул.Беласица бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

FASHION WEEK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - демонстрација на производи,   изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен материјал,
манекени (манекенски   услуги) во рекламни и
промовирачки цели на продажбата, објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање изложби во комерцијални и
рекламани цели, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна
документација
(уредување
на
рекламната документација), рекламна хроника,

Trgovski marki

(220) 02/11/2004

ул. „Маршал Тито” бр. 1, село Сарај, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

OREOV LAD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - изложби (организирање изложби во
комерцијални и рекламни цели), изнајмување
рекламен простор, огласување и рекламирање,
организирање
изложби,
плакатирање
и
огласување, промоција (продажба за трето лице),
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламна документација (уредување
на рекламната документација), рекламна хроника,
рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), водење комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, услуги при продажба на големо и мало со
вино и пијалоци
кл. 41 - дискотеки (услуги на дискотеките), изложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, клубови (услуги на клубовите), конференции
(организирање
и
водење
конференции),
модни агенции за уметници, музејски услуги /
презентација, изложби/, натпревари (организирање
натпревари)/обука или забава/, планирање
приеми /забава/, приредби (изнајмување декор
за приредби), разговори (организирање и водење
разговори), разонода, разонода (упатство за
разонода), семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и водење
симпозиуми), слободно време (услуги врзани за
исполнување на слободното време)
кл. 43 - услуги на барови, кафулиња, кафетерии,
кетеринг (храна и пијалаци), пансиони, мотели,
изнајмување столици, маси, прекривки за маси
и стаклени предмети, изнајмување простории
за
состаноци,
ресторани,
ресторани
за
самопослужување, снек барови

TM 2004/829
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(210) TM 2004/830

(220) 03/11/2004

(591) бела, светло и темно сина, златна, сребрена,
црвена и жолто кафена

(442) 30/06/2006

(554) тродимензионална

(731) Astellas Pharma Inc.

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ASTELLAS

(210) TM 2004/833

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) „SOMBOLED” a.d.

(551) индивидуална

Sombor, Gakovacki put b.b., YU

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, масна хартија за медицински цели,
санитарни маски, фармацевтски облоги, мрежа
за преврски, празни капсули за фармацевтски
производи, закрпи (заштитен завој) за очи,
завој (фластер) за уши, менструални влошки,
менструални тампони, санитарни влошки,
санитарни гаќички, впивлив памук, адхезивни
фластери, завои за преврски, колодион (collodion),
компресии за употреба при доење, стоматолошки
материјали, нараквици за медицински цели протези за исправување на забите, пелени при
неконтролирано мокрење, хартија за фаќање
муви, хартија против молци, лактоза (млечен
шеќер), млеко во прав за бебиња, семе за
вештачка инсеминација
(210) TM 2004/831

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. A Delaware Limited
Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New
Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно сина, жолта, крем, окер,
кафена, црвена и темно црвена (бордо)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - сладолед
(210) TM 2004/834

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) „SOMBOLED” a.d.
Sombor, Gakovacki put b.b., YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

GRANUFLEX SIGNAL

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - медицински и хирушки завои и облоги
(210) TM 2004/832

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) „SOMBOLED” a.d.
Sombor, Gakovacki put b.b., YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

FETA
TM 2004/830

(591) бела, сина, зелена и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и заленчук; желе, џемови компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, колач и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна
за животни; пивски слад
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2004/835
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(210) TM 2004/836

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за трговија, производство, шпедиција,
маркетинг, пропаганда и филм „КАН” Цвета
ДОО увоз-извоз
ул. „Луј Пастер” бр. 5/2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) „SOMBOLED” a.d.
Sombor, Gakovacki put b.b., YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - перење (средства за белење); перење
(средства за перење); бои (хемиски производи
за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/; алишта (производи
за закиснување на алиштата); алишта (средства
за парфимирање на алиштата); закиснување
алишта (средства за закиснување на алиштата);
перење/чистење (производи за чистење со
триење); чистење (производи за чистење); флеки
(средства за чистење флеки); сода за белење
алишта; соли за белење; детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси; сапуни

(591) бела, темно и светло сина, темно и светло зелена,
жолта и окер

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и заленчук; желе, џемови компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, колач и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна
за животни; пивски слад
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(210) TM 2004/837

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за трговија, производство, шпедиција,
маркетинг, пропаганда и филм „КАН” Цвета
ДОО увоз-извоз
ул. „Луј Пастер” бр. 5/2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

Trgovski marki
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(540)

(510, 511)
кл. 3 - перење (средства за белење); перење
(средства за перење); бои (хемиски производи
за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/; алишта (производи
за закиснување на алиштата); алишта (средства
за парфимирање на алиштата); закиснување
алишта (средства за закиснување на алиштата);
перење/чистење (производи за чистење со
триење); чистење (производи за чистење); флеки
(средства за чистење флеки); сода за белење
алишта; соли за белење; детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси; сапуни
(210) TM 2004/838

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за трговија, производство, шпедиција,
маркетинг, пропаганда и филм „КАН” Цвета
ДОО увоз-извоз

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - перење (средства за белење); перење
(средства за перење); бои (хемиски производи
за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/; алишта (производи
за закиснување на алиштата); алишта (средства
за парфимирање на алиштата); закиснување
алишта (средства за закиснување на алиштата);
перење/чистење (производи за чистење со
триење); чистење (производи за чистење); флеки
(средства за чистење флеки); сода за белење
алишта; соли за белење; детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси; сапуни

ул. „Луј Пастер” бр. 5/2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/840

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за трговија, производство, шпедиција,
маркетинг, пропаганда и филм „КАН” Цвета
ДОО увоз-извоз

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

ул. „Луј Пастер” бр. 5/2, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 3 - перење (средства за белење); перење
(средства за перење); бои (хемиски производи
за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/; алишта (производи
за закиснување на алиштата); алишта (средства
за парфимирање на алиштата); закиснување
алишта (средства за закиснување на алиштата);
перење/чистење (производи за чистење со
триење); чистење (производи за чистење); флеки
(средства за чистење флеки); сода за белење
алишта; соли за белење; детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси; сапуни
(210) TM 2004/839

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за трговија, производство, шпедиција,
маркетинг, пропаганда и филм „КАН” Цвета
ДОО увоз-извоз
ул. „Луј Пастер” бр. 5/2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2004/838

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - перење (средства за белење); перење
(средства за перење); бои (хемиски производи
за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/; алишта (производи
за закиснување на алиштата); алишта (средства
за парфимирање на алиштата); закиснување
алишта (средства за закиснување на алиштата);
перење/чистење (производи за чистење со
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триење); чистење (производи за чистење); флеки
(средства за чистење флеки); сода за белење
алишта; соли за белење; детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси; сапуни
(210) TM 2004/841
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(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - перење (средства за белење); перење
(средства за перење); бои (хемиски производи
за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/; алишта (производи
за закиснување на алиштата); алишта (средства
за парфимирање на алиштата); закиснување
алишта (средства за закиснување на алиштата);
перење/чистење (производи за чистење со
триење); чистење (производи за чистење); флеки
(средства за чистење флеки); сода за белење
алишта; соли за белење; детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси; сапуни

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за трговија, производство, шпедиција,
маркетинг, пропаганда и филм „КАН” Цвета
ДОО увоз-извоз
ул. „Луј Пастер” бр. 5/2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/843

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт Скопје
ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.59/1/615, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) во сите бои и комбинации

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - перење (средства за белење); перење
(средства за перење); бои (хемиски производи
за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/; алишта (производи
за закиснување на алиштата); алишта (средства
за парфимирање на алиштата); закиснување
алишта (средства за закиснување на алиштата);
перење/чистење (производи за чистење со
триење); чистење (производи за чистење); флеки
(средства за чистење флеки); сода за белење
алишта; соли за белење; детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси; сапуни
(210) TM 2004/842

(591) бела, зелена, модра, црвена, жолта и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за нега на забите; паста за заби
(210) TM 2004/844

(442) 30/06/2006
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт Скопје
ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.59/1/615, 1000 Скопје, MK

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за трговија, производство, шпедиција,
маркетинг, пропаганда и филм „КАН” Цвета
ДОО увоз-извоз

(220) 04/11/2004

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул. „Луј Пастер” бр. 5/2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сива, зелена, модра, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за нега на забите; паста за заби
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(210)

TM 2004/845

(220) 04/11/2004

(210) TM 2004/885

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт Скопје
ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.59/1/615, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(220) 09/11/2004

(731) Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, AT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(540)

NEO-DOLPASSE
(551) индивидуална

(591) бела, сива, зелена, модра, розова и црвена

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за нега на забите; паста за заби
(210) TM 2004/846

(220) 04/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт Скопје
ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.59/1/615, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2004/900

(220) 12/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско друштво за преработка на зеленчук и
овоштие трговија и услуги МАРКО ПОЛО ФУДС
ДОО
ул. Прилепска бб, Пелагонка 1, 7000 Битола,
MK

(540)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(591) бела, зелена, модра, црвена, жолта и златна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за нега на забите; паста за заби
(210) TM 2004/851

(220) 05/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) WYETH a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, желе, џемови, компоти

BIENSA

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, свежо овошје и
зеленчук, семиња

(540)

кл. 30 - мед и пчелини производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати вклучително
препарати за третирање на состојби на менопауза
и постменопауза и за превенција и третман на
остеопороза

TM 2004/845
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(210) TM 2004/901

(220) 12/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Трговско друштво за преработка на зеленчук и
овоштие трговија и услуги МАРКО ПОЛО ФУДС
ДОО
ул. Прилепска бб, Пелагонка 1, 7000 Битола,
MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мед и пчелини производи
(210) TM 2004/902

(220) 12/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) TKK Proizvodnja kemicnih izdelkov Srpenica ob
Soci d.d.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката,
фотографиите,
земјоделието,
градинарството, сурови вештачки смоли, сурова
пластика, препарати за калење и заварување
метали, вклучително хемиски адитиви за бетон,
хемиски адитиви за суспензија, за дупчење,
ацетати, непреработена акрилна смола; бази
(хемиски производи); хемикалии за избледување
за индустриска употреба; биолошки препарати
(не се за медицинска или ветеринарна употреба);
целулоза;
цемент(металургија);
детергентни
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адитиви за бетон; дисперзија на вештачка
маса; емајл, хемикалии за боење, емулгатори;
етери; филтирни материјали хемиски средтсва);
глутин-клеј (не се за канцелариски или домашни
намени); хемиски средтсва за обработка на
премачкување; хемиски производи за обрабтока
на лепила, хемикалии за проветрување на
бетонот; хемикалии за одвојување на маслото;
хемикалии за лемење; хемикалии за заварување;
хемикалии за лепење; хемикалии за залепување;
керамички смеши за високо-температурни
обработки; киселини; хемиски споеви отпорни
на киселини; лепила за индустриска употреба;
лепила за монтажа на сите видови градежни
материјали, вклучително и порозни градежни
материјали, стакла и стиропор; лепила на акрилна
основа за индустриска употреба и употреба во
градежништвото; лепила на основа на синтетички
смоли за индустриска употреба и употреба во
градежништвото; смоли за лепење (лепила),
(не се за канцелариска и домашна употреба);
препарати за лепење; салицилна киселина;
силикати; силикони; непреработена синтетичка
смола; соли (хемиски средства); средства за
дехидрирање за употреба во индустријата;
средства за конзервација на цементот( не за бои
и масти); средства за одвојување и разлепување;
средства за отстранување бои за индустриски
намени; средства за водоотпорност на цемент (не
се за бои); средства за заштита против влага за
ѕидани згради (не се за премачкување); средства
за отстранување на масла; топли средтсва за
заварување; суспензии за дупчење; заштитни
средства за бетон, освен за бои и масла;
поликондензациски двокомпонентни херметички
средства на силиконска основа; лепила на
ацетатна основа; лепила на силиконска основа;
лепила на полиуретанска основа; лепила за вода
кл. 17 - каучук, гума, гутаперка, растителна
смола; азбест; лискун и производи од нив што не
се опфатени во другите класи; полуфабрикати
од пластични материјали за употреба во
производство;
материјали
за
непропусно
заварување, за затворање и за изолација и тоа
одделно; азбесен филц; акрилна смола; затки за
цевки; еластични нитни што не се за текстилна
употреба; материјали за филтрирање (делумно
обработена пења или фолија); водоотпорни
херметични (изолациони) материјали за згради;
излоациски материјали; изолатори; изолациски
бои; изолациони фирнајси-лакови; изолациски
филц; кит; полусулфиден кит за обработка на
термоизолациско стакло; самолеплива лента
(освен за канцелариски потреби); синтетичка
гума; синтетичка смола (полупроизводи); спојки
за цевки што не се од метал; стаклени влакна
за изолација; термоизолациски материјал за
задржување на топлината; херметички средства за
спојки; херметички средтсва, посебно херметички
маси на силиконска и акрилна основа за лепење
разни материјали, вклучително стакла, копелит
стакла, алуминиум и керамика; херметички маси
за лепење вградени стакла во разновидни рамки;
херметички маси за лепење на сите врсти спојки,
вклучително дилетациони; херметички маси

TM 2004/902
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со својство да делуваат во екстремни услови
како што се изложеност на влага или екстремни
температури; лепила на акрилна основа; останати
херметички материјали; ленти (лепливи); ткаенина
од стаклени влакна за изолација
кл. 19 - неметални градежни материјали,
посебно азбесен морт; азбесен цемент; бетон;
бетонски градежни елементи; битумен; цемент;
конструкции (неметални); полиуретанска пена
за употреба во градежништво, вклучително
лепење, пополнување, изолирање, монтирање и
вградување; полиуретанска пена со специјални
својства вклучително звучна изолација, брзо
сушење, употреба во екстремни услови како што
се изложеност на влага, недостаток на воздушна
влага или екстремни температури; двокомпонентна
полиуретанска пена; лепенки за градежништво;
неметални прозори; прозорско стакло за
градежништво; рамно стакло за градежништво;
изолациско стакло за градежншитво; прозорци од
обоено стакло; сурова креда
(210) TM 2004/903

(220) 12/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) TKK Proizvodnja kemicnih izdelkov Srpenica ob
Soci d.d.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

адитиви за бетон; дисперзија на вештачка маса;
емајл, хемикалии за боење, емулгатори; етери;
филтирни материјали (хемиски средтсва);
глутин-клеј (не се за канцелариски или домашни
намени); хемиски средтсва за обработка на
премачкување; хемиски производи за обработка
на лепила, хемикалии за проветрување на
бетонот; хемикалии за одвојување на маслото;
хемикалии за лемење; хемикалии за заварување;
хемикалии за лепење; хемикалии за залепување;
керамички смеши за високо-температурни
обработки; киселини; хемиски споеви отпорни
на киселини; лепила за индустриска употреба;
лепила за монтажа на сите видови градежни
материјали, вклучително и порозни градежни
материјали, стакла и стиропор; лепила на акрилна
основа за индустриска употреба и употреба во
градежништвото; лепила на основа  на синтетички
смоли за индустриска употреба и употреба во
градежништвото; смоли за лепење (лепила),
(не се за канцелариска и домашна употреба);
препарати за лепење; салицилна киселина;
силикати; силикони; непреработена синтетичка
смола; соли (хемиски средства); средства за
дехидрирање за употреба во индустријата;
средства за конзервација на цементот( не за бои
и масти); средства за одвојување и разлепување;
средства за отстранување бои за индустриски
намени; средства за водоотпорност на цемент (не
се за бои); средства за заштита против влага за
ѕидани згради (не се за премачкување); средства
за отстранување на масла; топли средтсва за
заварување; суспензии за дупчење; заштитни
средства за бетон, освен за бои и масла; лепила
на ацетатна основа; лепила на силиконска основа;
лепила на полиуретанска основа; лепила за вода;
поликондензациски двокомпонентни херметички
средства на силиконска основа
кл. 17 - каучук, гума, гутаперка, растителна
смола; азбест; лискун и производи од нив што не
се опфатени во другите класи; полуфабрикати

(591) портокалова, светло и темно сина, зелена, бела и
црна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката,
фотографиите,
земјоделието,
градинарството, сурови вештачки смоли, сурова
пластика, препарати за калење и заварување
метали, вклучително хемиски адитиви за бетон,
хемиски адитиви за суспензија, за дупчење,
ацетати, непреработена акрилна смола; бази
(хемиски производи); хемикалии за избледување
за индустриска употреба; биолошки препарати
(не се за медицинска или ветеринарна употреба);
целулоза; цемент (металургија); детергентни

TM 2004/903

од пластични материјали за употреба во
производство;
материјали
за
непропусно
заварување, за затворање и за изолација и тоа
одделно; азбесен филц; акрилна смола; затки за
цевки; еластични нитни што не се за текстилна
употреба; материјали за филтрирање (делумно
обработена пења или фолија); водоотпорни
херметични (изолациони) материјали за згради;
изолациски материјали; изолатори; изолациски
бои; изолациони фирнајси-лакови; изолациски
филц; кит; полусулфиден кит за обработка на
термоизолациско стакло; самолеплива лента
(освен за канцелариски потреби); синтетичка
гума; синтетичка смола (полупроизводи); спојки
за цевки што не се од метал; стаклени влакна
за изолација; термоизолациски материјал за
задржување на топлината; херметички средства за
спојки; херметички средтсва, посебно херметички
маси на силиконска и акрилна основа за лепење
разни материјали, вклучително стакла, копелит
стакла, алуминиум и керамика; херметички маси
за лепење вградени стакла во разновидни рамки;
херметички маси за лепење на сите врсти спојки,
вклучително дилетациони; херметички маси

Trgovski marki

Glasnik,

со својство да делуваат во екстремни услови
како што се изложеност на влага или екстремни
температури; лепила на акрилна основа; останати
херметички материјали; ленти (лепливи); ткаенина
од стаклени влакна за изолација
кл. 19 - неметални градежни материјали,
посебно азбесен морт; азбесен цемент; бетон;
бетонски градежни елементи; битумен; цемент;
конструкции (неметални); полиуретанска пена
за употреба во градежништво, вклучително
лепење, пополнување, изолирање, монтирање и
вградување; полиуретанска пена со специјални
својства вклучително звучна изолација, брзо
сушење, употреба во екстремни услови како што
се изложеност на влага, недостаток на воздушна
влага или екстремни температури; двокомпонентна
полиуретанска пена; лепенки за градежништво;
неметални прозори; прозорско стакло за
градежништво; рамно стакло за градежништво;
изолациско стакло за градежншитво; прозорци од
обоено стакло; сурова креда
(210) TM 2004/904
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(510, 511)
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од благородни метали
или преслечени со нив (не се опфатени со другите
класи), часовници и хронометриски инструменти
кл. 18 - артикли направени од кожа или имитација
на кожа (не се опфатени со другите класи), куфери
и патни торби
кл. 25 - облека, чевли и капи
(210) TM 2004/907

(220) 15/11/2004

(442) 30/06/2006
(731) LINING
SPORTS
(SHANGHAI)
COMPANY
LIMITED
CHINA MERCHANTS TOWER 32TH FLOOR, SUITE
3201, No. 161 LUJIAZUI (E) ROAD, PUDONG,
SHANGHAI 200120,P.R., CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 15/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Gireenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

RESAIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - медицински уреди за породување,
инструменти и апарати
(210) TM 2004/905

(220) 15/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) LEVI STRAUSS & CO., a Delaware corporation
Levi’s Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco,
California 94111, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - патнички торби; ранци; торби (за
атлетика); околупојасни торбички; вид на ранци;
ташни; спортски торби; кожни торби за пакување;
торби за кампери; вреќи за чување разни работи;
пазарски торби; вид ранци; деловни чанти; куфери;
сандаци (за багаж); чанти од имитација на кожа;
сандаци за патување; производи направени од
кожа или имитација на кожа; футроли за картички
(паричници)
кл. 25 - облека; палта; ветровки; волнени џемпери;
кожени фустани; облека од ленено платно; зимски
капути; облека за излегување; поставени капути
со перје; костуми; сакоа; кошули; летни маици
со куси ракави; елеци (дел од машки костум);
здолништа; панталони; домашни фустани;
спортска облека; беретки; капи; шапки; чизми;
кабаници; неформални чевли; филцани шешири;
нараквици; плетена облека; кожни чевли; куси
панталони; сандали; „грејачи” за потколеници;
копачки; чорапи; спортски обувки; спортски
чорапи; женски чорапи; костуми за капење;
вратоврски; шалови; наметки за фустани; костуми
за гимнастика; гаќички за капење; облека која се
користи за боречки вештини (џудо); патики; чизми
за рагби; филцани чорапи; нараквици без засебни
прсти (само со палец); облека за лесно трчање
(џогинг); работна облека
кл. 28 - топки за играње; топки (за фудбал); топки
(за кошарка); топки (одбојка); топки (голф); топки
(тенис); стапови за голф; торби за голф; тениски
рекети; специјални спортски обувки; спортски
колани; мали топки за спорт; торби за рекети;
стапови (за безбол или крикет); рекети за игри;
нараквици за игри (прибор за игри); манжетни;
штитници за потколеници; штитници за колена
(спортски артикли); штитници за лакти; заштитна
постава (делови од спортски костуми); сувенири

TM 2004/907
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(210) TM 2004/908

(220) 15/11/2004

(210) TM 2004/909

(220) 15/11/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) LINING
SPORTS
LIMITED

(SHANGHAI)

COMPANY

CHINA MERCHANTS TOWER 32TH FLOOR, SUITE
3201, No. 161 LUJIAZUI (E) ROAD, PUDONG,
SHANGHAI 200120,P.R., CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(731) LRC Products Limited
35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - контрацептивни препарати и супстанции,
спермоцидиални гелови, течности и креми,
хигиенски средства за мачкање и средства за
дезинфекција

кл. 18 - патнички торби; ранци; торби (за
атлетика); околупојасни торбички; вид на ранци;
чанти; спортски торби; кожни торби за пакување;
торби за кампери; вреќи за чување разни работи;
пазарски торби; вид ранци; деловни чанти; куфери;
сандаци (за багаж); чанти од имитација на кожа;
сандаци за патување; производи направени од
кожа или имитација на кожа; футроли за картички
(паричници)
кл. 25 - облека; палта; ветровки; волнени џемпери;
кожени фустани; облека од ленено платно; зимски
капути; облека за излегување; поставени капути
со перје; костуми; сакоа; кошули; летни маици
со куси ракави; елеци (дел од машки костум);
здолништа; панталони; домашни фустани;
спортска облека; беретки; капи; шапки; чизми;
кабаници; неформални чевли; филцани шешири;
нараквици; плетена облека; кожни чевли; куси
панталони; сандали; „грејачи” за потколеници;
копачки; чорапи; спортски обувки; спортски
чорапи; женски чорапи; костуми за капење;
вратоврски; шалови; наметки за фустани; костуми
за гимнастика; гаќички за капење; облека која се
користи за боречки вештини (џудо); патики; чизми
за рагби; филцани чорапи; нараквици без засебни
прсти (само со палец); облека за лесно трчање
(џогинг); работна облека
кл. 28 - топки за играње; топки (за фудбал); топки
(за кошарка); топки (одбојка); топки (голф); топки
(тенис); стапови за голф; торби за голф; тениски
рекети; специјални спортски обувки; спортски
колани; мали топки за спорт; торби за рекети;
стапови (за безбол или крикет); рекети за игри;
нараквици за игри (прибор за игри); манжетни;
штитници за потколеници; штитници за колена
(спортски артикли); штитници за лакти; заштитна
постава (делови од спортски костуми); сувенири

TM 2004/908

кл. 10 - презервативи, контрацептивни средства,
хигиенски или профилактички уреди; апарати за
масажа, инструменти и апликатори; електронски
и електрични апарати за масажа, инструменти и
апликатори, масажери за тело; лични масажери;
вибратори; брачни помагала, сексуални помагала,
делови и опрема за приспособување за сите
споменати производи
(210) TM 2004/914

(220) 18/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Pantech Co., Ltd. (manufacturers and merchant)
Shinsong Center Building, 25-12, Youido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul 150-711, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

PANTECH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони, целуларни телефони,
сателитски навигациони апарати, слушалки за
употреба со мобилни телефони, батерии за
мобилни телефони, полнач на батерии за мобилни
телефони, персонални дигитални помагала,
телефони,
безжични
телефони,
безжични
слушалки за на глава за мобилни телефони,
дата-кабли за дата-комуникација помеѓу мобилни
телефони и компјутери, снимени компјутерски
програми за употреба во дата-комуникација
помеѓу мобилни телефони и компјутери, адаптери
за полнење батерии за употреба со мобилни
телефони, аудио ресивери, видео ресивери

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/915

(220) 18/11/2004
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(210) TM 2004/922

(220) 19/11/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Slobodan Vucicevic

(731) Asttellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ul.Palmira Toljatija 62/20, Novi Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) темно и светло црвена, темно и светло сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, масна хартија за медицински цели,
санитарни маски, фармацевтски облоги, мрежа
за преврски, празни капсули за фармацевтски
производи, заштитен завој за очи, завој (фластер)
за уши, менструални влошки, менструални
тампони, санитарни влошки, санитарни гаќички,
впивлив памук, адхезивни фластери, завои за
преврски, колодион (collodion), компресии за
употреба при доење, стоматолошки материјали,
нараквици за медицински цели - протези за
исправување заби, пелени за неконтролирано
мокрење, хартија за фаќање муви, хартија против
молци, лактоза (млечен шеќер), млеко во прав за
бебиња, семе за вештачка инсеминација
(210) TM 2004/921

(220) 19/11/2004
(442) 30/06/2006

(591) зелена, црвена, бела, кафена, жолто кафена,
сребрена, златна, жолта и црна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
(210) TM 2004/924

(220) 19/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Прехранбена
Прилеп

индустрија

ВИТАМИНКА

АД

ул. „Леце Котески” бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) Slobodan Vucicevic
ul.Palmira Toljatija 62/20, Novi Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) светло сина, црвена, бела, светло и темно розова,
жолта, жолто кафена, кафена, виолетова,  и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 30 - млечна инстант напивка врз база на
какао

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

Trgovski marki

TM 2004/924
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(210) TM 2004/926

(220) 23/11/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанци прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за превивање, материјали
за пломбирање заби, забарска смола, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(731) ЕКО ТЕРА д.о.о.
ул.”Разловачко Востание” 2а-2/8, 1000 Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/942

(220) 29/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

FLUNISAN

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанци прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за превивање, материјали
за пломбирање заби, забарска смола, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, колач и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии, зачини), мирудии; мраз
(210) TM 2004/927

(220) 23/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) SmithKline Beecham plc
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/943

(220) 29/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ADARTREL

MILENOL

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции
(210) TM 2004/941

(220) 29/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko hemijska
industrija

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанци прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за превивање, материјали
за пломбирање заби, забарска смола, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

CHOLIPAM
TM 2004/926

Trgovski marki
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(210) TM 2004/944

(220) 29/11/2004

(210) TM 2004/950

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) PFIZER PRODUCTS INC, a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
Eastern Point Road Groton CT 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје

(731) Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 02/12/2004

(540)

VAZOTAL

CHAMPIX

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанци прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за превивање, материјали
за пломбирање заби, забарска смола, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2004/947
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(220) 30/11/2004
(442) 30/06/2006

(731) Кермичиева Афродита
ул.”Аврам Писевски” бр.40, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/951

(220) 03/12/2004

(442) 30/06/2006
(731) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA
Calle 73 No.8-13, Bogota D.C., CO
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

JUAN VALDEZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготовка и снабдување со храна
и пијалоци за човечка конзумпција; привремено
сместување
(210) TM 2004/952

(591) модра, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 03/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA
Calle 73 No.8-13, Bogota D.C., CO

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

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

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

(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготовка и снабдување со храна
и пијалоци за човечка конзпмација; привремено
сместување

Trgovski marki
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(210) TM 2004/963

кремен-запалка; пепелници за пушачи што не се
од благородни метали; садови за тутун што не се
од благородни метали; цигаралаци што не се од
благородни метали
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување, а особено хотелски,
ресторански и бар услуги; обезбедување исхрана
и пијалоци во барови, пабови, snack-барови;
кафулиња, кафетерии; ресторани, хотели и
простории за тестирање; простории за тестирање
пијалоци, вина и цигари (пури), цигарилоси,
цигарети

(220) 06/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Васил Атанасов
ул.”Руџер Бошковиќ” бр.9, влез 2-9, 1000
Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, жолто кафена, жолта и кафена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници
и хронометриски инструменти
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; сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот), материјали за инструкции и
настава (освен апарати); пластични материјали за
пакувањe,  што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството што не се од благородни метали или
преслечени со нив; чешли и сунгери; четки (освен
сликарски четки); материјали за правење четки;
производи што се користат за чистење; челична
волна; сурово и полуобработено стакло(освен
градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 34 - тутун; производи за пушачите; кибрит; а
особено суров тутун; преработен тутун; тутункеси; виткан тутун и листови од тутун; тутун за
лулиња; тутун за џвакање; тутун за шмркање;
бурмут; трева за пушење; цигари; мали цигари;
пури; цигарети; цигарилоси; цигари кои содржат
сурогат на тутун; лулиња и опрема за лулиња,
како хартија за палење луле, статив за луле,
стругало за чистење лулиња; чибуци за цигари;
јантар (чибук од јантар) за чибуче или цигари;
снопчиња хартија за цигари; филтер за цигари;
хартија за цигари; секачи за цигари; џебни апарати
за виткање цигари; запалки за пушачи; кибрит;
статив за кибрит што не е од благородни метали;
кутии за кибрит што не се од благородни метали;
кутии за пури што не се од благородни метали;
кутии за цигари што не се од благородни метали;
humidors кутии-кутии за одржување влажност на
цигари и пури;   навлажнувачи за цигари и пури;

TM 2004/963

(210) TM 2004/964

(220) 08/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Intel Corporation, (a Delaware corporation)
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

VIIV
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 - хардвер за обработка на податоци,
сметачи, сметачки хардвери, полупроводници,
микропроцесори
и
останати
делови
за
полупроводници, комуникациски и мрежни
полупроводници, интегрални кола, сметачки
чипсети, сметачки матични плочи и зависни
плочи, микросметачи, софтверски програмирани
процесори, сметачки фирмвер и софтвер за
оперативен систем, комуникациски и мрежни
софтвери, безжични и жични модеми, адаптери
за сметачки мрежи и адаптери за сметачки мрежи
во вид на картички
(210) TM 2004/965

(220) 08/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Intel Corporation, (a Delaware corporation)
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

INTEL VIIV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - хардвер за обработка на податоци,
сметачи, сметачки хардвери, полупроводници,
микропроцесори
и
останати
делови
за
полупроводници, комуникациски и мрежни
полупроводници, интегрални кола, сметачки
чипсети, сметачки матични плочи и зависни

Trgovski marki

Glasnik,

плочи, микросметачи, софтверски програмирани
процесори, сметачки фирмвер и софтвер за
оперативен систем, комуникациски и мрежни
софтвери, безжични и жични модеми, адаптери
за сметачки мрежи и адаптери за сметачки мрежи
во вид на картички
(210) TM 2004/967

сателитска телевизија и услуги за радио
емитување; обезбедување телекомуникациски
пристап до интегрална дигитална платформа
во областа на заштитена компјутерска мрежа со
широк опсег заради продукција, дистрибуција,
пренос и ракување со кино-филмови, телевизија
и друга медиумска содржина

(220) 09/12/2004

кл. 41 - услуги за образование и забава,
вклучително и производство и/или дистрибуција
и/или прикажување на програми за телевизија,
кабелска телевизија, дигитална телевизија,
сателитска телевизија и радио; услуги во областа
на континуирана филмска продукција на комедии,
драми, акциони содржини, авантура и/или
анимациски програмски серии и кино-филмови,
што се обезбедуваат преку кабелска телевизија,
обично телевизиско емитување, радио емитување
и глобална компјутерска информациска мрежа

(442) 30/06/2006
(731) Conopco, Inc.
390 Park Avenue, New York, NY 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - компјутерски услуги, имено обезбедување
на он-лајн списанија, компјутерски и интерактивни
датотеки достапни во секое време он-лајн преку
компјутер; обезбедување информации преку
веб-сајтови за цртани филмови и забава и
обезбедување врски он-лајн преку компјутер со
други веб-сајтови; обезбедување привремена
употреба на софтвер достапен во секое време онлајн преку компјутер; услуги за забавни паркови

(591) модра, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
вештачко кафе; брашно и производи направени
од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
(210) TM 2004/968

(210) TM 2004/970

(220) 09/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
бул. „Партизански Одреди” бр. 18, 1000 Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(220) 09/12/2004
(442) 30/06/2006
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(540)

(731) THE CARTOON NETWORK LP, LLLP a limited
liability limited partnership organized and existing
under the laws of the State of Delaware
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta, State
of Georgia 30318, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
(рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 -  малопродажни услуги достапни во секое
време он-лајн преку компјутер; услуги за нарачка
по пошта врз основа на каталог и малопродажни
услуги во продавница што опфаќаат разни видови
стоки за широка потрошувачка

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што
не се опфарени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички;
машини
за
пишување
и
канцелариски
прибор(освен мебелот), материјали за инструкции
и настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување, што не се опфатени со другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. 38 - услуги за комуникација: телевизија,
кабелска телевизија, дигитална телевизија,

Trgovski marki

TM 2004/970

380 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(210) TM 2004/971

(220) 09/12/2004

(210) TM 2004/977

(220) 13/12/2004

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

бул. „Партизански Одреди” бр. 18, 1000 Скопје,
MK

(731) VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED a jointstock company duly organized under the Laws of
Japan

(731) ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.

No.12, 3-chome,
Yokohama City, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Moriya-cho,

Knagawa-ku,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и сина
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
(рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(510, 511)
кл. 9 - видео касетни ленти; преснимани видео
касетни ленти; видео апарати за снимање и
репродукција; видео камери со видео апарати
за снимање и репродукција; комбинирани видео
апарати за снимање и репродукција и телевизиски
приемници; видео апарати за снимање и
репродукција со уреди за синхронизација и
монтажа; видео дискови; преснимани видео
дискови; делови и опрема за горенаведените
производи; како и други апарати и уреди за
снимање и репродукција на звук и слика во оваа
класа

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што
не се опфарени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички;
машини
за
пишување
и
канцелариски
прибор(освен мебелот), материјали за инструкции
и настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување, што не се опфатени со другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
(210) TM 2004/973

(210) TM 2004/979

(220) 15/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) American-Cigarette
Limited

Company

(Overseas)

Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 09/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Genzyme Corporation
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

RENAGEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фосфатни врзувачки средства за третирање
на хиперфосфатемија

(591) виолетова и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити

TM 2004/971

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/980

(220) 15/12/2004
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(210) TM 2004/982

(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) American-Cigarette
Limited

Company

(Overseas)

(220) 16/12/2004

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) темно црвена (повеќе нијанси), бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/983

(591) сина и жолта

(442) 30/06/2006

(551) индивидуална

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

(510, 511)
кл. 34 - цигари тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2004/981

(220) 16/12/2004

(220) 16/12/2004

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(442) 30/06/2006
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) темно црвена (повеќе нијанси), бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(591) темно црвена (повеќе нијанси), бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

Trgovski marki

TM 2004/983

382 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(210) TM 2004/984

(220) 16/12/2004

(210) TM 2004/986

(442) 30/06/2006
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

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

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

(540)

(540)

(591) темно црвена (повеќе нијанси), бела и црна

(591) темно црвена (повеќе нијанси), бела и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/985

(220) 16/12/2004

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/987

(442) 30/06/2006
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

(442) 30/06/2006
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(220) 16/12/2004

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

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

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

(540)

(540)

(591) темно црвена (повеќе нијанси), бела и црна

(591) темно црвена (повеќе нијанси), бела и црна

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

TM 2004/984

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

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/989

(220) 16/12/2004
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(210) TM 2004/992

(442) 30/06/2006
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

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

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

(540)

(540)

(591) темно црвена (повеќе нијанси), бела и црна

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/990

(220) 16/12/2004

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/993

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) темно црвена (повеќе нијанси), бела и црна

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

Trgovski marki

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

TM 2004/993

384 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(210) TM 2004/994

(220) 16/12/2004

(210) TM 2004/996

(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

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

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

(540)

(540)

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

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

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

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/995

(220) 16/12/2004

(210) TM 2004/997

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

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

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

TM 2004/994

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/998

(220) 16/12/2004
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(210) TM 2004/1000

(442) 30/06/2006
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

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

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

(540)

(540)

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

(591) црвена, златна и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2004/999

(220) 16/12/2004

кл. 33 - алкохолни пијалоци
(210) TM 2004/1001

(442) 30/06/2006
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

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

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

(540)

(540)

(591) црвена, златна и бела

(591) црвена, златна и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци

Trgovski marki

кл. 33 - алкохолни пијалоци

TM 2004/1001

386 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(210) TM 2004/1002

(220) 16/12/2004

(210) TM 2004/1004

(442) 30/06/2006
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

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

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

(540)

(540)

(591) црвена, златна и бела

(591) бела, црна, златна и црвена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци
(210) TM 2004/1003

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/1006

(220) 16/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR- 48000 KOPRIVNICA, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, златна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервиран, сушен и варен зеленчук,
особено засолен и закиселен зеленчук; супи и
состојки за супи, вклучително и состојки за супи
од зеленчук и концентрати за бујони
кл. 30 - сосови, мирудии, додатоци на јадењата,
смеша од засолен и закиселен зеленчук за
употреба како мирудија за храна

TM 2004/1002

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/1018

(220) 17/12/2004
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(210) TM 2004/1023

(220) 21/12/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) Друштво за градежништво, трговија на големо
и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз
ДООЕЛ, Скопје
бул.”3-та Македонска бригада” бб, 1000 Скопје,
MK
(540)

(731) Abbott Laboratories
Abbott Park, Illinois 60064, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

FORANE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, црвена, жолта, сина и сива
(551) индивидуална

кл. 5 - анестетски производи
(210) TM 2004/1024

(220) 21/12/2004
(442) 30/06/2006

(510, 511)

(731) Abbott Laboratories

кл. 20 - мебел

Abbott Park, Illinois 60064, US

кл. 42 - инженеринг
(210) TM 2004/1020

(220) 17/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Unilever N.V.

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Weena 455 3013 AL Rotterdam, NL

SEVORANE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

DOVE SILK DRY

(210) TM 2004/1025

(551) индивидуална

(220) 21/12/2004
(442) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејови за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и по бричење; талкпудра; препарати за капење и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; немедицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
препарати
(210) TM 2004/1022

(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna,
Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

EVONY

(220) 21/12/2004

(551) индивидуална

(442) 30/06/2006

(510, 511)

(731) Amoena Medizin-Orthipadie-Technik GmbH
Kapellenweg 36, DE-83064 Raubling, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DISCRENE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - надворешни протези за гради, протези за
брадавици

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинска намена;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба; храна за бебиња; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарскa смолa; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

TM 2004/1025
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кл. 16 - производи од хартија; шамичиња од
хартија, салфетки и крпи; влажни шамичиња;
тоалетна хартија; шамичиња за отстранување на
шминката; пелени за еднократна употреба
(210) TM 2004/1026

(210) TM 2004/1031

(442) 30/06/2006
(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(220) 21/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna,
Istanbul, TR

Avenue

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ALTARGO

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална

ALLEGIANCE

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати за
човечка употреба

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинска намена;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба; храна за бебиња; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 16 - производи од хартија; шамичиња од
хартија, салфетки и крпи; влажни шамичиња;
тоалетна хартија; шамичиња за отстранување на
шминката; пелени за еднократна употреба
(210) TM 2004/1027

(220) 22/12/2004

(220) 22/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)

(210) TM 2004/1032

(442) 30/06/2006
(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Avenue

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CIMTOPEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати за
човечка употреба
(210) TM 2004/1033

(220) 22/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(220) 22/12/2004

Avenue

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BISER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирани, сушени и готвени
овошја и зеленчуци; желиња, џемови, компоти;
јајца, млеко, сирење, продукти од путер и млечни
продукти; масла и масти погодни за јадење

TM 2004/1026

CUBRAXIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати за
човечка употреба

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/1034

(220) 22/12/2004
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(210) TM 2004/1038

(220) 22/12/2004
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006
(731) MEPHA AG

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Dornacherstrasse 114, case postale 445 CH-4147
AESCH, CH

Avenue

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

BACTIFLOX

PLEXTOPIA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали за
пломбирање и за забни отисоци; дезинфекциски
средства; производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати за
човечка употреба
(210) TM 2004/1035

(220) 22/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/1039

(220) 23/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
Беас-С доо Штип
ул.”Гоце Делчев” бр.42, Штип, MK

ZATOPIA

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ASTIBO

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати за
човечка употреба
(210) TM 2004/1037

(220) 22/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) MEPHA AG
Dornacherstrasse 114, case postale 445 CH-4147
AESCH, CH
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе

GASEC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали за
пломбирање и за забни отисоци; дезинфекциски
средства; производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

Trgovski marki

TM 2004/1039
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(210) TM 2004/1042

(220) 24/12/2004

(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијлоци: води за пиење;
ароматизирани води, минерални и газирани
води и други безалкохолни пијалоци како што се
енергетски пијалоци и спортски пијалоци; пијалоци
од овошје и овошни сокови; сирупи, концентрати
и прашоци за производство на пијалоци како
ароматизирани води, минерални и газирани води,
енергетски и спортски пијалоци, овошни пијалоци
и сокови

(442) 30/06/2006
(731) Kos Life Sciences, Inc.
State of Florida, US
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

ADVICOR

(210) TM 2004/1045

(220) 27/12/2004
(442) 30/06/2006

(551) индивидуална

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/1043

ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 24/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Kos Life Sciences, Inc.
State of Florida, US
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје

(591) светло и темно розова, светло и темно сина,
зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

NIASPAN

кл. 30 - мајонез со туна
(210) TM 2004/1046

(551) индивидуална

(442) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/1044

(220) 27/12/2004

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) THE COCA - COLA COMPANY
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, GA 30313,
US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(591) светло и темно розова, светло и темно сина,
зелена, жолта и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

CAPPY TEMPO

кл. 30 - мајонез со туна

(551) индивидуална

TM 2004/1042

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/1056

(220) 31/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) НЕШКОСКИ Кирил

(591) сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции, електрични водови (метални
столбови за електрични водови); браварски
производи; мали метални производи; производи
од метал, што не се опфатени со другите класи

ул.”Мирче Ацев” бр. 45, 7500 Прилеп, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

кл. 9 - апарати и инструменти: електрични, за
мерење, сигнализација, контрола; апарати
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот, водење
електрична енергија (опрема за водење на
електричната енергија) жици, електрични водови
(идентификациони обвивки за електрични жици),
електрични водови (приклучоци за електрични
водови),
електрични
водила,
електрични
водови, електрични уреди, електро постројки и
електроенергетски постројки

KRIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - сечење, обликување и обработка на камен,
бисти од камен, бетон или мермер, вештачки
камен, градежни материјали /неметални/, гранит,
гробници /неметални/, гробови (рамки за гробови
/неметални/, камен, камен (предмети направени
од камен), камен за градба, мермер, мозаици
за градба, надгробен камен, надгробни плочи
/неметални/, надгробни плочи /неметални/,
надгробни споменици /неметални/, неметални
плочници, огноотпорен камен, плочи за градба
/неметални/, плочи за поплочување /неметални/,
плочи од вештачки материјал за обложување
патишта, под од камени плочи, подови (неметални),
скулптури од камен, бетон или мермер, спомен
плочи /неметални/, столбови /надгробни столбови/
неметални, столбови /неметални/, уметнички
предмети од камен, фигури од камен, бетон или
мермер

кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги, информации врзани за
поправки
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер; техничко студиски проектирања,
инженеринг, инженерски нацрти, енергетско
планирање; изработка на студии, анализи и
програми за енергетски развој, електроенергетски
извори, преносни системи и поврзување,
дистрибутивни мрежи; координација и менаџмент
на проекти, изработка на идејни и главни проекти,
набавка и испорака на опрема за изградба и
пуштање во работа на индивидуални и комплексни
електроенергетски и индустриски објекти, трафо
и разводни постројки, дистрибутивни системи,
термо и хидроелектрани мрежи и далекуводи,
индустриски    погони,    управувани системи и
процеси, диспечерски центри, ревитализација на
енергетски и индустриски постројки

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со мермер, камен гранит и предмети од мермер,
камен и гранит, вадење руди
кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, каменоломи (вадење
камен)
(210) TM 2005/1

(220) 10/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за проектирање, производство и
инженеринг ТИМЕЛПРОЕКТ Блажев и др., ДОО
Скопје
ул. „Мишко Михајловски” бр. 52, 1000 Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
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(210) TM 2005/3

(220) 31/12/2004
(442) 30/06/2006

(731) Друштво
за
производство
менаџмент
консалтинг и трговија на големо и мало
КАРИНГТОН КОРПОРЕЈШН Горан ДООЕЛ
експорт импорт Куманово

(540)

ул. Максим Горки бр. 6, Куманово , MK
(540)

(591) црвена и бела
Trgovski marki

TM 2005/3
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кл. 16 - хартија, картон и производите 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, печатарски букви, клишиња

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе, брашно и производи од жито, леб,
сладолед, медм меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 31 - замјоделски, градинарски, шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масло за јадење и
масти

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и
складирање на стока, организирање патувања
(210) TM 2005/6

(220) 10/01/2005
(442) 30/06/2006

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, сладолед, мед, меласа, квасец, прашока за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey Corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(540)

SYMONY

кл. 41 - образовни услуги, подготвување
на наставата, забава, спортски и културни
активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/7

(210) TM 2005/9

(220) 10/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) PIRAEUS BANK S.A.
Amalias Avenue 20 and Souri 5 105 57 Athens,
GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 10/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) САПУНЏИЕВА АДРИЈАНА
ул. „Блажо Орландиќ” бр. 16-б, 1000 Скопје,
MK
(540)

(591) темно сина и окер
(591) сина, црвена, зелена, бела, црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - флопи дискети за компјутери
кл. 16 - хартија, производи од хартија, производи
од картон, печатени работи, периодичници
кл. 35 - рекламирање; деловна администрација
кл. 36 - осигурување; финансиско работење;
монетарно работење, работење со недвижнини

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 37 - градежни конструкции, поправање,
инсталациски услуги
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражување
и дизајнирање, дизајнирање и развој на компјутери
и софтвер, правни услуги
кл. 43 - снабдување со храна и пијалоци,
привремено сместување
(210) TM 2005/10

(220) 10/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) Cirrus Syste, LLC, a Delaware Limited Liability
Company
2000 Purchase Street, Purchase, New York 105772509, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CIRRUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски хардвер, компјутерски
софтвер и компјутерски програми; компјутерски
хардвер и софтвер за шифрирано форматирање,
тастери за шифрирано форматирање, дигитални
уверенија, дигитални потписи, софтвер за
сигурносно складирање на податоци и повикување
и пренесување на доверливи информации
за потрошувачите, што може да ги користат
поединци, банкарски и финансиски институции;
магнетни шифрирани и картички што содржат
чип на интегрално коло („ѕmart cards”); трошковни
картички, банкарски картички, кредитни картички,
долговни и платежни картички; уреди за читање
картички; компјутерски софтвер предвиден да
ја оствари врската помеѓу „ѕmart” картичките и
терминалите и корисниците; телекомуникациска
опрема; терминали за вршење трансакции на
самото место на продажбата и компјутерски
софтвер за пренесување, прикажување и
складирање на трансакцијата, идентификација
и финансиски информации за употреба од
страна на финансиските служби, банкарството
и индустријата на телекомуникациите; уреди за
препознавање на радио фреквенција (прашуваодговара); и апарати за електронска проверка
на автентичноста на трошковните картички,
банкарските картички, кредитните картички,
долговните и платежните картички; машини за
продавање
кл. 16 - хартија, картон и производи направени од
овие материјали, што не спаѓаат во другите класи;
печатени работи; материјали за повез на книгите;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство;
сликарски материјал; четки за сликарство; машини
за пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел); упатствен и едукативен материјал (освен
апарати); пластични материјали за пакување (не
спаѓаат во другите класи); печатарски модели;
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печатарски букви; печатени публикации, памфлети,
брошури, весници, часописи и списанија, печатени
работи што се однесуваат на банкарството
кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент;
деловно управување; канцелариски функции;
комерцијална, индустриска и помош во областа
на деловниот менаџмент; деловни проценувања;
советодавни услуги за деловен менаџмент;
истражување
на
пазарот;
елаборати
за
истражување на пазарот; статистички информации
(деловни); изготвување финансиски извештаи;
сметководство; деловно истражување; служба за
одржување добри односи со јавноста; објавување
рекламни текстови; издавање рекламни листови;
малопродажни услуги што се нудат преку мобилни
средства за телекомуникација; малопродажни
услуги што се нудат преку централен компјутер,
преку мрежи или други електронски средства кои
користат електронски запишани информации;
раководење со комлјутерски датотеки
кл. 36 - услуги за осигурување; финансиски услуги;
банкарски и кредитни услуги; услуги за кредитни
картички, долговни картички, трошковни картички
и претходно платени картички со складирана
(запишана) вредност; услуги за плаќање од
оддалечено место; услуги за електронски салда
со складирана (запишана) вредност, услуги за
електронски парични средства и трансфер на
валути, услуги за електронско плаќање, услуги
за претходно платени картички за телефонско
јавување, услуги за издавање готови парични
средства и услуги за овластување и уредување на
трансакции; обезбедување услуги за одобрување и
задолжување со помош на уреди за препознавање
на радио фреквенција (прашува-одговара); услуги
за патничко осигурување; услуги за проверка на
чекови; услуги за издавање и откупување што
се однесуваат на патнички чекови и ваучери за
патување; обезбедување финансиски услуги за
поддршка на малопродажните услуги што се
нудат преку мобилни уреди за телекомуникација,
вклучително и услуги за плаќање преку безжични
уреди; обезбедување финансиски услуги за
поддршка на малопродажните услуги што се
нудат преку централен компјутер, преку мрежи
или други електронски средства кои користат
електронски запишани податоци; услуги за
пристап, складирање и користење на запишани
(внесени) дигитални податоци што претставуваат
монетарна вредност во уреди кои се држат во
рака и што се користат од страна на поединци;
услуги за плаќање фактури што се реализираат
преку веб сајтови; банкарство преку централен
компјутер (достапно во секое време); финансиски
услуги што се вршат преку телефон и со помош на
глобална компјутерска мрежа или интернет
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(210) TM 2005/11

(220) 10/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) KOC HOLDING A.S.
Azizbey Sokak
ISTANBUL, TR

No:1,

81207

KUZGUNCUK,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) темно зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемикалии за сјај на текстилот; хемикалии
за импрегнирање на текстилот, хемикалии за
непропуштање вода низ текстилот, хемикалии
за облека од кожа, хемикалии за импрегнирање
кожа, хемикалии за реновирање кожа, хемикалии
за непропуштање вода низ кожата, необработени
синтетички смоли, необработена пластика,
необработени вештачки смоли, хемикалии за
двоење на маслото, маслени распрснувачи,
препарати за отпуштање врз калапи, дестилирана
вода, индустриски хемикалии, хемиски супстанции
за заштита на прехранбени производи, течна
гума, прапарати за хемиска кондензација, соли
за индустриски цели; дијагностички препарати
за научни цели, хартии за експерименти,
радиоактивни елементи за научни цели, хемикалија
за тестирање; хартии осетливи на светлина,
неекспонирани осетливи филмови, сензитирани,
но неекспонирани х-зрачни филмови; ѓубрива,
хумус, земјоделски хемикалии (со исклучок на
фунгоциди, средства против плевел, хербициди,
инсектициди и паразитициди), препарати за
регулација на растењето на растенијата, мастика
за калемење дрвја, препарати за ѓубрива,
хемиски препарати за превенција од буѓосување;
состави за гаснење пожар; аглуниканти за бетон,
хемикалии за одвојување на течноста; адхезиви
за лепење плочки, керамички глазури; лепило за
индустриски цели; хемиски адитиви за моторни
горива, препарати за заштеда на гориво, течност
за сопирачки, средства за ладење мотори за
возила, препарати против вриење на средствата за
ладење на моторите; материјали за филтрирање
(хемиски препарати), хемиски чистачи на оџаци;
средства при дупчење
кл. 16 - хартии, картони, крпи за бришење од
хартија, салфетки од хартија, тоалетна хартија,
шамичиња од хартија, пелени за бебиња од
хартија,  престилки од хартија, чаршави за на маса
од хартија, бришачи за стакло и садови; материјали
од хартија за пакување и завиткување, картони и
пластика, кутии од картони или хартија, кесиња
од хартија, пластични или хартиени кесиња за
ѓубре, фолии за готвење храна и заштита; платно
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за книговрзници, материјал за книговрзници,
блокови за печатење; адхезивни врвци и ленти
за зацврснување; печатени материјали, весници,
магазини (периодичници), книги, календари,
постери, слики, плакари од хартија или картони,
неврамени или врамени слики, стикери (за
зацврстување), марки за адресирање; хартија
за пишување, пергамент хартија, хартија за
копирање, ролни за машинско пишување,
бележници, блокови од хартија, пликови, етикети
(не текстални), папки, албуми; пенкала, налив
пера, пера, перца за цртање, материјали за
моделирање, четки, палети за сликари; машини за
чукање (електрични или неелектрични), машини
за адресирање, умножувачи (за зацврснување),
рибони за мастило за печатари на компјутери;
реквизити за канцеларии (со исклучок мебел);
футроли за канцеларии, рибони за машини за
чукање, печати (жигови), перодршки, мастилници
(резервоари за мастило), мастилави перничиња,
држачи за мастило, извори за мастило, течност
за коректура, бришачи, острилки (електрични
или неелектрични); материјали за инструктори
или учители (со исклучок на апарати); биолошки
примероци за употреба кај микроскопите
(материјали за учење), табли за пишување,
ленири за цртање, квадратни ленири, креди
за маркирање, броилки, броеви (отчукани);
аквариуми, терариуми, вивариуми; четки и валци
за варосување куќи; материјали за филтрирање
(хартија), филтерска хартија
кл. 17 - гума, гутаперка (погодна за електрична
изолација), гумички, азбест, лискун и стоки
произведени од овие материјали коишто
не се вклучени во другите класи; пластики
во екструдирана форма за употреба во
производството;
пакувачки,
стопирачки
и
изолационен материјал; флексибилни црева
(не од метал); материјали за непропуштање
звук, изолирачки материјали, стаклена волна за
изолирање, изолирачки материјал за електрична
главноспроводна цевка, изолирачки плочи, лискун
(сиров или делумно обработен), изолирачки
платна, изолирачки филц, изолирачки ракавици,
изолирачки материјали, изолирачки масла,
изолирачки панталони, изолирачка хартија,
изолирачки фластери, изолирачки ленти и врвци,
изолирачки лак, метални фолии за изолација,
супстанции за изолирање згради против влага;
флексибилни црева од гума или пластика, црева
од текстилен материјал, противпожарни црева,
обвивки на црева (не од метал), спојки за црева
(не од метал), конектирачки црева за грејачи
на возила; синтетички смоли (полупроизводи),
синтетичка гума, гума којашто не е за пакување
или завиткување, филмови и фолии направени
од целулоза, гума и вискоза, материјали за облоги
за сопирачки (делумно обработени), облоги за
менувачи, навои од гума (не за користење кај
текстил), синтетички влакна, кесиња (плика,
тутунски кеси) од гума, за пакување; браници
од гума за апсорбирање удари, подметнувачи,
гумени ракавици за заштита на машински делови,
заптивки, исполнувачи од гума или пластика, опрстени, подлошки од гума

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/12

(220) 11/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) Slobodan Vucicevic

(591) бела, црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари

ul. „Palmira Toljatija” 62/20, Novi Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
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(210) TM 2005/17

(220) 12/01/2005
(442) 30/06/2006

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(731) Бањански Сашо

(540)

ул. „Лесновска” бр. 9, 1000 Скопје, MK

I MIRIS I VKUS

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
(210) TM 2005/13

(220) 12/01/2005
(442) 30/06/2006

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари
(210) TM 2005/18

(220) 12/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) Бањански Сашо
ул. „Лесновска” бр. 9, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) бела, црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари
(210) TM 2005/14

(220) 12/01/2005
(442) 30/06/2006

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари
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(210) TM 2005/19

(220) 12/01/2005

(210) TM 2005/21

(442) 30/06/2006
(731) Бањански Сашо

(220) 12/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) Бањански Сашо

ул. „Лесновска” бр. 9, 1000 Скопје, MK
(540)

ул. „Лесновска” бр. 9, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 34 - цигари

(510, 511)
кл. 34 - цигари
(210) TM 2005/20

(210) TM 2005/24
(220) 12/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) Бањански Сашо
ул. „Лесновска” бр. 9, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 12/01/2005

(442) 30/06/2006
(731) „AMBIENTE” OOD
21A PLACHKOVSKI MANASTIR str SOFIA 1505,
BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари

(591) зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, заштитници
на ламби, закачки за ламби, топки за ламби,
светлечки тела, електрични ламби, ламби, стакло
за ламби, луминозни цевки за осветлување,
светилки, светлечки апарати и инсталации,
лустери, ламби за рефлектори, улични ламби,
фенери за осветлување (светилки), волшебни
светилки за декорација при веселби
кл. 35 - огласување, менаџмент, деловна
администрација, канцелариски работи
кл. 39 - транспорт, пакување и складирање стоки,
патнички аранжмани

TM 2005/19

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/31

(220) 14/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) Трговско друштво за преработка на зеленчук и
овошје, трговија и услуги МАРКО ПОЛО ФУДС
ДОО
ул. „Прилепска” бб, Пелагонка 1, 7000 Битола,
MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)
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(591) зелена, бела, црна, кафена, бронзена, златна и
црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво
(210) TM 2005/38

(220) 21/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
ул. Цане Кузмановски бр. 1, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, желе, џемови, компоти
кл. 30 - мед и производи од пчела
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другит класи, свежо овошје и
зеленчук, семиња
(210) TM 2005/36

(220) 21/01/2005

(591) црвена, бела, црна, златна и кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво

(442) 30/06/2006
(731) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД

(210) TM 2005/40

ул. Цане Кузмановски бр. 1, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(442) 30/06/2006
(731) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 24/01/2005

бул. Кочо Рацин 97, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

Trgovski marki

TM 2005/40
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(210) TM 2005/41

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(220) 24/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
бул. Кочо Рацин 97, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(210) TM 2005/43

(220) 24/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

CHEVROLET SPARK
(551) индивидуална

(591) зелена, бела и црна

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 12 - моторни возила и делови за истите

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2005/42

(210) TM 2005/44

(220) 24/01/2005
(442) 30/06/2006

(220) 24/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) Motorola, Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg IL 60196,
US

(731) ВВ МЕТАЛ ДОО Скопје
бул. АВНОЈ 64, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

PEBL
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) жолта, црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна
за животни; пивски слад

TM 2005/41

кл. 9 - телефони, мобилни телефони, радио
телефони, пејџери, двосмерни радио уреди,
радио предаватели, радио приемници, радио
примо-предаватели,
електронски
роковници
и адресари (electronic organizers) и додатна
опрема за напред наведените производи,
особено слушалки и комплети на слушалки со
микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии
за наведените производи, и футроли и носачи за
појас; компјутерски софтвер и програми што се
користат за пренос или репродукција или прием
на звук, слики, видео записи или податоци преку
телекомуникациска мрежа или системи помеѓу
терминали и за подобрување и олеснување на
користењето и пристапот кон компјутерски мрежи
и телефонски мрежи; компјутерски софтвер за
управување со базата на податоци од општа
намена; компјутерски софтвер за елетронско
трговско делување што му овозможува на
корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши
исплати во областа на електронски деловни
трансакции преку глобални компјутерски мрежи
или телекомуникациски мрежи; софтвер за обука
и техничка поддршка за компјутери и мобилни

Trgovski marki

Glasnik,

телефони од областа на комуникациите; софтвер
на компјутерски игрички за мобилни уреди;
компјутерски софтвер и програми кои содржат
музика,
филмови,
анимации,
електронски
книги; компјутерски софтвер за дистрибуција на
информации и интерактивна мултимедијална
содржина која содржи текст, слики, видео записи
и звук за корисници во областа на комуникациите,
компјутерски софтвер за пристап, пребарување,
индексирање и преземање информации и
податоци од глобални компјутерски мрежи и
глобални комуникациски мрежи и за прегледување
и движење по вебсајтовите на овие мрежи;
компјутерски софтвер за праќање и примање кратки
пораки и електронска пошта и за филтрирање
нетекстуални информации од податоци; аналогни
и дигитални радио примо-предаватели или
приемници за пренос на податоци, говор, слики
и видео записи; софтвер за електронски игри за
мобилни уреди; камери, особено фотоапарати,
дигитални камери, филмски камери, видео
камери; системи и уреди за електрични парични
трансакции, особено „смарт” картички, читачи на
„смарт” картичките; машини за сметање; картички
за комуникациски намени, особено картички со
податоци модемски картички и факс-модемиски
картички за комуникациски намени, сите за
употреба со комуникациски уреди; модеми, уреди
за глобално позиционирање (ГПУ), батерии,
полначи за батерии, адаптери за струја и антени
кл. 38 - услуги на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи
преку компјутерски терминали
(210) TM 2005/45
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(210) TM 2005/46

(442) 30/06/2006
(731) JUGOREMEDIJA AD fabrika lekova Zrenjanin
Pancevacka b.b. Zrenjanin, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ESPERSON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/47

(442) 30/06/2006
Pancevacka b.b. Zrenjanin, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DELMESON

(442) 30/06/2006
One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick
New Jersey, US

(220) 25/01/2005

(731) JUGOREMEDIJA AD fabrika lekova Zrenjanin

(220) 24/01/2005

(731) JOHNSON & JOHNSON

(220) 25/01/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/48

(220) 25/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи и тоалетни
(дрогериски) производи за чистење и нега на
кожата и косата
кл. 5 - медицински препарати за третирање на
состојбата на кожата и косата

ул. Марксова 101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PLEASURE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, прибор за пушачи, кибрити
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(210) TM 2005/49

(220) 25/01/2005

(210) TM 2005/52

(220) 26/01/2005
(442) 30/06/2006

(442) 30/06/2006

(731) British American Tobacco (Brands) Limited

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, GB

ул. Марксова 101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(591) темно сина, сина, бела, сребрена и црна

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, прибор за пушачи, кибрити
(210) TM 2005/50

(220) 25/01/2005
(442) 30/06/2006

(210) TM 2005/53

(442) 30/06/2006
(731) Farmaceutsko - hemijska industrija „ZDRAVLJE”
Akcionarsko drustvo
Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
ул. Марксова 101, 7500 Прилеп, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(220) 26/01/2005

(540)

(540)

ALPHAPRES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски  производи
(210) TM 2005/54

(220) 27/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) NOBEL Pharmaceutical INC
Barbaros Bulevari 76-78 Basiktas, Istanbul, TR
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(591)

црвена, сина, бела, златна и црна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, прибор за пушачи, кибрити

TM 2005/49

ZOLTEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

Trgovski marki
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(210) TM 2005/56

(220) 28/01/2005
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(210) TM 2005/91

(220) 14/02/2005

(442) 30/06/2006
(731) Jamal Abdul Nasser Mahmood Al Mahamid
P.O. Box 81450 Dubai, AE

(442) 30/06/2006
(731) Church & Dwight Co.., Inc. a corporation of the
State of Delaware, U.S.A.
469 North Harrison Street, Princeton New Jersey
08543, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NAIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - производи за депилација, производи за
избелување на косата, козметички производи
за нега на кожата во форма на креми, лосиони,
восоци и гелови; сапуни; парфеми; козметика

(551) индивидуална

(210) TM 2005/92

(510, 511)
кл. 34 - цигари; пури; тутун; производи за пушачите
и кибрит
(210) TM 2005/57

(442) 30/06/2006
(731) Church & Dwight Co.., Inc. a corporation of the
State of Delaware, U.S.A.
469 North Harrison Street, Princeton New Jersey
08543, US

(220) 31/01/2005
(442) 30/06/2006

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starceviva 32 HR - 48000 KOPRIVNICA, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PEARL DROPS

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 14/02/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - производи за орална нега и орална хигиена
вклучени во оваа класа; паста за заби, гелови
за заби, паста за полирање на забите, средства
за белење на забите, немедицинско средство
за миење и плакнење на устата, немедицински
освежувачи на здивот
(210) TM 2005/93

(220) 14/02/2005
(442) 30/06/2006

(731) Church & Dwight Co.., Inc. a corporation of the
State of Delaware, U.S.A.
469 North Harrison Street, Princeton New Jersey
08543, US

(591) сина, црвена, бела, портокалова, жолта кафена,

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(551) индивидуална

(540)

зелена и црна

(510, 511)

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

кл. 29 - конзервиран, сушен и варен зеленчук;
особено засолен и закиселен зеленчук; супи и
состојки за подготвување супи, вклучително и супи
и производи за супи од зеленчук и концентрати од
бујони
кл. 30 - сосови (со исклучок на сосови за салати),
мирудии, додатоци на јадењата (за подобрување
на вкусот), на база на засолен зеленчук за
готвење
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(551) индивидуална

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за идустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забитe
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството (кои не се од благородни метали
или преслечени со нив), чешли и сунгери, четки
(освен сликарски четки), материјали за правење
четки, производи што се користат за чистење,
челична волна, сурово и полуобработено стакло
(освен градежно стакло), стакларија, порцелан,
фајанс и грнчарија, што не се опфатени во другите
класи

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството (не се од благородни метали или
преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени во другите класи

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
(210) TM 2005/94

(220) 14/02/2005
(442) 30/06/2006

(731) Church & Dwight Co.., Inc. a corporation of the
State of Delaware, U.S.A.

(210) TM 2005/95

(220) 15/02/2005
(442) 30/06/2006

(731) Motorola, Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

469 North Harrison Street, Princeton New Jersey
08543, US

V6

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ARM & HAMMER

кл. 9 - мобилни телефони и додатна опрема, имено
слушалки и комплети сушалки со микрофон,
полначи, маски, капаци и батерии

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за идустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
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(210) TM 2005/433

(220) 13/06/2005
(442) 30/06/2006

(731) Трговско друштво за производсто, трговија и
услуги КАНЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. „Првомајска 20” бр. 36 В, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

CANELLA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - алги (екстракти од алги) за исхрана,
алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана,
арашид (путер од арашид), белка од јајце,
белтачини за прехранбена употреба, бистри
супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за
подготвување бујони), варен зеленчук, варено
овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага
(морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/,
желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина
(месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато
овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата
од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на
риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови)
/неживи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана,
какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен
кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст,
кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички (кисели), кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила, млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство на масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели,
пиклес /мирудии/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
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нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/ ’рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина, слатководни ракови /
неживи/, смеши што содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадењe, сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
(состојки за подготвување супи од зеленчук),
сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од
трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен
за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /
ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки
(неживи), џем
кл. 30 - алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бомбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /
мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалоци врз база на какао), какао (производи
од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари
/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матената павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента
(бомбони од мента), мента за слатки, месни пити,
мирудии, мирудии, ароматични, морска вода за
кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /
прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз,
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оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка /
герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци)
различни од етеричните масла, пијалоци врз
база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент
(зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/
за употреба во исхраната, прехранбено брашно,
пржена пченка, природни засладувачи, прополис
/производ на пчела/ за употреба на луѓето,
пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни
снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно
за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од
семе на саго - палма/, салати (сосови за салати),
саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки,
скроб за преупотреба во исхраната, скроб за
употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер”
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада
шајчиња, шафран /мирудии/, шеќер, шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
на: алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати
/соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашиди
(путер од арашид), белка од јајце, белтачини за
прехранбена употреба, бистри супи /бујони/,
бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување
бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски
супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/,
дивеч, ѓумбир /џем/ желатин за исхрана, желиња за
исхрана, живина (месо од живина), жолчки од јајце,
замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук
(салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз
база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски
ракови) /не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана,
какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен
кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст,
кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички, /кисели/, кристализирано овошје,

TM 2005/433

кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила, млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство на масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло/исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели,
пиклес /мирудија/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/ ‘рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина. слатководни ракови /
неживи/, смеши што содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадење сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
(состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен
зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки),
туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за
употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/
неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи),
џем, алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бомбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /
мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
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на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалоци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари /
мирудијаУ, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци)
различни од етеричните масла, пијалоци врз
база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент
(мирудија) пиперка /мирудија/, пица, погача /од
жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно
брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /
скроб од семе на саго-палма/, салати (сосови за
салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада,
шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
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(210) TM 2005/910

(220) 18/11/2005
(442) 30/06/2006

(731) Друштво
за
производство,
трговија,
угостителство и услуги „ФРЕШ-АП” ДОО
ул. Антон Попов бр. 163/3-6, Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, жолта и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за нега на забите; паста за заби
(210) TM 2006/34

(220) 17/01/2006
(442) 30/06/2006

(731) „ЕФТИНИЈА ИМПЕКС” Селман ДООЕЛ експортимпорт
ул. Серава бр. 87, Скопје, MK
(540)

LANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - мали метални производи, производи од
метал
(210) TM 2006/55

(220) 23/01/2006
(442) 30/06/2006

(731) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
ул. Фазанерија бр. 96 Гостивар, MK
(540)

(591) жолта, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

TM 2006/55
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(210) TM 2006/69

(220) 27/01/2006

(210) TM 2006/539

(442) 30/06/2006
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје, Ц.О.
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK

(220) 12/05/2006
(442) 30/06/2006

(731) Јавна установа Национален парк „Галичица”
ул.„Галичица” бб, 6000 Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје

(540)

(540)

КАФЕТИН КОЛД
(551) индивидуална

(591) во сите бои и комбинации

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2006/215

(510, 511)
кл. 30 - чај, екстрати од чај, напитоци на база на
чај, леден чај и напитоци на база на шеќер

(220) 23/02/2006
(442) 30/06/2006

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со чај, екстрати од чај, напитоци на база на чај,
леден чај

(731) ГМС Д.О.О.Е.Л. експорт-импорт Скопје
ул. Елисие Поповски-Марко бр.10/1, Скопје,
MK
(540)

(210) TM 2006/599

(220) 06/06/2006
(442) 30/06/2006

(731) Друштво за автотранспорт
СИМИТ-ШПЕНД ДОО Велес

и

шпедиција

ул.Благој Ѓорев лам. Ц, 1400 Велес, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)
(591) жолта, сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со навлажување
и врзување, горива (вклучително и течните горива
за мотори), и материи за осветлување, свеќи и
фитили за осветлување
(210) TM 2006/406

(220) 05/04/2006
(442) 31/06/2004

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
„ВИПРО” ДОО увоз-извоз
ул. Моински пат бб, Гевгелија, MK
(540)

VIPRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук
кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалоци, пијалоци од овошје; овошни сокови

TM 2006/69

(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини за перење алишта, дупчалки
(рачни
електрични
дупчалки),
електрични
маталки за домаќинство, електрични машини за
мазнење (пеглање) алишта, електрични мелници
за домаќинство, електрични ножеви, електрични
ножици, мелници за кафе, електрични отворачи за
конзерви, машини за крпење ткаенина, машини за
дупчење, машини за кујна (електрични), машини
за обработка на рабови, машини за стружење,
машини за мелење месо, мешалки (миксери),
апарати за миење, електрични преси за овошје (за
домашна употреба), електромеханички апарати за
подготовка на овошје, машини за производство на
тестенина, машини за миење садови, машини за
рендање зеленчук, работи за кујна (електрични),
електромеханички машини за приготвување
храна, машини за шиење
кл. 9 - антени, апарати за фотокопирање, батерии
(електрични батерии), глувче (информатика),
далечински прекинувачи, звук (апарати за
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пренесување на звукот), звучници (кутии за
звучници), звучници (магнетофони), камери
(кинематографски апарати), компакт дискови
(аудио-видео), електротермички апарати за
виткање на коса, микрофони, модеми, монитори,
печатачи за компјутери, апарати за појачување
на звук, приемници (аудио-видео), радио
приемници, радио приемници за возила, апарати
за репродукција на звук, сметачи, сметачки
машини, апарати за снимање на тон, телевизиски
апарати, телефонски апарати, музички системи,
двд плеери, видео камери
кл. 11 -  апарати за ладење на водата, апарати за
филтрирање на водата, грејачи за вода (апарати),
филтри за воздух (климатизација), грејачи за пегли,
грејачи за храна, електрични апарати за варење
кафе, електрични апарати за пржење компири
(фритези), електрични бојлери, електрични
радијатори, електрични садови за варење на
намирници под притисок, електрични уреди за
варење, замрзнувачи, апарати за климатизација,
апарати за сушење коса, електрични лонци за
варење под притисок, лонци и котли, пегли
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
(510)

(210)

kl. 1

TM 2002/0736
TM 2002/1023
TM 2003/0069
TM 2003/0070
TM 2003/0071
TM 2003/0086
TM 2004/0255
TM 2004/0316
TM 2004/0450
TM 2004/0452
TM 2004/0764
TM 2004/0902
TM 2004/0903
TM 2005/0011
TM 2005/0093
TM 2005/0094

kl. 2

TM 2002/0736
TM 2002/1023
TM 2004/0255
TM 2004/0272
TM 2004/0313
TM 2004/0386
TM 2004/0421
TM 2004/0479
TM 2004/0607
TM 2004/0612
TM 2004/0613

kl. 3

TM 2002/0736
TM 2002/0744
TM 2002/0784
TM 2002/1023
TM 2003/0036
TM 2003/0069
TM 2003/0070
TM 2003/0071
TM 2003/0086
TM 2003/0612
TM 2004/0237
TM 2004/0255
TM 2004/0293
TM 2004/0294
TM 2004/0295
TM 2004/0296
TM 2004/0360

Pregledi

(510)

(210)

TM 2004/0361
TM 2004/0378
TM 2004/0386
TM 2004/0437
TM 2004/0479
TM 2004/0481
TM 2004/0492
TM 2004/0520
TM 2004/0524
TM 2004/0591
TM 2004/0661
TM 2004/0752
TM 2004/0759
TM 2004/0760
TM 2004/0761
TM 2004/0762
TM 2004/0763
TM 2004/0764
TM 2004/0779
TM 2004/0780
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0787
TM 2004/0817
TM 2004/0818
TM 2004/0836
TM 2004/0837
TM 2004/0838
TM 2004/0839
TM 2004/0840
TM 2004/0841
TM 2004/0842
TM 2004/0843
TM 2004/0844
TM 2004/0845
TM 2004/0846
TM 2004/0971
TM 2004/1020
TM 2004/1025
TM 2004/1026
TM 2005/0007
TM 2005/0045
TM 2005/0091
TM 2005/0092
TM 2005/0093
TM 2005/0094

(510)

(210)

TM 2005/0910
kl. 4

TM 2002/0736
TM 2003/0069
TM 2003/0070
TM 2003/0071
TM 2003/0086
TM 2004/0255
TM 2004/0520
TM 2004/0607
TM 2004/0612
TM 2004/0613
TM 2006/0215

kl. 5

TM 2002/0736
TM 2002/0744
TM 2002/0784
TM 2002/0810
TM 2003/0036
TM 2003/0479
TM 2003/0480
TM 2003/0489
TM 2003/0525
TM 2003/0526
TM 2003/0527
TM 2003/0612
TM 2003/0754
TM 2003/0801
TM 2003/0926
TM 2003/0927
TM 2003/0990
TM 2003/0991
TM 2003/0992
TM 2004/0176
TM 2004/0184
TM 2004/0238
TM 2004/0255
TM 2004/0261
TM 2004/0262
TM 2004/0279
TM 2004/0280
TM 2004/0281
TM 2004/0312
TM 2004/0338
TM 2004/0347
TM 2004/0348
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2004/0356
TM 2004/0357
TM 2004/0358
TM 2004/0359
TM 2004/0360
TM 2004/0365
TM 2004/0366
TM 2004/0374
TM 2004/0375
TM 2004/0422
TM 2004/0423
TM 2004/0433
TM 2004/0437
TM 2004/0449
TM 2004/0452
TM 2004/0481
TM 2004/0484
TM 2004/0495
TM 2004/0496
TM 2004/0497
TM 2004/0501
TM 2004/0504
TM 2004/0510
TM 2004/0512
TM 2004/0518
TM 2004/0523
TM 2004/0535
TM 2004/0537
TM 2004/0540
TM 2004/0542
TM 2004/0554
TM 2004/0555
TM 2004/0559
TM 2004/0591
TM 2004/0594
TM 2004/0596
TM 2004/0606
TM 2004/0610
TM 2004/0616
TM 2004/0620
TM 2004/0622
TM 2004/0623
TM 2004/0624
TM 2004/0625
TM 2004/0626
TM 2004/0627
TM 2004/0628
TM 2004/0647
TM 2004/0651
TM 2004/0662
TM 2004/0664
TM 2004/0665
TM 2004/0680
TM 2004/0681
TM 2004/0682
TM 2004/0683
TM 2004/0684
Trgovski marki

(510)

13/2, str. 245-427, juni 2006 Skopje 409

(210)

TM 2004/0685
TM 2004/0730
TM 2004/0742
TM 2004/0743
TM 2004/0744
TM 2004/0753
TM 2004/0754
TM 2004/0755
TM 2004/0756
TM 2004/0757
TM 2004/0764
TM 2004/0771
TM 2004/0786
TM 2004/0793
TM 2004/0794
TM 2004/0795
TM 2004/0796
TM 2004/0804
TM 2004/0810
TM 2004/0830
TM 2004/0831
TM 2004/0851
TM 2004/0885
TM 2004/0909
TM 2004/0915
TM 2004/0927
TM 2004/0941
TM 2004/0942
TM 2004/0943
TM 2004/0944
TM 2004/0950
TM 2004/0971
TM 2004/0973
TM 2004/1023
TM 2004/1024
TM 2004/1025
TM 2004/1026
TM 2004/1031
TM 2004/1032
TM 2004/1033
TM 2004/1034
TM 2004/1035
TM 2004/1037
TM 2004/1038
TM 2004/1042
TM 2004/1043
TM 2005/0006
TM 2005/0045
TM 2005/0046
TM 2005/0047
TM 2005/0053
TM 2005/0054
TM 2005/0093
TM 2005/0094
TM 2006/0069
kl. 6

TM 2002/0658

(510)

(210)

TM 2002/0736
TM 2003/0843
TM 2004/0255
TM 2004/0498
TM 2004/0504
TM 2004/0510
TM 2004/0512
TM 2004/0518
TM 2004/0523
TM 2004/0569
TM 2004/0603
TM 2004/0604
TM 2004/0605
TM 2005/0001
TM 2006/0034
kl. 7

TM 2002/0736
TM 2003/0075
TM 2004/0255
TM 2004/0498
TM 2004/0621
TM 2004/0646

kl. 8

TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0256
TM 2004/0524
TM 2004/0607
TM 2004/0646

kl. 9

TM 2001/1177
TM 2002/0736
TM 2002/1035
TM 2003/0072
TM 2003/0073
TM 2003/0075
TM 2003/0140
TM 2003/0703
TM 2003/0839
TM 2004/0014
TM 2004/0015
TM 2004/0016
TM 2004/0055
TM 2004/0255
TM 2004/0284
TM 2004/0306
TM 2004/0373
TM 2004/0386
TM 2004/0405
TM 2004/0406
TM 2004/0421
TM 2004/0430
TM 2004/0493
TM 2004/0646
TM 2004/0712
TM 2004/0713
TM 2004/0729
Pregledi

410 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(510)

(210)

(510)

TM 2004/0297
TM 2004/0323
TM 2004/0368
TM 2004/0369
TM 2004/0498
TM 2004/0541
TM 2004/0552
TM 2004/0553
TM 2004/0621
TM 2004/0646
TM 2004/0667
TM 2004/0740
TM 2004/0813
TM 2004/0814
TM 2005/0043

TM 2004/0749
TM 2004/0750
TM 2004/0914
TM 2004/0964
TM 2004/0965
TM 2004/0970
TM 2004/0977
TM 2005/0001
TM 2005/0009
TM 2005/0010
TM 2005/0044
TM 2005/0095
kl. 10

kl. 11

kl. 12

Pregledi

TM 2001/1183
TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0260
TM 2004/0537
TM 2004/0538
TM 2004/0591
TM 2004/0614
TM 2004/0646
TM 2004/0647
TM 2004/0651
TM 2004/0684
TM 2004/0771
TM 2004/0784
TM 2004/0793
TM 2004/0794
TM 2004/0795
TM 2004/0796
TM 2004/0904
TM 2004/0909
TM 2004/1022
TM 2002/0736
TM 2003/0075
TM 2003/0140
TM 2003/0186
TM 2004/0055
TM 2004/0255
TM 2004/0256
TM 2004/0330
TM 2004/0331
TM 2004/0338
TM 2004/0373
TM 2004/0607
TM 2004/0646
TM 2004/0749
TM 2004/0750
TM 2005/0024
TM 2002/0736
TM 2003/0746
TM 2003/0747
TM 2004/0255
TM 2004/0257

(210)

kl. 13

TM 2002/0736
TM 2004/0255

kl. 14

TM 2002/0736
TM 2003/0540
TM 2003/0541
TM 2004/0255
TM 2004/0646
TM 2004/0905
TM 2004/0963

kl. 15

TM 2002/0736
TM 2004/0255

kl. 16

TM 2001/0884
TM 2001/1177
TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0256
TM 2004/0276
TM 2004/0305
TM 2004/0379
TM 2004/0386
TM 2004/0389
TM 2004/0390
TM 2004/0421
TM 2004/0438
TM 2004/0439
TM 2004/0440
TM 2004/0441
TM 2004/0445
TM 2004/0481
TM 2004/0504
TM 2004/0510
TM 2004/0512
TM 2004/0518
TM 2004/0523
TM 2004/0602
TM 2004/0634
TM 2004/0707
TM 2004/0708

(510)

(210)

TM 2004/0727
TM 2004/0748
TM 2004/0822
TM 2004/0823
TM 2004/0963
TM 2004/0970
TM 2004/0971
TM 2004/1025
TM 2004/1026
TM 2005/0007
TM 2005/0009
TM 2005/0010
TM 2005/0011
kl. 17

TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0902
TM 2004/0903
TM 2005/0011

kl. 18

TM 2002/0736
TM 2003/0540
TM 2003/0541
TM 2004/0255
TM 2004/0487
TM 2004/0490
TM 2004/0607
TM 2004/0783
TM 2004/0905
TM 2004/0907
TM 2004/0908
TM 2004/0963

kl. 19

TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0569
TM 2004/0902
TM 2004/0903
TM 2004/1056

kl. 20

TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0256
TM 2004/0278
TM 2004/0420
TM 2004/0569
TM 2004/0607
TM 2004/0646
TM 2004/1018

kl. 21

TM 2002/0736
TM 2003/0082
TM 2004/0055
TM 2004/0255
TM 2004/0256
TM 2004/0360
TM 2004/0504
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2004/0510
TM 2004/0512
TM 2004/0518
TM 2004/0520
TM 2004/0523
TM 2004/0524
TM 2004/0607
TM 2004/0646
TM 2004/0749
TM 2004/0750
TM 2004/0963
TM 2005/0093
TM 2005/0094
kl. 22

TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0607

kl. 23

TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0420
TM 2004/0728

kl. 24

TM 2001/0884
TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0420
TM 2004/0607
TM 2004/0728
TM 2004/1039

kl. 25

TM 2001/0884
TM 2002/0736
TM 2002/1035
TM 2003/0072
TM 2003/0073
TM 2004/0122
TM 2004/0123
TM 2004/0255
TM 2004/0420
TM 2004/0487
TM 2004/0490
TM 2004/0599
TM 2004/0600
TM 2004/0618
TM 2004/0726
TM 2004/0727
TM 2004/0728
TM 2004/0783
TM 2004/0792
TM 2004/0905
TM 2004/0907
TM 2004/0908
TM 2004/0963
TM 2004/1039
TM 2005/0007

Trgovski marki

(510)

13/2, str. 245-427, juni 2006 Skopje 411

(210)

kl. 26

TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0420
TM 2004/1039

kl. 27

TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0256
TM 2004/0420
TM 2004/0607

kl. 28

TM 2001/1177
TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0276
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0593
TM 2004/0646
TM 2004/0907
TM 2004/0908
TM 2005/0007

kl. 29

TM 2001/0853
TM 2001/0854
TM 2002/0334
TM 2002/0736
TM 2003/0065
TM 2003/0076
TM 2003/0140
TM 2003/0773
TM 2004/0045
TM 2004/0137
TM 2004/0142
TM 2004/0229
TM 2004/0230
TM 2004/0232
TM 2004/0253
TM 2004/0255
TM 2004/0263
TM 2004/0273
TM 2004/0341
TM 2004/0346
TM 2004/0349
TM 2004/0364
TM 2004/0390
TM 2004/0479
TM 2004/0502
TM 2004/0507
TM 2004/0509
TM 2004/0511

(510)

(210)

TM 2004/0513
TM 2004/0514
TM 2004/0515
TM 2004/0516
TM 2004/0517
TM 2004/0519
TM 2004/0522
TM 2004/0531
TM 2004/0598
TM 2004/0629
TM 2004/0630
TM 2004/0642
TM 2004/0649
TM 2004/0650
TM 2004/0705
TM 2004/0706
TM 2004/0779
TM 2004/0780
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0821
TM 2004/0832
TM 2004/0834
TM 2004/0835
TM 2004/0900
TM 2004/0967
TM 2004/1006
TM 2004/1027
TM 2005/0007
TM 2005/0031
TM 2005/0042
TM 2005/0057
TM 2005/0433
TM 2006/0406
kl. 30

TM 2002/0334
TM 2002/0501
TM 2002/0502
TM 2002/0503
TM 2002/0504
TM 2002/0736
TM 2002/0818
TM 2003/0065
TM 2003/0140
TM 2003/0381
TM 2003/0773
TM 2003/0916
TM 2004/0045
TM 2004/0146
TM 2004/0147
TM 2004/0151
TM 2004/0152
TM 2004/0153
TM 2004/0229
TM 2004/0230
TM 2004/0232
TM 2004/0244
Pregledi

412 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(510)

(210)

TM 2004/0255
TM 2004/0258
TM 2004/0273
TM 2004/0286
TM 2004/0287
TM 2004/0288
TM 2004/0289
TM 2004/0315
TM 2004/0318
TM 2004/0346
TM 2004/0364
TM 2004/0367
TM 2004/0376
TM 2004/0377
TM 2004/0390
TM 2004/0401
TM 2004/0408
TM 2004/0447
TM 2004/0458
TM 2004/0472
TM 2004/0473
TM 2004/0474
TM 2004/0475
TM 2004/0476
TM 2004/0477
TM 2004/0478
TM 2004/0479
TM 2004/0506
TM 2004/0508
TM 2004/0511
TM 2004/0514
TM 2004/0522
TM 2004/0525
TM 2004/0526
TM 2004/0527
TM 2004/0528
TM 2004/0529
TM 2004/0530
TM 2004/0531
TM 2004/0532
TM 2004/0592
TM 2004/0598
TM 2004/0601
TM 2004/0642
TM 2004/0645
TM 2004/0649
TM 2004/0650
TM 2004/0703
TM 2004/0705
TM 2004/0706
TM 2004/0747
TM 2004/0751
TM 2004/0779
TM 2004/0780
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0821
Pregledi

(510)

(210)

(510)

TM 2004/0382
TM 2004/0383
TM 2004/0384
TM 2004/0385
TM 2004/0401
TM 2004/0402
TM 2004/0442
TM 2004/0443
TM 2004/0447
TM 2004/0479
TM 2004/0494
TM 2004/0509
TM 2004/0521
TM 2004/0570
TM 2004/0571
TM 2004/0598
TM 2004/0609
TM 2004/0615
TM 2004/0648
TM 2004/0654
TM 2004/0655
TM 2004/0656
TM 2004/0657
TM 2004/0751
TM 2004/0779
TM 2004/0780
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0789
TM 2004/0790
TM 2004/0791
TM 2004/0821
TM 2004/0834
TM 2004/0835
TM 2004/1044
TM 2005/0007
TM 2005/0036
TM 2005/0038
TM 2005/0042
TM 2006/0055
TM 2006/0406

TM 2004/0833
TM 2004/0834
TM 2004/0835
TM 2004/0900
TM 2004/0901
TM 2004/0921
TM 2004/0922
TM 2004/0924
TM 2004/0926
TM 2004/0967
TM 2004/1006
TM 2004/1045
TM 2004/1046
TM 2005/0003
TM 2005/0007
TM 2005/0012
TM 2005/0031
TM 2005/0042
TM 2005/0057
TM 2005/0093
TM 2005/0094
TM 2005/0433
TM 2006/0539
kl. 31

TM 2002/0736
TM 2004/0244
TM 2004/0255
TM 2004/0401
TM 2004/0450
TM 2004/0779
TM 2004/0780
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0821
TM 2004/0834
TM 2004/0835
TM 2004/0900
TM 2005/0003
TM 2005/0031
TM 2005/0042
TM 2005/0093
TM 2005/0094

kl. 32

TM 2001/0853
TM 2001/0854
TM 2002/0736
TM 2003/0576
TM 2003/0773
TM 2004/0229
TM 2004/0230
TM 2004/0232
TM 2004/0235
TM 2004/0255
TM 2004/0342
TM 2004/0343
TM 2004/0367
TM 2004/0381

(210)

kl. 33

TM 2002/0736
TM 2002/0862
TM 2002/0863
TM 2003/0063
TM 2003/0087
TM 2003/0419
TM 2003/0678
TM 2003/0875
TM 2003/0876
TM 2003/0877
TM 2003/0910
TM 2004/0229
TM 2004/0241
TM 2004/0255
TM 2004/0275
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2004/0402
TM 2004/0470
TM 2004/0479
TM 2004/0488
TM 2004/0489
TM 2004/0567
TM 2004/0568
TM 2004/0609
TM 2004/0633
TM 2004/0695
TM 2004/0765
TM 2004/0797
TM 2004/0798
TM 2004/0799
TM 2004/0981
TM 2004/0982
TM 2004/0983
TM 2004/0984
TM 2004/0985
TM 2004/0986
TM 2004/0987
TM 2004/0989
TM 2004/0990
TM 2004/0992
TM 2004/0993
TM 2004/0994
TM 2004/0995
TM 2004/0996
TM 2004/0997
TM 2004/0998
TM 2004/0999
TM 2004/1000
TM 2004/1001
TM 2004/1002
TM 2004/1003
TM 2004/1004
TM 2005/0040
TM 2005/0041
kl. 34

TM 2001/0566
TM 2002/0736
TM 2003/0533
TM 2003/0726
TM 2004/0255
TM 2004/0271
TM 2004/0392
TM 2004/0393
TM 2004/0394
TM 2004/0432
TM 2004/0434
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465

Trgovski marki

(510)

13/2, str. 245-427, juni 2006 Skopje 413

(210)

(510)

TM 2004/0379
TM 2004/0389
TM 2004/0390
TM 2004/0420
TM 2004/0438
TM 2004/0439
TM 2004/0440
TM 2004/0441
TM 2004/0445
TM 2004/0447
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0543
TM 2004/0567
TM 2004/0568
TM 2004/0569
TM 2004/0570
TM 2004/0571
TM 2004/0602
TM 2004/0634
TM 2004/0646
TM 2004/0686
TM 2004/0687
TM 2004/0705
TM 2004/0706
TM 2004/0707
TM 2004/0708
TM 2004/0748
TM 2004/0749
TM 2004/0750
TM 2004/0758
TM 2004/0779
TM 2004/0780
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0783
TM 2004/0789
TM 2004/0790
TM 2004/0791
TM 2004/0828
TM 2004/0829
TM 2004/0947
TM 2004/0968
TM 2004/1056
TM 2005/0009
TM 2005/0010
TM 2005/0024
TM 2005/0433
TM 2006/0539

TM 2004/0466
TM 2004/0467
TM 2004/0468
TM 2004/0534
TM 2004/0545
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0963
TM 2004/0979
TM 2004/0980
TM 2005/0013
TM 2005/0014
TM 2005/0017
TM 2005/0018
TM 2005/0019
TM 2005/0020
TM 2005/0021
TM 2005/0048
TM 2005/0049
TM 2005/0050
TM 2005/0052
TM 2005/0056
kl. 35

TM 2001/0884
TM 2001/1177
TM 2002/0736
TM 2003/0067
TM 2003/0068
TM 2003/0069
TM 2003/0070
TM 2003/0071
TM 2003/0086
TM 2003/0540
TM 2003/0541
TM 2003/0650
TM 2003/0839
TM 2004/0200
TM 2004/0201
TM 2004/0202
TM 2004/0203
TM 2004/0204
TM 2004/0205
TM 2004/0206
TM 2004/0207
TM 2004/0235
TM 2004/0255
TM 2004/0257
TM 2004/0261
TM 2004/0262
TM 2004/0305
TM 2004/0306
TM 2004/0318
TM 2004/0328
TM 2004/0329
TM 2004/0330
TM 2004/0331
TM 2004/0332

(210)

kl. 36

TM 2002/0736
Pregledi

414 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

(510)

(210)

TM 2003/0069
TM 2003/0070
TM 2003/0071
TM 2003/0086
TM 2003/0650
TM 2003/0698
TM 2003/0699
TM 2004/0255
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0726
TM 2004/0727
TM 2004/0758
TM 2004/0777
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2005/0009
TM 2005/0010
kl. 37

Pregledi

TM 2001/1177
TM 2002/0736
TM 2003/0069
TM 2003/0070
TM 2003/0071
TM 2003/0075
TM 2003/0086
TM 2003/0186
TM 2003/0650
TM 2004/0119
TM 2004/0255
TM 2004/0257
TM 2004/0277
TM 2004/0330
TM 2004/0331
TM 2004/0373
TM 2004/0430
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0543
TM 2004/0726
TM 2004/0727
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/1056
TM 2005/0001

(510)

(210)

TM 2005/0009
kl. 38

kl. 39

TM 2001/1177
TM 2002/0736
TM 2003/0839
TM 2004/0118
TM 2004/0200
TM 2004/0201
TM 2004/0202
TM 2004/0203
TM 2004/0204
TM 2004/0205
TM 2004/0206
TM 2004/0207
TM 2004/0255
TM 2004/0430
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0707
TM 2004/0748
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0968
TM 2005/0044
TM 2002/0736
TM 2003/0069
TM 2003/0070
TM 2003/0071
TM 2003/0086
TM 2004/0235
TM 2004/0244
TM 2004/0255
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0567
TM 2004/0568
TM 2004/0686
TM 2004/0687
TM 2004/0758
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2005/0003
TM 2005/0024

(510)

(210)

kl. 40

TM 2002/0736
TM 2004/0255
TM 2004/0277
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0569
TM 2004/0603
TM 2004/0604
TM 2004/0605
TM 2004/0781
TM 2004/0782

kl. 41

TM 2001/0884
TM 2001/1177
TM 2002/0736
TM 2003/0067
TM 2003/0068
TM 2004/0045
TM 2004/0200
TM 2004/0201
TM 2004/0202
TM 2004/0203
TM 2004/0204
TM 2004/0205
TM 2004/0206
TM 2004/0207
TM 2004/0255
TM 2004/0276
TM 2004/0305
TM 2004/0345
TM 2004/0350
TM 2004/0379
TM 2004/0389
TM 2004/0436
TM 2004/0438
TM 2004/0439
TM 2004/0440
TM 2004/0441
TM 2004/0445
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0686
TM 2004/0687
TM 2004/0707
TM 2004/0708
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2004/0748
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0823
TM 2004/0828
TM 2004/0829
TM 2004/0947
TM 2004/0968
TM 2005/0007
kl. 42

TM 2001/0884
TM 2001/1177
TM 2002/0736
TM 2003/0069
TM 2003/0070
TM 2003/0071
TM 2003/0086
TM 2003/0186
TM 2003/0650
TM 2003/0839
TM 2004/0014
TM 2004/0015
TM 2004/0016
TM 2004/0045
TM 2004/0235
TM 2004/0255
TM 2004/0277
TM 2004/0278
TM 2004/0306
TM 2004/0330
TM 2004/0331
TM 2004/0390
TM 2004/0405
TM 2004/0406
TM 2004/0430
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0483
TM 2004/0602
TM 2004/0758
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0789
TM 2004/0790
TM 2004/0791
TM 2004/0823
TM 2004/0828
TM 2004/0947
TM 2004/0968
TM 2004/1018
TM 2005/0001

Trgovski marki

(510)

13/2, str. 245-427, juni 2006 Skopje 415

(210)

TM 2005/0009
kl. 43

TM 2002/0736
TM 2004/0045
TM 2004/0235
TM 2004/0255
TM 2004/0256
TM 2004/0277
TM 2004/0322
TM 2004/0364
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466
TM 2004/0570
TM 2004/0571
TM 2004/0615
TM 2004/0686
TM 2004/0687
TM 2004/0781
TM 2004/0782
TM 2004/0829
TM 2004/0951
TM 2004/0952
TM 2004/0963
TM 2005/0009

kl. 44

TM 2002/0736
TM 2003/0147
TM 2004/0235
TM 2004/0255
TM 2004/0261
TM 2004/0262
TM 2004/0277
TM 2004/0351
TM 2004/0459
TM 2004/0460
TM 2004/0461
TM 2004/0462
TM 2004/0463
TM 2004/0464
TM 2004/0465
TM 2004/0466

kl. 45

TM 2004/0255
TM 2004/0686
TM 2004/0687

Pregledi

416 Glasnik, 13/2, str.245-427, juni 2006 Skopje

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
broj na prijavata

(731) A. NATTERMANN & CIE. GmbH
(210) MK/T/ 2004/452
MK/T/ 2004/501
MK/T/ 2004/610
Abbott Laboratories

ABX LOGISTICS Worldwide,
a Belgian Joint Stock Company,
MK/T/ 2004/758
Advanced Micro Devices, Inc.
MK/T/ 2004/712
MK/T/ 2004/713
Agouron Pharmaceuticals, Inc.,
a California corporation,
MK/T/ 2004/662
AGROPECUARIA FRIBOI LTDA
MK/T/ 2004/341
Aion Kabushiki Kaisha (Aion Co., Ltd.)
MK/T/ 2003/82

AMBIENTE OOD

MK/T/ 2004/810
MK/T/ 2005/24

American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
MK/T/ 2001/566
MK/T/ 2004/545
MK/T/ 2004/979
MK/T/ 2004/980
Amoena Medizin-Orthipadie-Technik GmbH
MK/T/ 2004/1022
ANKOL Ltd
Ansell Limited
Arima Holding Corp.
Pregledi

(210) MK/T/ 2004/830

AstraZeneca AB

MK/T/ 2004/1023
MK/T/ 2004/1024

ABTEI PHARMA-VERTRIEBS GmbH
MK/T/ 2004/596

Allergan, Inc.

(731) Astellas Pharma Inc.

Asttellas Pharma Inc.
Azmi OFLUOGLU

MK/T/ 2004/915
MK/T/ 2004/351

Bacardi & Company Limited
MK/T/ 2004/402
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i
bezalkoholna pica
MK/T/ 2003/910
MK/T/ 2004/235
MK/T/ 2004/567
MK/T/ 2004/568
MK/T/ 2004/789
MK/T/ 2004/790
MK/T/ 2004/791
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
MK/T/ 2004/437
MK/T/ 2004/680
MK/T/ 2004/681
MK/T/ 2004/682
MK/T/ 2004/683
MK/T/ 2004/742
MK/T/ 2004/743
MK/T/ 2004/744
Berlin-Chemie AG

MK/T/ 2004/261
MK/T/ 2004/262

Best Western International, Inc.
MK/T/ 2004/322

MK/T/ 2004/257

Biofarma

MK/T/ 2004/614

BONES GROUP d.o.o.

MK/T/ 2004/646

MK/T/ 2003/926
MK/T/ 2003/927
MK/T/ 2004/184
MK/T/ 2003/990
MK/T/ 2003/991
MK/T/ 2003/992

MK/T/ 2004/433
MK/T/ 2004/492
Trgovski marki

Glasnik,

(731) BONGRAIN S.A.
(a French Societe Anonyme)
(210) MK/T/ 2004/1027
BOSNALIJEK, farmaceutska i
hemijska industrija, dionicko drustvo
MK/T/ 2004/495
MK/T/ 2004/496
MK/T/ 2004/497

13/2, str. 245-427, juni 2006 Skopje 417

(731) Cope & Lloyd (Overseas) Limited
(210) MK/T/ 2004/467
MK/T/ 2004/468
DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION
MK/T/ 2003/75
Diageo Brands B.V.

British American Tobacco (Brands) Limited
MK/T/ 2005/52
BULGARTABAC HOLDING GROUP
MK/T/ 2003/533

Diageo North America, Inc.

C.P. Pharmaceuticals International C.V.
a limited liability partnership
MK/T/ 2004/365
Canada Dry Corporation Limited
MK/T/ 2004/443
CERRUTI 1881

MK/T/ 2004/256

Church & Dwight Co.., Inc.
a corporation of the State of
Delaware, U.S.A.
MK/T/ 2005/91
MK/T/ 2005/92
MK/T/ 2005/93
MK/T/ 2005/94
Cirrus Syste, LLC,
a Delaware Limited Liability Company
MK/T/ 2005/10
Cobra Electronics Europe, Ltd.
MK/T/ 2003/703
COLOPLAST A/S

MK/T/ 2004/260

Diageo Scotland Limited
DP Beverages Limited

MK/T/ 2004/487
MK/T/ 2004/488
MK/T/ 2004/489
MK/T/ 2004/490
MK/T/ 2003/63
MK/T/ 2003/87
MK/T/ 2003/419
MK/T/ 2004/241
MK/T/ 2004/695
MK/T/ 2004/765
MK/T/ 2004/798
MK/T/ 2004/799
MK/T/ 2004/797
MK/T/ 2004/442

E.R. Squibb & Sons, L.L.C.
A Delaware Limited Liability Company
MK/T/ 2004/535
MK/T/ 2004/537
MK/T/ 2004/538
MK/T/ 2004/831
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
MK/T/ 2004/449
MK/T/ 2004/623
MK/T/ 2004/624
MK/T/ 2004/625
MK/T/ 2004/626
MK/T/ 2004/627
MK/T/ 2004/628

CONCORD CONFECTIONS LTD.
MK/T/ 2003/916

Eli Lilly and Company

ConocoPhillips Company

Embil Ilac Sanayi Limited Sirketi
MK/T/ 2004/594

Conopco, Inc.

Trgovski marki

MK/T/ 2003/69
MK/T/ 2003/70
MK/T/ 2003/71
MK/T/ 2003/86
MK/T/ 2004/967

ENRIQUE BERNAT F., S.A.
ESAROM Essenzenfabrik
Gesellschaft m.b.H

MK/T/ 2004/176

MK/T/ 2004/408

MK/T/ 2004/479
Pregledi
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(731) Esprit International,
a Clifornia limited partnership
(210) MK/T/ 2004/607
F.HOFFMANN - LA ROCHE AG,
MK/T/ 2004/753
MK/T/ 2004/754
MK/T/ 2004/755
MK/T/ 2004/756
MK/T/ 2004/757
Farmaceutsko - hemijska industrija
“ZDRAVLJE” Akcionarsko drustvo
MK/T/ 2005/53
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
DE COLOMBIA
MK/T/ 2004/951
MK/T/ 2004/952
Fountain Netherlands Holding B.V.
MK/T/ 2003/140
FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
MK/T/ 2004/376
MK/T/ 2004/377
MK/T/ 2004/146
MK/T/ 2004/147
MK/T/ 2004/151
MK/T/ 2004/152
MK/T/ 2004/153
Fresenius Kabi AG

MK/T/ 2004/730

Fresenius Kabi Austria GmbH
MK/T/ 2004/885
Gallup, Inc.

GLAXO GROUP LIMITED

Pregledi

GPX International Tire Corporation
MK/T/ 2004/552
MK/T/ 2004/553
GUANGZHOU CITY SOUTH CHINA TIRE &
RUBBER CO., LTD
MK/T/ 2004/813
MK/T/ 2004/814
Guilford Pharmaceuticals Inc.
MK/T/ 2004/786
Habitat for Humanity International, Inc.
(a Georgia Non-Profit Corporation)
MK/T/ 2004/726
MK/T/ 2004/727
Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
MK/T/ 2004/1025
MK/T/ 2004/1026
Hemofarm koncern A.D.

MK/T/ 2004/665

Hemofarm Koncern A.D.
farmaceutsko hemijska industrija
MK/T/ 2004/941
MK/T/ 2004/942
MK/T/ 2004/943
MK/T/ 2004/944
MK/T/ 2004/356
MK/T/ 2004/357
MK/T/ 2004/358
MK/T/ 2004/359
HONDA MOTOR CO., LTD.

MK/T/ 2004/634

GENERAL MOTORS CORPORATION
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
MK/T/ 2005/43
Genzyme Corporation

(210) MK/T/ 2004/1034
MK/T/ 2004/1035

MK/T/ 2004/740
MK/T/ 2004/297

HYUNDAI MOTOR COMPANY
MK/T/ 2004/541
Imperial Tobacco Limited

MK/T/ 2004/392

MK/T/ 2004/973

Intel Corporation

MK/T/ 2004/279
MK/T/ 2004/280
MK/T/ 2004/542
MK/T/ 2004/616
MK/T/ 2004/904
MK/T/ 2004/1031
MK/T/ 2004/1032
MK/T/ 2004/1033

Intel Corporation, (a Delaware corporation)
MK/T/ 2004/964
MK/T/ 2004/965

MK/T/ 2004/284

ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers
MK/T/ 2004/229
MK/T/ 2004/230
Trgovski marki

Glasnik,

(210) MK/T/ 2004/232
MK/T/ 2004/598
Ispat Technologies Limited
MK/T/ 2004/603
ITM ENTREPRISES
a French (Societe Anonyme)
MK/T/ 2004/255
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(731) L. C. Licensing, Inc.
LEK D.D.

(210) MK/T/ 2004/618

LEVI STRAUSS & CO.,
a Delaware corporation
Lidl Stiftung & Co. KG

Jamal Abdul Nasser Mahmood Al Mahamid
MK/T/ 2005/56
JOHNSON & JOHNSON

MK/T/ 2005/45

JUGOREMEDIJA AD fabrika
lekova Zrenjanin
MK/T/ 2005/46
MK/T/ 2005/47
KABUSHIKI KAISHA RALLIART
MK/T/ 2003/746
MK/T/ 2003/747
KALE KILIT VE KALIP SANAYI A.S.
Ataturk cad.
MK/T/ 2002/658
KARLOVACKA PIVOVARA d.d.
MK/T/ 2004/342
MK/T/ 2004/343
Kedrion S.p.A.

MK/T/ 2004/312

Kent Gida Maddeleri Sanayii ve
Ticaret Anonim Sikreti
MK/T/ 2004/473
MK/T/ 2004/474
MK/T/ 2004/475
MK/T/ 2004/476
MK/T/ 2004/477
MK/T/ 2004/478
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
MK/T/ 2004/729
KOC HOLDING A.S.
Kos Life Sciences, Inc.

MK/T/ 2005/11
MK/T/ 2004/1042
MK/T/ 2004/1043

Kraft Foods Schweiz Holding AG
MK/T/ 2004/258
MK/T/ 2004/592
Trgovski marki

MK/T/ 2004/620

MK/T/ 2004/905
MK/T/ 2004/481
MK/T/ 2004/502
MK/T/ 2004/504
MK/T/ 2004/506
MK/T/ 2004/507
MK/T/ 2004/508
MK/T/ 2004/509
MK/T/ 2004/510
MK/T/ 2004/511
MK/T/ 2004/512
MK/T/ 2004/513
MK/T/ 2004/514
MK/T/ 2004/515
MK/T/ 2004/516
MK/T/ 2004/517
MK/T/ 2004/518
MK/T/ 2004/519
MK/T/ 2004/520
MK/T/ 2004/521
MK/T/ 2004/522
MK/T/ 2004/523
MK/T/ 2004/524
MK/T/ 2004/525
MK/T/ 2004/526
MK/T/ 2004/527
MK/T/ 2004/528
MK/T/ 2004/529
MK/T/ 2004/530
MK/T/ 2004/531
MK/T/ 2004/532

LINING SPORTS (SHANGHAI)
COMPANY LIMITED
MK/T/ 2004/907
MK/T/ 2004/908
LRC Products Limited

MK/T/ 2004/647
MK/T/ 2004/651
MK/T/ 2004/684
MK/T/ 2004/771
MK/T/ 2004/784
MK/T/ 2004/909

Ludmil Tonchev Michaylov
(Лодмил Тончев Михаилов)
MK/T/ 2004/273
Pregledi
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(731) LURA d.d.

(210) MK/T/ 2003/65

MARBO PRODUKT - mesovito
preduzece za proizvodnju
prehranbenih proizvoda, d.o.o.
Beograd and “MARBO” d.o.o za
proizvodnju i trgovinu Laktasi
MK/T/ 2004/142
Mars, Incorporated
MASPEX Sp. z.o.o.

MK/T/ 2004/346
MK/T/ 2004/601

MEMOREX INTERNATIONAL INC.
MK/T/ 2004/386
MEPHA AG

MERCK & CO., Inc.,
a New Jersey Corporation

MK/T/ 2004/1037
MK/T/ 2004/1038

MK/T/ 2005/6

MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
MK/T/ 2004/591
MIGROS TURK T.A.S.

MK/T/ 2004/779
MK/T/ 2004/780
MK/T/ 2004/781
MK/T/ 2004/782

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd.
MK/T/ 2004/368
MK/T/ 2004/369
Mittal Steel Technologies Limited
MK/T/ 2004/604
MK/T/ 2004/605
Monsanto Technology LLC
MK/T/ 2004/450
Motorola, Inc.,
a Delaware corporation

MK/T/ 2005/44
MK/T/ 2005/95

NATURAL WEALTH
NUTRITION CORPORATION
MK/T/ 2004/422
MK/T/ 2004/423
Pregledi

(731) NBA Properties, Inc.

(210) MK/T/ 2004/345
MK/T/ 2004/350

NOBEL Pharmaceutical INC
NOVARTIS AG
OAKLEY Inc.
(Washington Corporation)

OAKLEY, INC.

MK/T/ 2005/54
MK/T/ 2004/540

MK/T/ 2003/72
MK/T/ 2003/73
MK/T/ 2003/540
MK/T/ 2003/541

OLYMPOS-TOP Elelmiszeripari Kft
MK/T/ 2001/853
MK/T/ 2001/854
OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED
MK/T/ 2004/421
Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd.
MK/T/ 2004/821
OSI Pharmaceuticals, Inc.”
(Delaware Corporation)

MK/T/ 2004/606

Pantech Co., Ltd.
(manufacturers and merchant)
MK/T/ 2004/914
PFIZER PRODUCTS INC,
a corporation organized and existing
under the laws of the State of Connecticut
MK/T/ 2004/950
PFIZER PRODUCTS INC.
(a Connecticut Corporation)
MK/T/ 2004/664
Pfizer Products Inc.,
a corporation organized and existing
under the laws of the State of Connecticut,
and residing at:
MK/T/ 2004/374
MK/T/ 2004/375
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
MK/T/ 2001/1183
Pharmacia & Upjohn Company
MK/T/ 2002/810
Trgovski marki

Glasnik,

(731) Pharmacia & Upjohn Company,
a corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware,
and residing at:			
		
(210) MK/T/ 2004/366
PIRAEUS BANK S.A.
PIVOVARNA UNION D.D.
PLIVA HRVATSKA d.o.o.

MK/T/ 2005/9
MK/T/ 2004/367
MK/T/ 2004/347

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
MK/T/ 2004/602
MK/T/ 2004/390
MK/T/ 2004/1006
MK/T/ 2005/57
PRINCO CORPORATION
R & A Bailey & Co
RICOH COMPANY, LTD.

MK/T/ 2004/493
MK/T/ 2004/633
MK/T/ 2004/118
MK/T/ 2004/119

S.A. F. Ili Galli, Camis & Stock
MK/T/ 2004/275
S.C. Johnson Europe B.V.

MK/T/ 2004/338

SAO PAULO ALPARGATAS S.A.
MK/T/ 2004/122
MK/T/ 2004/123
SIDENOR STEEL PRODUCTS
MANIFACTURING COMPANY S.A.
MK/T/ 2003/843
Skechers U.S.A., Inc. II
a Delaware corporation
Slobodan Vucicevic

SmithKline Beecham plc

Trgovski marki

MK/T/ 2004/792
MK/T/ 2004/921
MK/T/ 2004/922
MK/T/ 2005/12
MK/T/ 2004/622
MK/T/ 2004/927
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(731) SOMBOLED a.d.

(210) MK/T/ 2004/832
MK/T/ 2004/833
MK/T/ 2004/834
MK/T/ 2004/835

SSANGBANGWOOL LTD.

STAFFORD-MILLER S.r.l.

MK/T/ 2004/599
MK/T/ 2004/600
MK/T/ 2004/752

STARBUCKS CORPORATION d/b/a
STARBUCKS COFFEE COMPANY
MK/T/ 2004/570
MK/T/ 2004/571
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Science Based Industries CAMPUS
MK/T/ 2003/754
The Basketball Marketing Company, Inc.,
a Delaware corporation
MK/T/ 2002/1035
THE CARTOON NETWORK LP, LLLP
a limited liability limited
partnership organized
and
existing under the laws of the State of
Delaware
MK/T/ 2004/968
THE COCA - COLA COMPANY
MK/T/ 2004/494
MK/T/ 2004/1044
The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland also
trading as Seven-Up International
MK/T/ 2003/576
The Monarch Beverage Company, Inc.,
A Delaware corporation
MK/T/ 2004/648
THE NATURAL CONFECTIONERY CO.
PTY. LTD
MK/T/ 2004/472
The Procter & Gamble Company,
a company organized and existing
under the laws of the State of Ohio, USA
MK/T/ 2004/822
The Prudential Insurance Company of
America, a New Jersey Corporation
MK/T/ 2004/777
Pregledi
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(731) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
(210) MK/T/ 2003/489
Thornton & Ross Limited

MK/T/ 2004/804

TKK Proizvodnja kemicnih izdelkov
Srpenica ob Soci d.d.
MK/T/ 2004/902
MK/T/ 2004/903
Tolo Toys Limited
MK/T/ 2004/593
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
MK/T/ 2004/323
Tractors and Farm Equipment Limited an
Indian Company
MK/T/ 2004/667

(731) YILDIZ Holding A.S.

(210) MK/T/ 2004/315

YILDIZ HOLDING AS

MK/T/ 2004/642

ZITO GORENJKA, proizvodnja pekarskih
in konditorskih izdelkov, d.d.
MK/T/ 2004/447
Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim
Sirketi
MK/T/ 2004/420
ZVIJEZDA dionicko drustvo
za proizvodnju, trgovinu i usluge
MK/T/ 2003/76

Ultra Premium Brands Limited
MK/T/ 2004/609

ZVIJEZDA dionicko drustvo
za proizvodnju, trgovinu i usluge ZAGREB
MK/T/ 2004/649
MK/T/ 2004/650
MK/T/ 2004/1045
MK/T/ 2004/1046

Unilever N.V.

А.Д. “ ЕВРОПА” - Скопје

Valletta d.o.o,

MK/T/ 2002/334
MK/T/ 2004/360
MK/T/ 2004/361
MK/T/ 2004/817
MK/T/ 2004/818
MK/T/ 2004/1020
MK/T/ 2004/263

VICTOR COMPANY OF JAPAN,
LIMITED A JAPANESE CORPORATION
MK/T/ 2004/373
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
a joint-stock company duly organized
under the Laws of Japan
MK/T/ 2004/977
WD-40 Company

MK/T/ 2004/612
MK/T/ 2004/613

WYETH a Delaware corporation
MK/T/ 2004/554
MK/T/ 2004/555
MK/T/ 2004/851
MK/T/ 2004/281
YANMAR CO., LTD
A corporationa duly organized and existing
under the laws of Japan
MK/T/ 2004/621
Pregledi

MK/T/ 2002/501
MK/T/ 2002/502
MK/T/ 2002/503
MK/T/ 2002/504

АД ЈАКА 80 Радовиш Македонија
MK/T/ 2004/238
Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни
пијалоци ГРОЗД
MK/T/ 2002/862
MK/T/ 2002/863
Александар ИВАНОВ
Бањански Димитар

Бањански Сашо

MK/T/ 2004/305
MK/T/ 2005/13
MK/T/ 2005/14
MK/T/ 2005/17
MK/T/ 2005/18
MK/T/ 2005/19
MK/T/ 2005/20
MK/T/ 2005/21

ВАЈОМАГ ДОО експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2004/364
Васил Атанасов

MK/T/ 2004/963
Trgovski marki

Glasnik,

(731) ВВ МЕТАЛ ДОО Скопје
(210) MK/T/ 2005/42
Винарска Визба “Тиквеш” АД
MK/T/ 2004/981
MK/T/ 2004/982
MK/T/ 2004/983
MK/T/ 2004/984
MK/T/ 2004/985
MK/T/ 2004/986
MK/T/ 2004/987
MK/T/ 2004/989
MK/T/ 2004/990
MK/T/ 2004/992
MK/T/ 2004/993
MK/T/ 2004/994
MK/T/ 2004/995
MK/T/ 2004/996
MK/T/ 2004/997
MK/T/ 2004/998
MK/T/ 2004/999
MK/T/ 2004/1000
MK/T/ 2004/1001
MK/T/ 2004/1002
MK/T/ 2004/1003
MK/T/ 2004/1004
Владимир Мартиновски
ВРЕМЕ ЕЧ ДОО

ГАЛЕНИКА АД Белград

Георгиев Иван

ГЕРМАНОС С.А.
ГИЦА ДОО Охрид

MK/T/ 2003/381
MK/T/ 2004/707
MK/T/ 2004/708
MK/T/ 2004/748
MK/T/ 2004/793
MK/T/ 2004/794
MK/T/ 2004/795
MK/T/ 2004/796
MK/T/ 2003/479
MK/T/ 2003/480
MK/T/ 2003/525
MK/T/ 2003/526
MK/T/ 2003/527
MK/T/ 2001/1177
MK/T/ 2004/349

ГМС Д.О.О.Е.Л. експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2006/215

Trgovski marki
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(731) ГР. САРАНТИС индустриска и трговска
компанија за козметички, текстилни
куќни и фармацевтски производи СА
(210) MK/T/ 2004/759
MK/T/ 2004/760
MK/T/ 2004/761
MK/T/ 2004/762
MK/T/ 2004/763
MK/T/ 2004/764
MK/T/ 2004/787
Дане Саздовски

MK/T/ 2004/498

ДОМ ДИЗАЈН ДОО Антон и Лилјана
MK/T/ 2003/650
ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.

MK/T/ 2004/970
MK/T/ 2004/971

Друштво за финансии, консалтинг
и медија Р3 дооел
MK/T/ 2004/379
MK/T/ 2004/389
MK/T/ 2004/438
MK/T/ 2004/439
MK/T/ 2004/440
MK/T/ 2004/441
MK/T/ 2004/445
Друштво за внатрешен и надворешен
промет “МЕБЛО ДИЗАЈН” ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2004/278
Друштво за вонсистемско образование
за деца и младинци ИЗВОРЧЕ Божана
и други ДОО Скопје
MK/T/ 2004/276
Друштво за генерален консалтинг и
технички услуги БУНГ МАКЕДОНИЈА
ДОО Скопје
MK/T/ 2004/543
Друштво за градежништво, трговија
на големо и мало ЛЕСНИНА
ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ, Скопје
MK/T/ 2004/1018
Друштво за информациони системи
ОН.НЕТ ДОО Скопје
MK/T/ 2003/839
Друштво за новинско издавачка и
печатарска дејност
НАМ МАРГАРИТА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2003/67
Pregledi
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(210) MK/T/ 2003/68
Друштво за организирање саеми
и изложби СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
MK/T/ 2004/828
Друштво за проектирање, производство
и инженеринг ТИМЕЛПРОЕКТ Блажев
и др., ДОО Скопје
MK/T/ 2005/1
Друштво за производство менаџмент
консалтинг и трговија на големо и мало
КАРИНГТОН КОРПОРЕЈШН
Горан ДООЕЛ експорт-импорт
MK/T/ 2004/244
MK/T/ 2005/3
Друштво за производство,
градежништво и трговија
ЛОТЕ КОМПАНИ ДОО
MK/T/ 2004/277
Друштво за производство,
промет и услуги ХАРБИНИ - КОЗМЕТИКА
Мустафа ДООЕЛ Тетово
MK/T/ 2004/661
Друштво за производство, трговија и
инженеринг ХЕМО-ИВ Маја Бабунска Јовановска и др. ДОО
MK/T/ 2004/313
MK/T/ 2004/272
Друштво за производство,
трговија и услуги “ВИПРО” ДОО
увоз-извоз
MK/T/ 2006/406
Друштво за производство, трговија
и услуги Беас-С доо Штип
MK/T/ 2004/1039
Друштво за производство, трговија и
услуги ЖИВАНОВ ДООЕЛ
MK/T/ 2004/751
Друштво за производство,
трговија и услуги МЕДИА ДОО
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2004/843
MK/T/ 2004/844
MK/T/ 2004/845
MK/T/ 2004/846

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги СМАРТ ДОО Скопје
MK/T/ 2004/306
MK/T/ 2004/14
MK/T/ 2004/15
MK/T/ 2004/16
Друштво за производство,
трговија и услуги СТРАТУС ДОО Скопје
MK/T/ 2004/286
MK/T/ 2004/287
MK/T/ 2004/288
MK/T/ 2004/289
Друштво за производство, трговија,
угостителство и услуги
ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2005/910
Друштво за производство, услуги и
трговија БУЧЕН КОЗЈАК Стојка
дооел увоз-извоз
MK/T/ 2002/736
Друштво за производство, услуги и
трговија, НОВУС-ТРЕЈД Драган и
Миодраг ДОО увоз извоз
MK/T/ 2002/1023
Друштво за трговија и услуги
АИРКОН ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2004/330
MK/T/ 2004/331
Друштво за трговија на големо и мало
МАРТИ АЛКО Лилјана и Митко ДОО
увоз-извоз Битола
MK/T/ 2004/348
Друштво за трговија,
производство и услуги АЈЧО ДООЕЛ
MK/T/ 2004/705
MK/T/ 2004/706
Друштво за трговија, производство,
шпедиција, маркетинг, пропаганда
и филм “КАН” Цвета ДОО увоз-извоз
MK/T/ 2004/836
MK/T/ 2004/837
MK/T/ 2004/838
MK/T/ 2004/839
MK/T/ 2004/840
MK/T/ 2004/841
MK/T/ 2004/842
ЕКО ТЕРА д.о.о.

Pregledi

MK/T/ 2004/926
Trgovski marki

Glasnik,

Екстра Деликатес Феим ДООЕЛ
MK/T/ 2004/237
ЕФТИНИЈА ИМПЕКС Селман ДООЕЛ
експорт-импорт
MK/T/ 2006/34
Здружение на граѓани Група за развој на
подсекторот Јаболко
MK/T/ 2004/401
Златевски Љубиша

Иван Ѓорѓиев

MK/T/ 2004/654
MK/T/ 2004/655
MK/T/ 2004/656
MK/T/ 2004/657
MK/T/ 2006/55

Јавна установа Национален парк
„Галичица”
MK/T/ 2006/539
ЈАКИ Роберт and МУХИЌ Ферид
MK/T/ 2004/823
MK/T/ 2002/818

Камелија ЛЕВЕНСКА МИЉАНИЌ
MK/T/ 2004/686
MK/T/ 2004/687
Кермичиева Афродита

MK/T/ 2004/947

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
MK/T/ 2005/40
MK/T/ 2005/41
МЕДИА ДОО

MK/T/ 2002/784
MK/T/ 2003/612

МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О.
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2003/186
MK/T/ 2004/328
MK/T/ 2004/329
MK/T/ 2004/332
Trgovski marki

(731) Митко Манчев

(210) MK/T/ 2003/147

МК МОДЕНА д.о.о.е.л. Штип
MK/T/ 2004/728
НЕШКОСКИ Кирил
Никас Скоп д.о.о. Скопје

Николау Колев
НОВА ЕРА ДОО

MK/T/ 2004/484
MK/T/ 2004/685

Индустрија за млеко, млечни
производи и сокови “МЛЕКАРА”
Акционерско друштво Битола
MK/T/ 2003/773

КАДИНО ТП
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MK/T/ 2004/1056
MK/T/ 2004/629
MK/T/ 2004/630
MK/T/ 2004/534
MK/T/ 2003/678
MK/T/ 2003/875
MK/T/ 2003/876
MK/T/ 2003/877

ОХИС - Фабрика “Билјана”
MK/T/ 2004/293
MK/T/ 2004/294
MK/T/ 2004/295
MK/T/ 2004/296
ПОПОВА СЛАВИЦА

MK/T/ 2004/45

Претпријатие за производство,
увоз-извоз, услуги и трговија на
големо и мало “БУЧЕН КОЗЈАК” Ц.О.
MK/T/ 2004/253
Прехранбена индустрија
“Витаминка” а.д.

MK/T/ 2004/703
MK/T/ 2004/458
MK/T/ 2004/924

Приватна здравствена организација аптека ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
MK/T/ 2002/744
MK/T/ 2003/36
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
MK/T/ 2005/36
MK/T/ 2005/38
Ресторан “ОРЕОВ ЛАД”
трговец - поединец			
MK/T/ 2004/829
САПУНЏИЕВА АДРИЈАНА
MK/T/ 2005/7
Pregledi
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(731) СЕРА КОМПАНИ БРАИМИ РАМИ
MK/T/ 2004/137
СКОВИН АД СКОПЈЕ

MK/T/ 2004/470

Стопанска Банка АД-Скопје
MK/T/ 2003/698
MK/T/ 2003/699
Т.Д. ХЕМИКС Благоја ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2004/378
ТД “УНИВЕРЗАЛ-С” ЕМИЛИЈА ДООЕЛ
MK/T/ 2004/316
ТД на големо и мало РАЗНОПРОМ
Јовица и др.
MK/T/ 2004/783
ТОДОРЧЕ КОЦЕВ
Тошо Панковски

MK/T/ 2004/430
MK/T/ 2004/405
MK/T/ 2004/406

Трговец поединец ТОБАКО-ТУТУН ТП
Скопје Бошко Илија Јанев
MK/T/ 2004/459
MK/T/ 2004/460
MK/T/ 2004/461
MK/T/ 2004/462
MK/T/ 2004/463
MK/T/ 2004/464
MK/T/ 2004/465
MK/T/ 2004/466
Трговско друштво за вработување на
инвалидизирани лица за производство
и трговија АДА - 1 ДООЕЛ ШТИП
MK/T/ 2004/615
Трговско друштво за преработка на
зеленчук и овошје, трговија и услуги
МАРКО ПОЛО ФУДС ДОО
MK/T/ 2005/31
MK/T/ 2004/900
MK/T/ 2004/901
Трговско друштво за производство,
промет и услуги “СОЛОПРОМ” РОБИН,
и др. д.о.о. експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2004/569

Pregledi

(731) Трговско друштво за производсто,
трговија и услуги
КАНЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
(210) MK/T/ 2005/433
Трговско друштво за промет на
големо и мало инжинеринг и
интелектуални услуги,
експорт-импорт, ЛЕМИ ДООЕЛ - Скопје
MK/T/ 2004/483
Трговско друштво за промет на
големо и мало, производство и услуги
ЕУРО МЕДИА ДОО
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2004/749
MK/T/ 2004/750
Трговско друштво за транспорт, трговија,
услуги и посредување ВАИД ТРАНС
ДООЕЛ експорт-импорт
MK/T/ 2004/318
Трговско радиодифузно друштво РАДИО
АНТЕНА 5
MK/T/ 2004/200
MK/T/ 2004/201
MK/T/ 2004/202
MK/T/ 2004/203
MK/T/ 2004/204
MK/T/ 2004/205
MK/T/ 2004/206
MK/T/ 2004/207
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
MK/T/ 2005/48
MK/T/ 2005/49
MK/T/ 2005/50
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
MK/T/ 2003/726
MK/T/ 2004/271
MK/T/ 2004/393
MK/T/ 2004/394
MK/T/ 2004/432
MK/T/ 2004/434
MK/T/ 2004/645
MK/T/ 2004/747
ФАБРИКА ЗА КВАСЕЦ И АЛКОХОЛ АД
БИТОЛА
MK/T/ 2003/801
Фабрика за производство на пиво и
безалкохолни пијалоци
Пивара Битола АД
MK/T/ 2004/381
MK/T/ 2004/382
MK/T/ 2004/383
Trgovski marki

Glasnik,
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(210) MK/T/ 2004/384
MK/T/ 2004/385
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
“АЛКАЛОИД” АД - Скопје
MK/T/ 2004/559
MK/T/ 2006/69
ФЛАМИНГО Д.О.О. СКОПЈЕ
MK/T/ 2004/436
Фондација “ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО
ОПШТЕСТВО - МАКЕДОНИЈА” Скопје
MK/T/ 2001/884
ЦЕНТРО УНИОН ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2004/55

Trgovski marki

Pregledi
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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

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 11155

(151) 16/05/2006

(210) TM  2000/1515

(220) 27/12/2000
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програми за сметачи, переиферни уреди за
сметачи и сметачки програми, сите се користат за
водење банкарски и финансиски работи
кл. 42 - сметачко (компјутерско) програмирање,
ревоспоставување (повторно воспоставување
и добивање) сметачки податоци, услуги на
сметачка датабаза, а особено раководење и
дизајнирање бази на податоци како и раководење
на бази на податоци за други, осовременување и
дополнување на сметачкиот софтвер, дизајнирање
на сметачкиот софтвер, анализи на сметачкиот
систем, консултативни услуги на полето на
сметачкиот хардвер и софтвер, издавање во
закуп и наем на сметачкиот хардвер и софтвер,
рентирање на сметачкиот хардвер и софтвер

(181) 27/12/2010
(450) 30/06/2006
(732) ГОДА, Горан
ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

GODA
(551) индивидуална

(111) 11007

(151) 07/03/2006

(510, 511)

(210) TM  2001/14

(220) 11/01/2001

кл. 36 -  лотарии, организирање лотарии

(181) 11/01/2011

кл. 38 -  телефонски врски

(450) 30/06/2006

кл. 41 -  игри за пари

(732) „ИНДКООП” Блаже и Дејан Д.О.О.

(111) 11156

(151) 16/05/2006

(210) TM  2000/1516

(220) 27/12/2000

ул. „Ангел Винички” бр. 1, 1000 Скопје, MK
(540)

(181) 27/12/2010
(450) 30/06/2006
(732) ГОДА, Горан
ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) темнокафена и бледопортокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - какао производи со исклучок на конзумни
цералии и цералии во облик на табли со какао

TANGRAM
(551) индивидуална

(111) 11056

(151) 11/05/2006

(210) TM  2001/655

(220) 07/06/2001
(181) 07/06/2011

(510, 511)
кл. 36 -  лотарии, организирање лотарии
кл. 38 -  телефонски врски

(450) 30/06/2006
(732) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
JI, Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293, ID

кл. 41 -  игри за пари
(111) 10992

(151) 28/02/2006

(210) TM  2001/5

(220) 09/01/2001
(181) 09/01/2011

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006
(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P.
2055 S.H. 249, Houston, Texas 77070, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

NIMIUS
(591) зелена, црвена и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 - сметачки (компјутерски) хардвер и софтвер,
тастатури за сметачи, мемории, оперативни

Trgovski marki

кл. 34 -  цигарети, тутун, продукти од тутун

11056
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(111) 11057

(151) 11/05/2006

(111) 11123

(151) 11/05/2006

(210) TM  2001/656

(220) 07/06/2001

(210) TM  2001/744

(220) 02/07/2001

(181) 07/06/2011

(181) 02/07/2011

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

JI, Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293, ID
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат

Parkstrasse 51, 22605 Hamburg, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, жолта и црвена
(551) индивидуална
(591) сина, црвена и сребрена

(510, 511)
кл. 34 -  цигарети, тутун, продукти од тутун
(111) 10980

(151) 16/02/2006

(210) TM  2001/713

(220) 21/06/2001

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - сите производи во меѓународната класа
34, особено тутун, тутунски производи, посебно
цигари; производи за пушачи  што се вклучени во
класата 34; кибрити

(181) 21/06/2011
(450) 30/06/2006
(732) „МОБИМАК” Акционерско друштво за мобилна
телефонија-Скопје
ул. Орце Николов б.б. 1000 Скопје, MK

(111) 11003

(151) 03/03/2006

(210) TM  2001/874

(220) 17/08/2001
(181) 17/08/2011

(540)

(450) 30/06/2006
(732) Rigs Services Ltd
2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th
floor, Nicosia 1505, CY
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

(591) црвена,бела и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
(591) зелена, црвена, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 -   помош при деловно работење; услуги
при деловно работење со франшиза; деловни
советодавни услуги; рекламирање; промотивни
услуги; организација, работа и супервизија на

11057

10134
Trgovski marki

Glasnik,

продажба и промоција на поттикнувачки шеми;
дистрибуција на брошури и проспекти; набавување
деловни информации; директно рекламирање по
пошта; информативни и советодавни услуги што
се однесуваат на горенаведените услуги
кл. 42 -   ресторани, јавни објекти, бар, бистро,
кафеани, вински барови, доставувачки и
набавни услуги при набавка на храна и пијалаци;
информативни и советодавни услуги што се
однесуваат на горенаведените услуги
(111) 11004

(151) 03/03/2006

(210) TM  2001/875

(220) 17/08/2001
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(540)

(591) црвена, жолта, окер, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 -   помош при деловно работење; услуги
при деловно работење со франшиза; деловни
советодавни услуги; рекламирање; промотивни
услуги; организација, работа и супервизија на
продажба и промоција на поттикнувачки шеми;
дистрибуција на брошури и проспекти; набавување
деловни информации; директно рекламирање по
пошта; информативни и советодавни услуги што
се однесуваат на горенаведените услугидиректно
рекламирање по пошта; информативни и
советодавни услуги што се однесуваат на
горенаведените услуги

(181) 17/08/2011
(450) 30/06/2006
(732) Rigs Services Ltd
2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th
floor, Nicosia 1505, CY
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

кл. 42 -   ресторани, јавни објекти, бар, бистро,
кафеани, вински барови, доставувачки и
набавни услуги при набавка на храна и пијалаци;
информативни и советодавни услуги што се
однесуваат на горенаведените услуги
(591) црвена, окер и темно сина
(551) индивидуална

(111) 10988

(151) 24/02/2006

(210) TM  2001/879

(220) 24/08/2001
(181) 24/08/2011

(510, 511)
кл. 35 -   помош при деловно работење; услуги
при деловно работење со франшиза; деловни
советодавни услуги; рекламирање; промотивни
услуги; организација, работа и супервизија на
продажба и промоција на поттикнувачки шеми;
дистрибуција на брошури и проспекти; набавување
деловни информации; директно рекламирање по
пошта; информативни и советодавни услуги што
се однесуваат на горенаведените услугидиректно
рекламирање по пошта; информативни и
советодавни услуги што се однесуваат на
горенаведените услуги

(450) 30/06/2006
(732) Biochemicals International Ltd
(C 9068) of K 2, Corradino Industrial Estate, Paola
PLA 08, MT
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ
ул.”8-ма Ударна бригада” 43/3 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

кл. 42 -   ресторани, јавни објекти, бар, бистро,
кафеани, вински барови, доставувачки и
набавни услуги при набавка на храна и пијалаци;
информативни и советодавни услуги што се
однесуваат на горенаведените услуги
(111) 11005

(151) 03/03/2006

(210) TM  2001/876

(220) 17/08/2001
(181) 17/08/2011
(450) 30/06/2006

(732) Yum! Restaurants International S.a.r.l. a company
organized under the laws of Luxembourg
whose registered address it at 46a, Avenue JF
Kennedy, L-1855, Luxembourg, LU
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес

Trgovski marki

(551) индивидуална

10988
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(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување;   сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
(111) 10962

(151) 13/02/2006

(210) TM  2001/888

(220) 29/08/2001
(181) 29/08/2011

(111) 10964

(151) 13/02/2006

(210) TM  2001/897

(220) 07/09/2001
(181) 07/09/2011
(450) 30/06/2006

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(450) 30/06/2006
(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
Corporation

(540)

INJEXUS

345 Park Avenue, New York NY 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за поттикнување
на растот на коскените келии
(111) 10965

(151) 13/02/2006

(210) TM  2001/898

(220) 07/09/2001
(181) 07/09/2011
(450) 30/06/2006

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 10963

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(151) 13/02/2006

(210) TM  2001/896

(540)

(220) 07/09/2001

INJECTOSS

(181) 07/09/2011
(450) 30/06/2006

(551) индивидуална

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за поттикнување
на растот на коскените келии

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(111) 10971
(210) TM  2001/917

(450) 30/06/2006
(732) Enterprise Rent-A- Car Company
600 Corporate Park Drive St. Louis, Missouri
63105, US

(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати за поттикнување
на растот на коскените келии

(220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011

INJEXXET
(551) индивидуална

(151) 15/02/2006

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

10962
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(111) 10985

(510, 511)

(151) 21/02/2006

кл. 39 - рентирање и изнајмување (лизинг) на
возила и услуги за резервација за рентирање и
изнајмување (лизинг) на возила

(210) TM  2001/931

кл. 42 - автомобилски трговски услуги

(732) Vinedos y Bodegas Sainte Sylvie SA

(111) 10967
(210) TM  2001/919

(151)
(220)
(181)
(450)

13/02/2006
12/09/2001
12/09/2011
30/06/2006

(220) 24/09/2001
(181) 24/09/2011
(450) 30/06/2006

Cuenca 560, Villa Lynch Prov. De Buenos Aires,
AR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална

INJEXXA

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за поттикнување
на растот на коскените келии
(111) 10714
(210) TM  2001/921

SANTA SILVIA

(151)
(220)
(181)
(450)

29/05/2006
17/09/2001
17/09/2011
30/06/2006

(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНCО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. ‘’Народен фронт’’ бр.7/4, 1000, Скопје
(540)

кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци
(111) 10986

(151) 21/02/2006

(210) TM  2001/939

(220) 01/10/2001
(181) 01/10/2011
(450) 30/06/2006

(732) S.A. Bodegas y Vinedos Santiago Graffigna
Limitada
Cuenca 560, Villa Lynch Prov. de Buenos Aires,
AR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

SPAZMOL

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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

(111) 10968
(210) TM  2001/929

(210) TM  2001/947

(151)
(220)
(181)
(450)

13/02/2006
24/09/2001
24/09/2011
30/06/2006

(732) PHARMACIA AB
SE-112 87 STOCKHOLM, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ZIPTIP

GRAFFIGNA
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци
(111) 10975

(220) 03/10/2001
(181) 03/10/2011
(450) 30/06/2006

(732) Capitol Records Inc.
1750 North Vine Street Hollywood, California
90028-5274, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - хируршки, медицински, забни и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски артикли;   (551) индивидуална
хируршки материјали за зашивување, и особено
направи за вбризгување без игла
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(540)

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за снимање,
репродуцирање и пренесување звук и/или
визуелни информации или записи; звучни и/или
визуелни записи;  зајакнати (посовршени) звучни
и/или визуелни записи;   интерактивни звучни и/
или визуелни записи;   медиуми со звучни и/или
визуелни записи;   видео игри;   интерактивни
компјутерски софтвери; публикации (можат
да се симнат од компјутер) обезбедени он-лајн
преку базите на податоци, преку интернет или
од други комуникациски мрежи;   ДВД; ЦД РОМ;  
тридимензионални системи; дигитална музика
(може да се симне од компјутер); МП3 плеери;
дигитална музика (може да се симне од компјутер)
обезбедена преку МПЗ интернет веб страници
(111) 10970

(151) 15/02/2006

(210) TM  2001/948

(220) 03/10/2001
(181) 03/10/2011
(450) 30/06/2006

(732) Capitol Records Inc.
1750 North Vine Street Hollywood, California
90028-5274, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите  класи
кл. 25 - облека
(111) 11008

(151) 09/03/2006

(210) TM  2001/982

(220) 10/10/2001
(181) 10/10/2011
(450) 30/06/2006

(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited
The Pavilions Bridgwater Road, Bedminster
Down, Bristol BS13 8AR, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BLUE NOTE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за снимање,
репродуцирање и пренесување звук и/или
визуелни информации или записи; звучни и/или
визуелни записи; зајакнати (посовршени) звучни
и/или визуелни записи; интерактивни звучни
и/или визуелни записи; медиуми со звучни и/
или визуелни записи; видео игри; интерактивни
компјутерски софтвери; публикации (можат да
се симнат од компjутер) обезбедени он-лајн
преку базите на податоци, преку интернет или
од други комуникациски мрежи; ДВД; ЦД РОМ;
тридимензионални системи; дигитална музика
(може да се симне од компјутер); МПЗ плеери;
дигитална музика (може да се симне од компјутер)
обезбедена преку МПЗ интернет веб страници
(111) 10995

(151) 02/03/2006

(210) TM  2001/979

(220) 10/10/2001
(181) 10/10/2011
(450) 30/06/2006

(732) Друштво за производство
производи ПАЛТЕКС а.д.

со

текстилни

2320 ДЕЛЧЕВО, бул.,, Македонија’’ бб, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци
(111) 10984

(151) 21/02/2006

(210) TM  2001/1007

(220) 19/10/2001
(181) 19/10/2011
(450) 30/06/2006

(732) ХУМАНИТАРНА АСОЦИЈАЦИЈА МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА СКОПЈЕ
ул.,,Никола Парапунов” бб, барака 1, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

10970
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(591) виолетова, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги во врска со деловни соработки,
огласување,
рекламирање,
планирање,
советување и надзор, услуги во врска со
претставување, посредување и изведување
работи; канцелариски работи
кл. 36 - работи поврзани со недвижности
кл. 37 - конструкција на градежни објекти,
проектирање, развој, монтажа
кл. 41 - образовни услуги, школување,
подготвување настава вклучително и установи
(училишта); обука; стручно оспособување;
разонода

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - спортски и културни активности
(111) 11012

(151) 11/05/2006

(210) TM  2001/1044

(220) 01/11/2001

кл. 42 - услуги на давање технички совети
(консалтинг-инженеринг услуги); технички услуги;
проектирање, планирање, опрема и надзор на
објекти; преведувачки услуги; дизајнерски услуги;
изработка на програми за компјутери

(181) 01/11/2011
(450) 30/06/2006
(732) СИЛЕКС БАНКА
ул Градски зид, блок бр. 9, лок. 5, 1000 Скопје,
MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(111) 11091

(151) 11/05/2006

(210) TM  2001/1049

(220) 02/11/2001
(181) 02/11/2011
(450) 30/06/2006

(732) LIEBHERR-INTERNATIONAL AG
45, rue de l’ Industrie, CH - 1630 Bulle/ FR, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LIEBHERR
(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 36 - финансиски работи;   монетарни работи;  
работи  поврзани за недвижен имот; осигурување
(111) 10969

(151) 13/02/2006

(210) TM  2001/1048

(220) 02/11/2001
(181) 02/11/2011
(450) 30/06/2006

(732) Друштво за образование, проектирање и други
дејности ХЕЛОУ Сузана и др. ДОО Скопје
ул. „Боро Канчевски” бр.8, 1000 Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

кл. 7 - опрема за мешање (мешалки) од сите видови,
посебно подвижни мешалки; миксери и уреди за
мешање бетон; хидраулични екскаватори-копачи,
опрема за копање земја од секаков вид, особено
натоварувачи на тркала, булдожери, гасенични
натоварувачи - гасеничари, кабловски управувани
екскаватори, рударски колички; дигалки - кранови
од сите видови, особено дигалки во височина,
подвижни дигалки за пристанишни платформи,
ползечки кранови; машини и прибор за машини,
особено запчести машини за сечење како што се
машините за обликување со вертикално валање
и помошниот прибор (толку колку што содржи
класата 7 ) особено запчести алати за сечење;
делови и опрема - приклучоци (толку колку што
содржи класата 7 ) за гореспоменатите стоки,
особено шасии, дизел мотори, електрични мотори,
задвижувачки вентили, цилиндри и хидраулични
компоненти; хидраулични и електромеханички
задвижувачи; хидраулични единици за контрола
на летање
кл. 9 - сигнални и контролни апарати и инструменти
за премерување, мерење и оптички сигнални
и контролни апарати и инструменти; особено
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запчести мерила; електронски контролни системи
за единици за мешање, електронска контрола,
особено за сите видови кранови, опрема и сите
видови машини, алатки за машини за копање;
уреди за контрола на летање, уреди за управување
со летање; симулации за летање за аеронаутички
машини, електронски уреди и компоненти;
контролни компјутери за уреди за задвижување
за аеронаутички машини; управувачки уреди за
делови од ракети
кл. 11 - опрема за ладење и замрзнување;
системи за климатизација (ер- кондишн); апарати
за греење и ладење; апарати за пресирање херметизација; апарати за одмрзнување; апарати
за влажнење; особено за возила и аеронаутички
машини; апарати за сушење; апарати за греење,
вентилација и системи за климатизација за
железнички возила (возови); вклучително и
приклучоци на енергија, апарати за парно
греење за возови и нивни делови и приклучоци
(толку колку што содржи класата 11), како што се
спојници за парно греење и вентили за притисок
на пареа; тоалетни системи за возила, особено за
возови
кл. 12 - подвижни миксери, рударски колички,
делови и опрема -приклучоци (толку колку што
содржи класата 12 ) за гореспомнатите стоки,
особено шасии, дизел мотори, електрични
мотори; задвижувачки механизми за управување
и задвижување на авионските закрилца;
задвижувачки механизми за управување и
задвижување на кормило на правец; задвижувачи
како делови од силни задвижувачи на апарати за
воздушни сопирачки; апарати за погонска снага
при возење наназад (рикверц); погони на врати
под оптеретување; отовори на шасиите и шасии;
системи на шасии, особено кај аеронаутички
машинерии; апарати за регулирање на млазни
мотори
(111) 10981

(151) 20/02/2006

(210) TM  2001/1054

(220) 07/11/2001
(181) 07/11/2011
(450) 30/06/2006

(732) CHARMILLES TECHNOLOGIES S.A.

(111) 10994
(210) TM  2001/1058

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 09/11/2001
(181) 09/11/2011
(450) 30/06/2006

(732) Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
ул.„Маршал Тито” бр.11-1, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - лотарии (организирање лотарии)
(111) 10993
(210) TM  2001/1059

(151) 28/02/2006
(220) 09/11/2001
(181) 09/11/2011
(450) 30/06/2006

(732) Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
ул.„Маршал Тито” бр.11-1, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - лотарии (организирање лотарии)
(111) 10982
(210) TM  2001/1080

(151) 20/02/2006
(220) 20/11/2001
(181) 20/11/2011

8-10, Rue du Pre-de-la Fontaine
CH-1217 MEYRIN 1, CH

(151) 28/02/2006

(450) 30/06/2006
(732) PepsiCo Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ШАРМИЈ

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машински алати, делови и опрема за истите;  
електронски команди за машински алатки
кл. 9 - носачи на податоци и софтвер за
програмирање на компјутери
(551) индивидуална
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(540)

(510, 511)
кл. 29 - мeco, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и заленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како зачини), зачини, мраз
(111) 10989

(151) 24/02/2006

(210) TM  2001/1088

(220) 21/11/2001
(181) 21/11/2011

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на рабтење;
канцелариски работи

(450) 30/06/2006
(300) Ж-1616/01  07/11/2001  YU
(732) „MARBO PRODUCT” - Mesovito preduzece za
proizvodnju prehrambenih proizvoda, drustvo sa
ogranicenom odgovornoscu, Beograd
ul. Bjelanovica br.2, YU

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

(111) 10991
(210) TM  2001/1110

(540)

(151) 27/02/2006
(220) 05/12/2001
(181) 05/12/2011

(740) СИМОНОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. ‘’Пајко Маало’’ бб, 1000, Скопје

поправки;

(450) 30/06/2006
(732) ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo za
proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica
Ilica 224, 10000 ZAGREB, HR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, боја на злато, сина, портокалова, кафена,
светло кафена, портокалово жолта, сребрена,
бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирани, сушени и варени производи
од компир
кл. 35 - огласување;  водење на работење
(111) 10990
(210) TM  2001/1089

(151) 24/02/2006
(220) 21/11/2001
(181) 21/11/2011
(450) 30/06/2006

(732) Трговско Друштво за трговија на големо и мало
и производство МАК - ЕР Розеана ДООЕЛ увоз
- извоз
ул. „Стево Филиповиќ” бр. 4/2-5, 1000 Скопје,
MK

(591) златна, црвена, црна, бела, жолто-портокалова и
нивни комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД- Скопје
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

Trgovski marki

10991
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(111) 10987

(151) 21/02/2006

(111) 11188

(151) 16/05/2006

(210) TM  2001/1114

(220) 05/12/2001

(210) TM  2001/1156

(220) 18/12/2001

(181) 05/12/2011

(181) 18/12/2011

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) TIA MARIA LIMITED

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.

The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol Avon
BS13 8AR, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црна, бела, темно и светло сива

(591) бела, црна и сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 - ликери (алкохолни)
(111) 10979

(151) 15/02/2006

(210) TM  2001/1143

(220) 11/12/2001

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање
и нагризување; препарати за отстранување лак;
восоци; препарати на база на восоци за употрба
на довршени и недовршени површини; препарати
за отстранување восок, отпушувачи на одводи;
сапуни; детергенти

(181) 11/12/2011
(450) 30/06/2006
(732) SCHERING-PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH

(111) 11191

(151) 16/05/2006

(210) TM  2001/1161

(220) 20/12/2001

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(181) 20/12/2011

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006
(732) NOBEL Communications Ltd.

PEGINTRON
(551) индивидуална
(510, 511)

Suite 1601, Kinwick Centre 32 Hollywood Road,
Central, HK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати, диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба, храна за бебиња,
фластери,
материјал
за
преврзување,
материјали за пломбирање заби и за забни
отисоци, дезинфекциски средства, производи за
уништување животински штетници, фунгициди,
хербициди

(591) сина, бела, црвена, портокалова и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и пијалоци на база на млекo
кл. 30 - кафе и чај
кл. 32 - минерални и газирани води, безалкохолни
пијалоци, пијалоци од овошје и сокови од овошје
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Trgovski marki

Glasnik,

(111) 10972

(151) 15/02/2006

(210) TM  2001/1174

(220) 25/12/2001

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

(181) 25/12/2011
(450) 30/06/2006
(300) Z 20011742 A  21/11/2001  HR
(732) BADEL 1862 d.d. vina alkoholna i bezalkoholna
pica
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(111) 10974

(151) 15/02/2006

(210) TM  2001/1179

(220) 26/12/2001
(181) 26/12/2011

10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006
(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
(540)

LAKY GIRL
(551) индивидуална
(591) златна-мат, светло златна, црна, црвена, темно
сина

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед,   меласа, квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/,
мирудии, мраз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
35
огласување
и
рекламирање;
кл.
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација, канцелариски работи

(111) 10976

(151) 15/02/2006

(210) TM  2002/21

(220) 11/01/2001
(181) 11/01/2011

кл. 39 - превоз; пакување и складирање стока;  
организирање патувања
(111) 10973
(210) TM  2001/1175

(151) 15/02/2006

(450) 30/06/2006
(732) ТОФОСКИ, Дарко
ул.Водњанска бр.88, 1000 Скопје, MK

(220) 25/12/2001
(181) 25/12/2011

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(450) 30/06/2006
(300) Z 20011584 A  12/10/2001  HR

(540)

(732) BADEL 1862 d.d. vina alkoholna i bezalkoholna
pica
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) бела,
жолта,
темнозелена

црвена,

светлозелена

и

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

Trgovski marki

кл. 29 -   варен зеленчук, варено овошје, грозје
(суво), замрзнато овошје, зашеќерено овошје,
зеленчук (салата од зеленчук), кисела зелка,
кокос (сушен кокосот орев), конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, кора од лимон или портокал, краставички,
кисели кристализирано овошје, кромид /зеленчук/
конзервиран, лека /зеленчук/ конзервирана,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/ овопгје (конзервирано во
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алкохол), овошје (конзервирано овошјс), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви, (подготвувани ореви), подготвувани
бадеми, репка (масло од репка) за јадење, салати
од зеленчук, сушен зеленчук, урми
кл. 31 -   агруми /јужно овошје/, бадеми /овошје/,  
бобинки во свежа состојба, бобинки /овошје/,
божиќни дрва /за китење/, бор /шишарки/, венци од
природно цвеќе, винова лоза (пенушка на винова
лоза), градинарско зеленило    /свежо/,    грашок  
/свеж/,    грмушки,    грозје    /свежо/,       добиток
(добиточен квасец), добиток (храна за добиток),
добиточна репка, добиточна сол, додатоци за
крма /не се за медицинска употреба/, дрво со кора,
дудинки, елен печурка /свежа/, жита (остатоци од
обработка) за добиточна храна, зелена   салата,   
исушени   растенија   за   украсување,   компири,   
коприва краставички, круши, леќа /зеленчук/ свежа,
лешници, лимони, лук (свеж) /зеленчук/, маслинки
/свежи/, напој со трици /храна за добиток/, ореви,
печурки /свежи/, пиперка /растение/, портокали,
прехранбени производи за животни, прехранбени
производи за јакнење /за животни/, природен
тревник, природно цвеќе, протеини за исхрана
на животните, трендафили /грмушки/, смрека,
свеж зеленчук, свежо овошје, семе, слама за
прекривање на хумусот, стебла, стебла /растение/,
суво цвеќе за украсување, сурово дрво, тиква,
товење на животни (производи за товење на
животните), фиданки за расад, храна за животни,
хумусни прекривки, цветен прав /суровина/
кл. 44 - градинарски услуги, градинарство,
градини (услуги на средувачите на градини), дрвја
(калемење на дрвјата), ѓубре и други хемиски
производи наменети за земјоделството (воздушно
или друг вид на расфрлување /посипување/ на
ѓубрето), правење цветни китки /аранжирање/,
расадување (услуги на расадување)
(111) 10977

(151) 15/02/2006

(210) TM  2002/22

(220) 11/01/2001
(181) 11/01/2011

(450) 30/06/2006
(732) ТОФОСКИ, Дарко
ул.Водњанска бр.88, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела,
жолта,
темнозелена

10977

црвена,

светлозелена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - варен зеленчук, варено овошје, грозје
(суво), замрзнато овошје, зашеќерено овошје,
зеленчук (салата од зеленчук), кисела зелка,
кокос (сушен кокосот орев), конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, кора од лимон или портокал, краставички,
кисели кристализирано овошје, кромид /зеленчук/
конзервиран, лека /зеленчук/ конзервирана,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/ овопгје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошјс), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви, (подготвувани ореви), подготвувани
бадеми, репка (масло од репка) за јадење, салати
од зеленчук, сушен зеленчук, урми
кл. 31 - агруми /јужно овошје/, бадеми /овошје/,  
бобинки во свежа состојба, бобинки /овошје/,
божиќни дрва /за китење/, бор /шишарки/, венци од
природно цвеќе, винова лоза (пенушка на винова
лоза), градинарско зеленило    /свежо/,    грашок  
/свеж/,    грмушки,    грозје    /свежо/,       добиток
(добиточен квасец), добиток (храна за добиток),
добиточна репка, добиточна сол, додатоци за
крма /не се за медицинска употреба/, дрво со кора,
дудинки, елен печурка /свежа/, жита (остатоци од
обработка) за добиточна храна, зелена   салата,   
исушени   растенија   за   украсување,   компири,   
коприва краставички, круши, леќа /зеленчук/ свежа,
лешници, лимони, лук (свеж) /зеленчук/, маслинки
/свежи/, напој со трици /храна за добиток/, ореви,
печурки /свежи/, пиперка /растение/, портокали,
прехранбени производи за животни, прехранбени
производи за јакнење /за животни/, природен
тревник, природно цвеќе, протеини за исхрана
на животните, трендафили /грмушки/, смрека,
свеж зеленчук, свежо овошје, семе, слама за
прекривање на хумусот, стебла, стебла /растение/,
суво цвеќе за украсување, сурово дрво, тиква,
товење на животни (производи за товење на
животните), фиданки за расад, храна за животни,
хумусни прекривки, цветен прав /суровина/
кл. 44 - градинарски услуги, градинарство,
градини (услуги на средувачите на градини), дрвја
(калемење на дрвјата), ѓубре и други хемиски
производи наменети за земјоделството (воздушно
или друг вид на расфрлување /посипување/ на
ѓубрето), правење цветни китки /аранжирање/,
расадување (услуги на расадување)

и

Trgovski marki
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(111) 10978

(151) 15/02/2006

(111) 10966

(151) 13/02/2006

(210) TM  2002/23

(220) 11/01/2001

(210) TM  2002/44

(220) 30/01/2002

(181) 11/01/2011

(181) 30/01/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006
(732) COLOPLAST A/S

(732) ТОФОСКИ, Дарко

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, DK

ул.Водњанска бр.88, 1000 Скопје, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

CONVEEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - хигиенски, медицински и хируршки преврски
(не се вклучени во другите класи) и колани што
се користат при лекување  пациенти кои страдаат
од инконтиненција, санитарни крпи, санитарни
пелени.санитарни долни   алишта, санитарни
собирачи (кеси) за течноста што истекува,
фластери, материјал за хигиенска и хируршка
употреба, тампони, капаци и чепови за контрола на
инконтиненција, медицински атхезивни средства,
фармацевтски препарати за кожа

(591) светлокафеава,
темнокафеава,
светлосина,
темносина,
бела,
жолта,
светлоцрвена,
темноцрвена,светлозелена и темнозелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 -  конзервирана печурка (буковка)
кл. 31 -  печурка буковка (свежа)
(111) 10983
(210) TM  2002/37

кл. 10 - медицински и хируршки инструменти
и апарати, уреди за помош и рехабилитација
што се користат при лекување   пациенти со
инконтиненција вклучувајќи посебно уридоми,
гуски, уринарни обвивки, флексибилни црева, туби
и спојки за туби за медицинска употреба, кеси,
пликови и садови за собирање  измет или мочка
од човечкото тело, катетри, чепови, капачиња и
тампони за контрола на инконтиненција, преврски
(што не се вклучени во други класи), како и други
средства за запечатување (залепување) во
форма на дискови, прстени, траки или фластери
за медицинска употреба, колани за хигиенски,
медицински и хируршки преврски, средства за
спојување (прицврстување) на преврски, крпи и
садови за собирање на излачувања од човечкото
тело, хируршки и медицински направи во форма
на стимулативни апарати за рехабилитација на
мускули, инструменти и апарати за лекување на
уринарните органи

(151) 21/02/2006
(220) 24/01/2002
(181) 24/01/2012
(450) 30/06/2006

(732) ПАЛМЕРС А.С.
ул. „Народен Фронт” бр. 33, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати
и инструменти за спроведување, вклучување
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

(111) 11164

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/49

(220) 31/01/2002
(181) 31/01/2012
(450) 30/06/2006

(732) Јавно претпријатие за поштенски сообраќај
„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
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кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци, безбедносни услуги за заштита на имот
и лица

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - пренос на писма, пратки и пакети
(111) 11166

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/51

(220) 31/01/2002
(181) 31/01/2012

(111) 11168

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/117

(220) 21/02/2002
(181) 21/02/2012

(450) 30/06/2006
(732) Јавно претпријатие за поштенски сообраќај
„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK

(450) 30/06/2006
(732) BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o
Danica 5,48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

TARGET
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена и сина

кл. 5 - фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - пренос на писма, пратки и пакети
(111) 11006

(151) 06/03/2006

(210) TM  2002/76

(220) 07/02/2002
(181) 07/02/2012

(111) 11127

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/129

(220) 21/02/2002
(181) 21/02/2012
(450) 30/06/2006

(732) „KONSUL” Ltd.
Sofia, kv. „Lozenetz”, Bul. „Cherni vrah” N 46,
Floor 2, ap. 9, BG

(450) 30/06/2006
(732) Научна
Скопје

Установа

РУДАРСКИ

ИНСТИТУТ

-

Булевар „Јане Сандански” број 113, Општина
Кисела Вода Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) зелена и црна

(591) црвена,жолта,сина,бела,кафена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 30 - мајонез и сосови

кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава
кл. 42 - научни и технолошки услуги, исгражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индусгриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

11166

Trgovski marki

Glasnik,

13/2, str. 428-505, juni 2006 Skopje 443

(111) 11128

(151) 15/05/2006

(111) 11129

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/138

(220) 25/02/2002

(210) TM  2002/139

(220) 26/02/2002

(181) 25/02/2012

(181) 26/02/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(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)

(732) Novo Nordisk FemCare AG
Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

НОВОФЕМ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - oрални хормонски препарати за третман на
жени

(551) индивидуална

(111) 11130

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/140

(220) 26/02/2002
(181) 26/02/2012

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти; десертни креми, ладни десерти;
млечни пијалоци; ароматизирани млечни пијалоци;
пијалоци направени од млечни продукти; супи;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила,
закуски; готови јадења и конституенти за јадења;
протеински супстанции; макала
кл. 30 -  ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија
и смеши од цикорија, сите за употреба како замена
за кафе; не-медицински слатки (слатки кои не
содржат лековити состојки во својот состав);
слаткарски производи, торти, бисквити; овошни
сладоледи, сладолед, производи од сладолед,
замрзнат јогурт, замрзнати слатки; ладни десерти,
десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за
слатки); пијалоци, полнила; слатки производи
за мачкање, вкусни (пикантни) производи за
мачкање, закуски, 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; се
вклучено во класата 30

(450) 30/06/2006
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

NOVOFEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - орални хормонски препарати за третман на
жени
(111) 11021

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/153

(220) 01/03/2002
(181) 01/03/2012
(450) 30/06/2006

(732) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ЈАРИНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски
хормонални препарати
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(111) 11058
(210) TM  2002/160

(151) 11/05/2006

(111) 11061

(151) 11/05/2006

(220) 06/03/2002

(210) TM  2002/162

(220) 06/03/2002

(181) 06/03/2012

(181) 06/03/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) жолта, темно и светло зелена, темно и светло
сина, бела и црна

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 - мајонез со јогурт

кл. 30 - мајонез (лесен)
(111) 11059

(151) 11/05/2006

(111) 11063

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/161

(220) 06/03/2002

(210) TM  2002/163

(220) 06/03/2002
(181) 06/03/2012

(181) 06/03/2012
(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) жолта, темно и светло зелена, темно и светло
сина, бела и црна

(591) жолта, темно и светло зелена, портокалова,
црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - мајонез (лесен)

11058
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(151) 11/05/2006

(111) 11068

(151) 11/05/2006

(220) 06/03/2002

(210) TM  2002/166

(220) 06/03/2002

(181) 06/03/2012

(181) 06/03/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) жолта, темно и светло зелена, бела и црна
(591) бела, темно и светло зелена, жолта, темно и
светло маслинеста, црвена, жолто кафена и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 - мајонез од свежи јајца
(111) 11066

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/165

(220) 06/03/2002
(181) 06/03/2012
(450) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 30 -  мајонез со сенф
(111) 11069

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/167

(220) 06/03/2002
(181) 06/03/2012

(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)

(450) 30/06/2006
(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) жолта, темно и светло зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез од свежи јајца

(591) бела, темно и светло зелена, жолта, портокалова,
црвена, жолто кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез со сенф
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(111) 11147

(151) 16/05/2006

(111) 11022

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/173

(220) 14/03/2002

(210) TM  2002/195

(220) 19/03/2002

(181) 14/03/2012

(181) 19/03/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) MSP Singapore Company, LLC
2 Havelock Road, #
Singapore, 059763, SG

(732) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

04-10-11 Apollo

Ctr.,

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

SUBOXONE

EZETROL

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 11148

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/174

(220) 14/03/2002
(181) 14/03/2012

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 11023

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/196

(220) 19/03/2002
(181) 19/03/2012
(450) 30/06/2006

(732) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006

SUBUTEX

(732) MSP Singapore Company, LLC
2 Havelock Road, # 04-10/11 Apollo Ctr., Singapore,
059763, SG
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ZETIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 11071

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/208

(220) 22/03/2002
(181) 22/03/2012
(450) 30/06/2006

(732) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd , DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

НОРДИЛЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - течен хормон за растење
кл. 10 - медицинска опрема, вклучително
претходно наполнето помагало за течен хормон
за растење
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(111) 11120

(151) 11/05/2006

(111) 11080

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/218

(220) 25/03/2002

(210) TM  2002/222

(220) 27/03/2002

(181) 25/03/2012

(181) 27/03/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) EBEWE Pharma Ges.m.H.Nfg.KG

(732) Novo Nordisk A/S

Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

(540)

SEDACORON

NORDITROPIN NORDIFLEX

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 11135

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/220

(220) 26/03/2002

кл. 5 - фармацевтски препарати, вклучително
течен хормон за раст

кл. 10 - медицинска опрема, вклучително
претходно наполнето помагало за една
употреба за течен хормон за раст

(181)

26/03/2012

(450) 30/06/2006
(732) Ford Models, Inc. 142 Greene Street, New York

(111) 11096
(210) TM  2002/242

142 Greene Street, New York 10012, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FORD MODELS SUPERMODEL
OF MACEDONIA

(151)
(220)
(181)
(450)

11/05/2006
03/04/2002
03/04/2012
30/06/2006

(732) Advanced Medical Optics, Inc.
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги за забава, особено организирање и
промовирање  натпревари за убавина
(111) 11137

(151) 10/05/2006

(210) TM  2002/221

(220) 26/03/2002
(181) 26/03/2012
(450) 30/06/2006

(732) Ford Models, Inc. 142 Greene Street, New York
142 Greene Street, New York 10012, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FORD MODELS SUPERMODEL
OF THE WORLD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги за забава, особено организирање и
промовирање натпревари за убавина
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи,
посебно раствори и таблети за дезинфекција,
чистење, влажнење, смекнување, потопување,
чување и/или плакнење на контактните леќи;
офтамолошки кит за завивање кој се состои од
раствор за плакнење, гази, апликатори, завои за
очи, штитници и хипоалергенски ленти
кл. 10 - факоемулзиони (Phacoemulsification)
машини за употреба при операција на
катаракта, делови за истите; импланти во вид на
интраокуларни леќи и справи за имплантација
на истите; хируршки конци за шиење, хируршки
инструменти за шиење, хируршки ножеви,
хируршки сечива, хируршки игли, цевчиња и
инструменти за плакнење и вшмукување во
хирургијата; медицински перничиња за очи,
медицински штитници за очи, медицински
послужавници, садови за собирање за употреба
во медицината, кеси за дренирање, ракавици и
ракавици без прсти (само со палец) за употреба
во медицината
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(111) 11072

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/243

(220) 03/04/2002
(181) 03/04/2012
(450) 30/06/2006

(591) во сите бои и комбинации
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалоци, како вода за пиење,
ароматизирана вода, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци како енергетски
пијалоци и пијалоци за спорт; пијалоци од овошје
и овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци
за производство на пијалоци како минерална и
газирана вода, енергетски и пијалоци за спорт,
овошни пијалоци и сокови

(732) House of Prince A/S
Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

BASECAMP
(551) индивидуална

(111) 11074

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/256

(220) 05/04/2002
(181) 05/04/2012

(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрит
(111) 11073

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/244

(220) 03/04/2002
(181) 03/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) House of Prince A/S

(450) 30/06/2006
(732) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK

SOLSENSIA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

INSTINCT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрит
(111) 11098

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/250

(220) 05/04/2002

(111) 11125

(151) 11/05/2006

(181) 05/04/2012

(210) TM  2002/261

(220) 08/04/2002
(181) 08/04/2012

(450) 30/06/2006
(732) THE COCA - COLA COMPANY
Atlanta, Georgia, GA30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(450) 30/06/2006
(732) Друштво за туризам, трговија
КИНИССИ Т.О. Душко и Зоран ДОО

и

услуги

		ул. Ленинова 46, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

(591) црвена, темно-сина, црна, сива
(551) индивидуална

11072

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организација на патувања

и

(111) 11099

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/267

(220) 10/04/2002
(181) 10/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) Hankook Tire Co., Ltd.
647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
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(111) 11103

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/271

(220) 10/04/2002
(181) 10/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) HYUNDAI MOBIS
140-2, Kye-dong, Chongro-gu, Seoul, KR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

MOBIS

(540)
(551) индивидуална

VENTUS

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гума, внатрешна гума за возила
(111) 11101

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/268

(220) 10/04/2002
(181) 10/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) Hankook Tire Co., Ltd.
647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

OPTIMO K406
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гума, внатрешна гума за возила
(111) 11102

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/269

(220) 10/04/2002
(181) 10/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) Hankook Tire Co., Ltd.
647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

CENTUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гума, внатрешна гума за возила

Trgovski marki

кл. 12 - модули за воздушни перничиња за
автомобили; филтри за воздух за автомобили;
климауреди за автомобили; воздушни пумпи
за автомобили; аларми за возење наназад за
автомобили; алтернатори за автомобили; дискови
за сопирање за автомобили; вилушки за сопирање
за автомобили; облоги за сопирачки за автомобили;
педали за сопирачки за автомобили; аларми
против провалување за автомобили; школки за
автомобили; дискови за спојки за автомобили;
компресори за автомобили; кондензатори за
автомобили; картери за автомобили; пополнувачи
за дискови со сопирачки за автомобили; панели
за врати за автомобили; синџири за возење за
автомобили; електрични мотори за автомобили;
електронски синџири за автомобили; електронски
држачи за автомобили; електронска контрола на
деловите на автомобилите; филтри за моторно
масло за автомобили; затворачи за ремонт на
мотори за автомобили; мотори за автомобили;
издувни цевки за автомобили; блатокалници
за автомобили; ламби за магла за автомобили;
предни покривки на одбојници за автомобили;
предни решетки на одбојници за автомобили;
предни шини за одбојници за автомобили; предни
одбојници за автомобили; предни маски за
автомобили; филтри за гориво за автомобили;
кутии за запчаници за автомобили; запчаници за
автомобили; решеткаста покривка за автомобили;
предни ламби за автомобил; главен потпирач за
автомобили; кутии за контрола на топлина за
автомобили; панели за покрив за автомобили;
заштитници за покрив за автомобили; труби
за автомобили; серво уреди за автомобили;
панели за инструменти за автомобили; карики
за автомобили; мрежи за багаж за автомобили;
блатокалници за автомобили; придушувачи
за автомобили; пломби за автомобили; брзи
конектори за автомобили; радијатор мрежи за
автомобили; радијатори за автомобили; задни
покривки за одбојници за автомобили; задни
одбојници за автомобили; комбинација на
задни ламби за автомобили; ретровизори за
автомобили; далечински клучеви за автомобили;
периферии за тркала за автомобили; синџири
ролер за автомобили; носачи за покрив за
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автомобили; гумени колани за автомобили;
заштитни колани за седишта за автомобили;
заштитни седишта за деца во автомобили;
покривки за седишта за автомобили; седишта за
автомобили; серво мотор за автомобили; оски
за автомобили; амортизери кои употребуваат
притисок на масло и преднасила за автомобили;
пружини за амортизери за автомобили; кратки
мотори за автомобили; странични огледала за
автомобили; сигнални идникатори за автомобили;
држачи за скии за автомобили; кабли за свеќички
за автомобили; свеќички за автомобили;
спирални пружини за автомобили; спојлери за
автомобили; запци за тркала за автомобили;
пружини за автомобили; управувачки тркала за
автомобили; стоп ламби за автомобили; сончеви
покриви за автомобили; сончеви визори за
автомобили; временски појаси за автомобили;
гуми за автомобили; хидротрансформатори за
автомобили; торзиони лостови за автомобили;
оски за автомобили; трансмисии за автомобили;
внатрешни гуми за автомобили; турбошаржери
за автомобили; носачи за гуми за автомобили;
гуми за автомобили; прозорци за автомобили;
предни стакла за автомобили; предни брисачи за
автомобили; дрвени зрна за автомобили
(111) 11112

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/278

(220) 11/04/2002

во медицината, кеси за дренирање, ракавици и
ракавици без прсти (само со палец) за употреба
во медицината
(111) 11104

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/283

(220) 12/04/2002
(181) 12/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) Advanced Medical Optics, Inc.
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ADVANCED MEDICAL OPTICS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи,
посебно раствори и таблети за дезинфекција,
чистење, влажнење, смекнување, потопување,
чување и/или плакнење на контактни леќи;
офтамолошки кит за завивање што се состои од
раствор за плакнење, гази, апликатори, завои за
очи, штитници и хипоалергенски ленти
кл. 10 - факоемулзиони (Phacoemulsification)
машини за употреба при операција на
катаракта, делови за истите; импланти во вид на
интраокуларни леќи и справи за имплантација
на истите; хируршки конци за шиење, хируршки
инструменти за шиење, хируршки ножеви,
хируршки сечива, хируршки игли, цевкички и
инструменти за плакнење и вшмукување во
хирургијата; медицински перничиња за очи,
медицински штитници за очи, медицински
послужавници, садови за собирање за употреба
во медицината, кеси за дренирање, ракавици и
ракавици без прсти (само со палец) за употреба
во медицината

(181) 11/04/2012
(450) 30/06/2006
(732) Advanced Medical Optics, Inc.
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(111) 11075

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/285

(220) 12/04/2002

(551) индивидуална

(181) 12/04/2012

(510, 511)
кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи,
посебно раствори и таблети за дезинфекција,
чистење, влажнење, смекнување, потопување,
чување и/или плакнење на контактни леќи;
офтамолошки кит за завивање што се состои од
раствор за плакнење, гази, апликатори, завои за
очи, штитници и хипоалергентски ленти
кл. 10 - факоемулзиони (Phacoemulsification)
машини за употреба при операција на
катаракта, делови за истите; импланти во вид на
интраокуларни леќи и справи за имплантација
на истите; хируршки конци за шиење, хируршки
инструменти за шиење, хируршки ножеви,
хируршки сечива, хируршки игли, цевкички и
инструменти за плакнење и вшмукување во
хирургијата; медицински перничиња за очи,
медицински штитници за очи, медицински
послужавници, садови за собирање за употреба

11112

(450) 30/06/2006
(732) Hyundai Motor Company
231, Yangјae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

GETZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички коли, спортски коли, амбулантни
возила, моторни автобуси, камиони, омнибуси,
мотори за земни возила, автомобилски тела,
одбојници за возила, шасии за возила, тркала за
возила и делови и приклучоци (што не се вклучени
во другите класи) за сите од гореспоменатите
производи

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 11105

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/287

(220) 15/04/2002

кл. 32 -  минерални, газирани и негазирани води,
останати безалкохолни пијалаци, сокови, овошни
напивки и овошни сокови; сирупи и други состојки
за подготвување пијалаци

(181) 15/04/2012
(450) 30/06/2006
(732) VINDIJA prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
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(111) 11107

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/289

(220) 15/04/2002
(181) 15/04/2012

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006
(732) VINDIJA prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

VINDIJA

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 -   млеко, чоколадно млеко, сите видови
на ферментирано млеко, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни напивки со дотатоци,
јогурт, кефир

кл. 32 - минерални, газирани и негазирани
води, останати безалкохолни пијалаци,
сокови, овошни напивки и овошни сокови;
сирупи и други состојки за подготвување
пијалаци
(111) 11106

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/288

(220) 15/04/2002
(181) 15/04/2012

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко, чоколадно млеко, сите видови
ферментирано млеко, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни напивки со дотатоци,
јогурт, кефир

(450) 30/06/2006
(732) VINDIJA prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

кл. 32 - минерални, газирани и негазирани води,
останати безалкохолни пијалаци, сокови, овошни
напивки и овошни сокови; сирупи и други состојки
за подготвување на пијалаци

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 11149

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/290

(220) 15/04/2002
(181) 15/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) Cartridge World Pty Ltd
39 Charles Street, Norwood 5067, South Australia,
AU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко, чоколадно млеко, сите видови
ферментирано млеко, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни напивки со дотатоци,
јогурт, кефир

Trgovski marki

11149
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - продажба на големо и мало на потрошни
делови за принтери и фотокопири, вклучително
кертриџи за принтери, хартија, тонер, мастила и
факс ролни
(111) 11077

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/296

(220) 17/04/2002
(181) 17/04/2012
(450) 30/06/2006

(111) 11009

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/301

(220) 17/04/2002
(181) 17/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(732) Sony Music Entertainment Inc., a Delaware
corporation
550 Madison Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

TOKE
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

кл. 3 - стврдувач (штирак) во спреј и сродни
помагала за пеглање

(540)

CHAOS

(111) 11017

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/302

(220) 19/04/2002
(181) 19/04/2012

(551) индивидуална

(450) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 9 - аудио и аудио-визуелно снимање
вклучително и фонографски снимки, претходно
снимени магнетни ленти, дискови, касети и CD
-ромови; компјутерски софтвер; филмови за
подвижни слики (играни филмови)
(111) 11078

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/297

(220) 17/04/2002

(732) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(181) 17/04/2012
(450) 30/06/2006
(732) Sony Music Entertainment Inc.,
a Delaware corporation
550 Madison Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(591) зелена, сина и портокалова

(540)

(551) индивидуална

EPIC
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42 - адвокатски услуги

кл. 9 - аудио и аудио-визуелно снимање
вклучително и фонографски снимки, претходно
снимени магнетни ленти, дискови, касети и CD
-ромови; компјутерски софтвер; филмови за
подвижни слики (играни филмови)
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(111) 11187
(210) TM  2002/303
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(151) 16/05/2006

(111) 11186

(151) 16/05/2006

(220) 19/04/2002

(210) TM  2002/304

(220) 19/04/2002

(181) 19/04/2012

(181) 19/04/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) Anker Systems GmbH

(732) Anker Systems GmbH
Am Stadholz 39, 33609 Bielefeld, DE

Am Stadholz 39, 33609 Bielefeld, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

ANKER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за електронски
начин на продажба; компјутерски хардвери и
софтвери и нивни делови и прибори; автоматски
благајни и нивни делови и прибори; машини за
сортирање, броење, пакување и разбројување на
метални и хартиени пари; автоматски скенери и
системи за скенирање ; електронски ваги; уреди
за идентификација на персоналот и корисници
и нивни делови и прибори; машини за сметање;
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика; електронски огласни табли и
електронски показни (dislplay) табли
кл. 16 -   печатени работи; печатени публикации;
учебници; брошури; пропагандни материјали и
пропагандна литература; прибор за пишување;
книги со упатства; каса блок ролни; ролни за
печатење списанија
кл. 37 - услуги за одржување, поправање
и инсталирање апарати и инструменти за
електронски начин на продавање; компјутерски
хардвери и негови делови и прибори; автоматски
благајни и нивни делови и прибори; машини за
сортирање, броење, пакување и разбројување на
метални и хартиени пари; автоматски скенери и
системи за скенирање; електронски ваги; уреди за
идентификација на персонал и корисници и нивни
делови и прибори; машини за сметање; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика; електронски огласни табли и електронски
показни (displау) табли
кл. 41 - услуги за обучување и школување на
полето на компјутерите, компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер и компјутерски системи
кл. 42 - услуги на дизајн и развој на компјутерски
софтвер; услуги за одржување, поправање и
инсталирање на компјутерски софтвер

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за електронски
начин на продажба; компјутерски хардвери и
софтвери и нивни делови и прибори; автоматски
благајни и нивни делови и прибори; машини за
сортирање, броење, пакување и разбројување на
метални и хартиени пари; автоматски скенери и
системи за скенирање; електронски ваги; уреди
за идентификација на персоналот и корисници
и нивни делови и прибори; машини за сметање;
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика; електронски огласни табли и
електронски показни (dislplay) табли
кл. 16 - печатени работи; печатени публикации;
учебници; брошури; пропагандни материјали и
пропагандна литература; прибор за пишување;
книги со упатства; каса блок ролни; ролни за
печатење списанија
кл. 37 - услуги за одржување, поправање
и инсталирање апарати и инструменти за
електронски начин на продавање; компјутерски
хардвери и негови делови и прибори; автоматски
благајни и нивни делови и прибори; машини за
сортирање, броење, пакување и разбројување на
метални и хартиени пари; автоматски скенери и
системи за скенирање; електронски ваги; уреди за
идентификација на персонал и корисници и нивни
делови и прибори; машини за сметање; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика; електронски огласни табли и електронски
показни (displау) табли
кл. 41 - услуги за обучување и школување на
полето на компјутерите, компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер и компјутерски системи
кл. 42 - услуги на дизајн и развој на компјутерски
софтвер; услуги за одржување, поправање и
инсталирање на компјутерски софтвер
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(111) 11038

(151) 11/05/2006

(111) 11070

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/306

(220) 22/04/2002

(210) TM  2002/311

(220) 23/04/2002

(181) 22/04/2012

(181) 23/04/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006
(732) VINDIJA prehrambena industrija d.d.

(732) THE COCA - COLA COMPANY

Medimurska 6 42000 Varazdin, HR

Atlanta, Georgia, GA 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца; млеко,
козјо и кравјо, чоколадно млеко, млечни производи,
млечни напивки во кои преовладува млеко, јогурт,
кефир, сирење, шлаг, шлаг/павлака, павлака за
путер, путер, маргарин; масла за јадење и масти

(591) црвена,жолта,зелена,бела и жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалоци   како вода за пиење,
ароматизирана вода, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци како енергетски
пијалоци и спортски пијалоци; пијалоци од овошје
и овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци
за производство на пијалоци како минерална и
газирана вода, енергетски и спортски пијалоци,
овошни пијалоци и сокови

кл. 32 - минерални, газирани и негазирани води,
останати безапкохолни пијалаци, овошни напивки;
сирупи и останати состојки за подготвување
пијалаци
(111) 11067

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/312

(220) 23/04/2002

(111) 11030

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/310

(220) 23/04/2002

(181) 23/04/2012

(181) 23/04/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) VINDIJA prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6 42000 Varazdin, HR

(732) Johns Manville AB
P.O. Box 7013
Svedska, SE

SE-250

07

HELSINGBORG,

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) вербален со обични букви
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 27 - производи - фабрикати од фибер глас за
ѕидни и плафонски покривачи
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кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца; млеко,
козјо и кравјо, чоколадно млеко, млечни производи,
млечни напивки во кои преовладува млеко, јогурт,

Trgovski marki

Glasnik,

машини што имаат можности за факсирање,
печатење, копирање, скенирање и видео
каптирање, повеќе функционални машини со „инкџет” во боја, со можност за факсирање, печатење,
копирање, скенирање фото медиа каптирање,
делови и приклучоци за истите вклучително и
снимени медиуми со компјутерски програми
(софтвер), валци, тонерски картриџи за принтери
и картриџи со мастило за печатари; факсови,
ласерски факсови, делови и приклучоци за истите
вклучително и рибони со мастило за сраксови,
картриџи со рибони со мастило за факсови,
тонерски картриџи за факсови и термичка хартија
за факсови; електрични машини за печатење
налепници; електронски машини за печатење  
налепници; машини за печатење   налепници за
компјутери, картриџи со ленти за електронски
машини за печатење   налепници; електронски
машини за изработка печати; електронски машини
за изработка на печати за компутери; печати,
делови и приклучоци за истите

кефир, сирење, шлаг, шлаг/павлака, павлака за
путер, путер, маргарин; масла за јадење и масти
кл. 32 - минерални, газирани и негазирани води,
останати безапкохолни пијалаци, овошни напивки;
сирупи и останати состојки за подготвување
пијалаци
(111) 11013

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/313

(220) 24/04/2002
(181) 24/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) Exxon Mobil Corporation,
a New Jersey corporation
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298,, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

кл. 16 - рачни машини за чукање, електрични
машини за чукање, електронски машини за чукање,
делови и приклучоци за истите вклучително и
тркала за печатење и рибони за печатење

EXXPOL ENHANCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли,
посебно
вештачки
непреработени
полипропиленски
смоли
за
употреба
во
автомобилската индустрија; сурови пластични
материи; вештачки губрива; смеши за гаснење
пожар; препарати за калење и заварување метали;
хемиски производи за конзервирање прехранбени
произвои; материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата
(111) 11185

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/316

(220) 24/04/2002
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(111) 11145

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/318

(220) 25/04/2002
(181) 25/04/2012
(450) 30/06/2006

(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 24/04/2012
(450) 30/06/2006
(732) BROTHER INDUSTRIES, LTD
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,Nagoya, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) тродимензионална
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - стаклени шишиња, пластични шишиња

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - печатари, ласерски печатари, „инк- џет”
печатари, печатари за компјутери, мобилни
печатари, компјутерски програми (софтвер)
што можат да се симнат, ласерски повеќе
функционални машини што имаат можности за
факсирање, печатење, копирање, скенирање и
видео каптирање, дигитални повеќе функционални
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кл. 32 - минерални води и сода-води, како и
други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци
и овошни сокови; сирупи и други подготовки за
производство на пијалоци
кл. 39 - услуги за полнење и пакување пијалоци,
особено минерални води и сода-води, како и
други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и
овошни сокови
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(111) 11064
(210) TM  2002/319

(151) 11/05/2006

(111) 11158

(151) 15/05/2006

(220) 26/04/2002

(210) TM  2002/366

(220) 17/05/2002

(181) 26/04/2012

(181) 17/05/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје

(732) THE COCA - COLA COMPANY
Atlanta, Georgia, GA 30301, US

ул.”11 Октомври” број 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

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

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

DASANI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалоци, како вода за пиење,
ароматизирана вода, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци како енергетски
пијалоци и пијалоци за спортисти; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи, концентрати
и прашоци за производство на пијалоци како
минерална и газирана вода, енергетски и спортски
пијалоци, овошни пијалоци и сокови

(591) сина,златна и бела

(111) 11192

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/367

(220) 17/05/2002

(551) индивидуална

(181) 17/05/2012

(510, 511)

(450) 30/06/2006

кл. 34 - цигари, тутун, производи за пушачи
(111) 11025

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/363

(220) 16/05/2002
(181) 16/05/2012

(732) Фабрика за производство на пиво и
безалкохолни пијалоци ПИВАРА БИТОЛА АД
Индустриска б.б., MK
(540)

(450) 30/06/2006
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

CETAVLON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; средства за дезинфекција; производи
за уништување на животински штетници;
фунгициди и хербициди

11064

(591) сина, жолта, бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво
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(111) 11032

(151) 11/05/2006

(111) 11193

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/372

(220) 22/05/2002

(210) TM  2002/380

(220) 24/05/2002

(181) 22/05/2012

(181) 24/05/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006
(732) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ

(732) House of Prince A/S

ул. „Даме Груев” бр.1, MK

Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK

(740) ЕУРОКОМ дооел Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

бул. ‘’Кочо Рацин’’  7А 1/ 1, 1000, Скопје

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(540)

ALPHA BANK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(111) 11020

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/398

(220) 29/05/2002
(181) 29/05/2012
(450) 30/06/2006

(732) DaimlerChrysler Corporation,

(551) индивидуална

a Delaware corporation

(510, 511)

1000 Chrysler Drive, Auburn Hills,

кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрити
(111) 11036

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/378

(220) 24/05/2002
(181) 24/05/2012

Michigan 48326, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006

PACIFICA

(732) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите

(540)

BUPRADEX

(111) 11203

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/405

(220) 30/05/2002
(181) 30/05/2012
(450) 30/06/2006

(551) индивидуална
(510, 511)

(732) NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION
200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington,
Delaware 19801, US

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki
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(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - облека, чевли и капи

(111) 11117

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/429

(220) 06/06/2002
(181) 06/06/2012

(111) 11043

(151) 11/05/2006

(450) 30/06/2006

(210) TM  2002/427

(220) 05/06/2002

(732) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY

(181) 05/06/2012

199-1
Cheongcheon-2Dong,
Incheon, KR

(450) 30/06/2006
(732) AMERICAN
POWER
CONVERSION
CORPORATION , a Massachusetts corporation
132 Fairgrounds Road, West Kingston,Rhode
Island 02892, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

LACETTI

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

Bupyung-Gu,

(551) индивидуална

APC

(510, 511)
кл. 12 - патнички коли, спортски коли, амбулантни
возила, автобуси, камиони, омнибуси, комбиња,
електрични возила, мотори за сувоземни возила,
тркала за возила

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - средства за заштита на сензитивна опрема
за електроника и компјутери, компјутерски софтвер
програми за употреба со средства за електрична
заштита за мониторинг и автоматско исклучување
на компјутерските системи, рамка за компјутер
и опрема за заштита на компјутери и додатоци;
непрекинати снабдувачи на енергија; снабдувачи
на енергија, модуларни снабдувачи на енергија,
АС снабдувачи на енергија, DС снабдувачи на
енергија, DС-DС конвертори-преобразувачи,
превртувачи,
батерии,
трансформатори
и
електрични
дистрибутивни
инструменти;
батериски кертриџи наменети за роковници во
компјутер, лаптоп компјутери, портабл компјутери
и непрекинати снабдувачи на енергија; компјутер
и компјутерски кабли за мрежно поврзување,
имено воздушни кабли за мрежно поврзување,
тенки воздушни кабли за мрежно поврзување,
универзални сериски кабли, знаковни кружни
кабли, V.35 кабли, коацијални кабли, паралелни
принтерски кабли, сериски кабли, оптички влажни
кабли наменети за копмјутерска мрежа, кабли за
клавијатура, мониторски кабли, кабли за мауси,
мултимедиа кабли, аудио кабли, кабли за телефон,
модем и факс, кабли за ленти и ЅСЅI кабли, сите
за употреба со компјутер и мрежна опрема
кл. 11 - електрични вентилатори, тавански
вентилатори, клима уреди, портабл клима уреди,
инструменти за влага- навлажнување, апарати
против влага, унити за воздушна филтрација и за
чистење на воздухот наменети за комерцијална и
индустриска употреба
кл. 42 - консултански услуги на полето на
способноста и   капацитетот на енергија, моќна
доверба, потреби за заштита на енергијата,
инструменти за заштита на енергијата, дизајн на
мрежата и на центарот за податоци и контрола
на другите, и дизајн на мрежата и на центарот на
податоци на системите за околина и контрола на

(111) 11167

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/430

(220) 06/06/2002
(181) 06/06/2012
(450) 30/06/2006

(732) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY
199-1
Cheongcheon-2Dong,
Incheon, KR

Bupyung-Gu,

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

EVANDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, спортски
автомобили, амбулантни возила, автобуси,
камиони, омнибуси, комбиња, електрични возила,
мотори за сувоземни возила, тркала за возила
(111) 11121

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/435

(220) 07/06/2002
(181) 07/06/2012
(450) 30/06/2006

(732) Pharmacia & Upjohn Company
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

другите

11043
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски хардвер; полупроводнички
уреди; микропроцесорски модули; потсистеми за
компјутерски хардвер; и компјутерски софтвер,
имено, софтвер за оперативни системи, софтвер
за игри и софтвер за ЗД графика
(111) 11134

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/449

(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012

(551) индивидуална

(450) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи во полето на антиинфламаторни аналгетици
(111) 11122

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/438

(220) 10/06/2002

(732) McDonald‘s Corporation,
One McDonald‘s Plaza
Oak Brook, Illinois 60523, US
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ
ул.”8-ма Ударна бригада” 43/3 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(181) 10/06/2012
(450) 30/06/2006
(732) D-Link Corporation

(540)

20, Park Avenue 2, Science-Based Industrial Park,
Hsinchu, Taiwan R.O.C., TW
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

MCSALAD SHAKER
(551) индивидуална

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи кои не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски
слад

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - принт сервери, свичеви, стална врска
помеѓу две различни врски (компјутерска или
комуникациска), бриџ рутери концентратори,
напојувања, адаптери, безжични компактни
мемориски флеш картички, интернет телефони,
антени безжични точки за пристап, модеми со
кабел, CD-RW/DVD-RW дигитални камери, CD
плеери, уреди за фаќање  сигнали на  слика, TV
тјунери, интернет радио апарати, кутии поставени
на врв, МРЗ плеери
(111) 11124

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/442

(220) 11/06/2002
(181) 11/06/2012
(450) 30/06/2006

(732) Advanced Micro Devices, Inc.

(111) 11126

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/450

(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012
(450) 30/06/2006

(732) ZVIJEZDA,
dionicko
proizvodnju,trgovinu i usluge

drustvo

za

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, жолта, црвена, зелена и црна

AMD OPTERON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - сос од домати
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(111) 11157

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/464

(220) 18/06/2002
(181) 18/06/2012
(450) 30/06/2006

(732) Универзитет
„Св.Кирил
и
Методиј”
Фармацевтски Факултет Ц.О. Скопје
Ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

материјали за попoлнување на забите; дентален
восок; дезинфициенси; фармацевтски препарати
за третман на хепатитис ц
(111) 11114

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/470

(220) 19/06/2002
(181) 19/06/2012
(450) 30/06/2006

(732) Nike International Ltd. Corporation of The Islands
Bermuda
One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 970056453, US

(540)

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

NIKE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - очила, вклучително очила за сонце,
леќи, рамки и футроли; рецепти за очила, леќи
рамки и футроли, кациги за спорт; копмјутерски
хардвер и софтвер; глобални позициони системи;
персонални дигитални асистенти; калориметри;
дигитална аудио опрема, вклучително портабл
музички плеери, радио линк часовници и
двоизлезни радија

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коси, препарати за нега на забите

кл. 14 - часовници од сите видови вклучително
алтиметри, компаси, педометри, хронографи,
брзински дистанциран монитор со брзински сензор,
монитор за работењето на срце и часовници со
штоперица; алат за работа на скапоцени камења
со  јаки игли

кл. 5 - фармацевтски   ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 18 - сите видови   спортски торби, ранец,
торба за чување работи, торби за чевли, торба
за топки, торби за лаптоп компјутери, рачни
торби, паричници, торби за патување, футроли
телефонски, торба за багаж, торби за книги и сите
врсти за чување  училишни материјали; чадори

кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава
(111) 11133

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/469

(220) 19/06/2002

кл. 25 - обувки, облека и капи
кл. 28 - спортски стоки, спортска опрема и игри

(181) 19/06/2012
(450) 30/06/2006
(732) BioPartners GmbH

(111) 11115

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/471

(220) 19/06/2002
(181) 19/06/2012

Baarermatte 6340 Barr , CH

(450) 30/06/2006

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

RAVANEX
(551) индивидуална
(510, 511)

(732) Nike International Ltd. Corporation of The Islands
Bermuda
One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 970056453, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски препарати; санитарни
препарати за медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба,
храна за бебиња; фластери; материјали за завои;
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(551) индивидуална

(591) црна, бела, црвена, жолта, розева и бордо

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9 - очила, вклучително очила за сонце,
леќи, рамки и футроли; рецепти за очила,леќи
рамки и футроли, кациги за спорт; копмјутерски
хардвер и софтвер; глобални позициони системи;
персонални дигитални асистенти; калориметри;
дигитална аудио опрема, вклучително портабл
музички плеери, радио линк часовници и
двоизлезни радија

(510, 511)
кл. 11 - гасни печки, печки на алкохол, печки што
работат на масло, парафин, керозин или петролеј
како гориво; шпорети кои работат на масло,
керозин, или петролеј како гориво; калорифери
(греалки што работат на принцип на вентилатор)
(111) 11119

(151) 11/05/2006

кл. 14 - часовници од сите видови, вклучително
алтиметри, компаси, педометри, хронографи,
брзински дистанциран монитор со брзински сензор,
монитор за работењето на срце и часовници со
штоперица;  алат за работа на скапоцени камења
со јаки игли

(210) TM  2002/496

(220) 28/06/2002

кл. 18 - сите видови   спортски торби, ранец,
торба за чување работи, торби за чевли, торба
за топки, торби за лаптоп компјутери, рачни
торби, паричници, торби за патување, футроли
телефонски, торба за багаж, торби за книги и сите
врсти за чување училишни материјали; чадори

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(181) 28/06/2012
(450) 30/06/2006
(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје
Ул. 11 Октомври бр. 125, 1000 Скопје, MK
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 25 - обувки, облека и капи
кл. 28 - спортски стоки, спортска опрема и игри
(111) 11113

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/480

(220) 21/06/2002
(181) 21/06/2012
(450) 30/06/2006

(732) BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

HERPLEX

(591) темно сина, бела и сребрена
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи

кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 11083

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/491

(220) 25/06/2002

(111) 11131

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/518

(220) 03/07/2002
(181) 03/07/2012
(450) 30/06/2006

(181) 25/06/2012
(450) 30/06/2006

(732) ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ
ул. Индустриска бб, Гевгелија, MK

(732) Toyotomi Co., Ltd.
5-17 Momozono-cho,
Aichi-ken, JP

Mizuho-ku

Nagoya-shi,

(540)

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

КОНТИ

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - сурови пластични материи (полиетиленски
и полипропиленски црева и цевки)
кл. 17 - полуфабрикати од пластични материјали,
свитливи неметални цевки (полиетиленски и
полипропиленски црева и цевки)
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кл. 37 - инсталациски уреди (монтажа и
проектирање на водоводни и канализациони
системи)
(111) 11132

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/519

(220) 03/07/2002
(181) 03/07/2012
(450) 30/06/2006

продаваат одделно или заедно со тутунот a   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
(111) 11045

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/525

(220) 05/07/2002
(181) 05/07/2012

(732) ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ
ул. Индустриска бб, Гевгелија, MK
(540)

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ

(450) 30/06/2006
(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 1 - сурови пластични материи (полиетиленски
и полипропиленски црева и цевки)
кл. 17 - полуфабрикати од пластични материјали,
свитливи неметални цевки (полиетиленски и
полипропиленски црева и цевки)

кл. 37 - инсталациски уреди (монтажа и
проектирање на водоводни и канализациони
системи)
(111) 11044

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/524

(220) 05/07/2002
(181) 05/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   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
(111) 11046

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/526

(220) 05/07/2002
(181) 05/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
(551) индивидуална

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;тутун
за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање; цигари, пури,
цигарилоси; супстанции за пушење што се

11132
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продаваат одделно или заедно со тутунот a   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
(111) 11048

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/528

(220) 05/07/2002
(181) 05/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   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
(111) 11047

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/527

(220) 05/07/2002
(181) 05/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   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
(111) 11049

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/529

(220) 05/07/2002
(181) 05/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
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(540)

(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   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
(111) 11051

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/534

(220) 05/07/2002
(181) 05/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK

(551) индивидуална

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   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
(111) 11050

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/530

(220) 05/07/2002

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(181) 05/07/2012
(450) 30/06/2006
(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   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

11050
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(111) 11052

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/535

(220) 05/07/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a 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

(181) 05/07/2012
(450) 30/06/2006
(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)
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(111) 11054

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/537

(220) 05/07/2002
(181) 05/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   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
(111) 11053

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/536

(220) 05/07/2002

(551) индивидуална

(181) 05/07/2012

(510, 511)

(450) 30/06/2006
(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанци за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот, a 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
(111) 11150

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/543

(220) 08/07/2002
(181) 08/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(540)

и/или зеленчуци; мусли, житни снегулки, пченични
снегулки, пченкарни снегулки, оризови снегулки со
додатоци од чоколада и/или мед и/или лешници
и/или ореви; чаеви направени од лековити билки
кл. 32 - овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи
и други препарати за правење пијалоци; овошен
нектар; пивки сокови од зеленчук
(111) 11165

(151) 12/05/2006

(210) TM  2002/565

(220) 16/07/2002
(181) 16/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Beutlich L.P.
(591) црвена, бела, жолта, кафена, сина, црна, модра,
зелена, сива, виолетова, боја на лешник
(554) тродимензионална

1541 Shields Drive, Waukegan,
Illinois 60085-8304, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - храна за бебиња, имено пченкарни снегулки
со лешници и чоколадо
кл. 30 - пченкарни   снегулки со лешници и
чоколадо
(111) 11151

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/560

(220) 11/07/2002

HURRICAINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - локален анестетик кој се продава во течна
состојба и како гел и спреј

(181) 11/07/2012
(450) 30/06/2006
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.

(111) 11152

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/566

(220) 16/07/2002

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(181) 16/07/2012

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(450) 30/06/2006

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

(732) SOCIETE
NATIONALE
D`EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
(SEITA),

(540)

A French Corporation (Societe Anonyme)
182/188 avenue de France,
75639 PARIS Cedex 13, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(591) црвена, бела, црна  и жолта

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - храна за бебиња, диететски производи;
диететски производи за деца
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа, мармалади, компоти; млеко
и млечни производи; смеши од овошје со мусли,
житни снегулки, пченични снегулки, пченкарни
снегулки, оризови снегулки; смеши од зеленчуци
со мусли, житни снегулки, пченични снегулки,
пченкарни снегулки, оризови снегулки
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго;
замена за кафе; брашно и производи направени
од жита, леб, тесто за колач и слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мраз; мусли,
житни снегулки, пченични снегулки, пченкарни
снегулки, оризови снегулки со додатоци на овошје

11151

(591) сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - бурмут; запалки (резервоари за гас за
запалки); запалки за пушачи; јантар (чибук од
јантар) за чибуче или цигари; кибрит; кибрит
(кутии за кибрит) /не се од благородни метали/;
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кибрит (држач за кибрит) /не се од благородни
метали/; кремен - запалка; кутии за пури /не се
од благородни метали/, кутии за цигари /не се од
благородни метали/; лулиња; лулиња (стругалки
за чистење лулиња); мали цигари; пепелници
за пушачи /не се од благородни метали; пушачи
(прибор за пушачи); садови за тутун /не се од
благородни метали; сечачи за цигари; снопчиња
хартија за цигари; држач за луле; стругало за
чистење лулиња; трева за пушење; тутун; тутун за
џвакање; тутун за шмркање; тутун - кеси; филтери
за цигари; хартија за палење луле; хартија за
цигари; цигаралаци /не се од благородни метали/;
цигари; цигари (џебни апарати за виткање цигари);
цигари кои содржат сурогат на тутун (не се за
медицинска употреба); чибуци за цигари;  чибуци
за цигари /не се од благородни метали/
(111) 11108

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/582

(220) 23/07/2002
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(111) 11085
(210) TM  2002/584

(151) 11/05/2006
(220) 23/07/2002
(181) 23/07/2012
(450) 30/06/2006
(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)

(181) 23/07/2012
(450) 30/06/2006
(732) „BALKAM” AD
Blvd. „Evropa” No:9, 1324 Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена, жолта, бела, светло и темно кафена,
жолтокафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масло од тиква - нерафинирано масло за
јадење

(591) во сите бои и комбинации

(111) 11086
(210) TM  2002/585

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
(111) 11084

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/583

(220) 23/07/2002
(181) 23/07/2012

(151) 11/05/2006
(220) 23/07/2002
(181) 23/07/2012
(450) 30/06/2006
(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)

(450) 30/06/2006
(732) PLIVA d.d
Ulica grada Vukovara 49, 1000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

STATEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - маслиново масло
(111) 11087

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/586

(220) 23/07/2002
(181) 23/07/2012

(111) 11110

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/591

(220) 24/07/2002
(181) 24/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri, US

(450) 30/06/2006
(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - семе за употреба во земјоделството,
посебно семе за зеленчук и за полски посеви

(591) жолта, светло
портокалова

и

темно

зелена,

бела

(111) 11189

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/592

(220) 24/07/2002
(181) 24/07/2012

и

(450) 30/06/2006
(732) Василески Драге

(551) индивидуална

Нас. „Точила” Б 1/2 - Прилеп, MK

(510, 511)
(540)

кл. 29 - маслиново масло
(111) 11109

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/590

(220) 24/07/2002
(181) 24/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

ASGROW
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - семе за употреба во земјоделството,
посебно семе за зеленчук и за полски посеви

11087

(591) светло сина и темно сина
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за производство
на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит

Trgovski marki

Glasnik,
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(111) 11190

(151) 15/05/2006

(111) 11089

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/593

(220) 24/07/2002

(210) TM  2002/597

(220) 25/07/2002

(181) 24/07/2012

(181) 25/07/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006
(732) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation

(732) Василески Драге

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

Нас. „Точила” Б 1/2 - Прилеп, MK
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

SPALEVIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и за забарски смоли; средства за
дезинфекција;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(591) црвна и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за производство
на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
(111) 11088

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/596

(220) 25/07/2002
(181) 25/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(111) 11076

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/610

(220) 29/07/2002
(181) 29/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Etablissements L Lacroix Fils SA
66 Sint Bavostraat, 2610 Wilrijk, BE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

BRINAVESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање
заби и забни отисоци; дезинфекциони средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди

(591) златно жолта, окер, кафена и  бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун преработен или непреработен;
тутунски
производи,
тутунски
супститути,
независно дали се за медицински или куративни
цели; кибрити и производи за пушачи

Trgovski marki

11076

470 Glasnik, 13/2, str. 528-505, juni 2006 Skopje

(111) 11079

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/611

(220) 29/07/2002
(181) 29/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Etablissements L Lacroix Fils SA
66 Sint Bavostraat, 2610 Wilrijk, BE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, златно жолта, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун преработен или непреработен;
тутунски
производи,
тутунски
супститути,
независно дали се за медицински или куративни
цели; кибрити и производи за пушачи
(111) 11081

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/612

(220) 30/07/2002
(181) 30/07/2012
(450) 30/06/2006

(732) Друштво за графичко издавачка
ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје

дејност

ул.„Трета Македонска Бригада” бб, 1000 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, зелена, црвена, црна и бела
(551) индивидуална

11079

(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’ рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците, емајл
(лакови), згуснувачи за бои, индиго ( средство за
боење), јаглен (црнило од јаглен-пигменти), глазури
(премачкувачи), печатарска боја, печатарство
(исполнување на печатарски бои), печатарство
(печатарски бои), премачкувачи (непроѕирни
лакови), премачкувачки /бои/, премачкувачи /
непроѕирни лакови/ (разредувач на непроѕирни
лакови), разредувач на бои, разредувач на
лакови, сушени бои (средство за брзо сушење на
боите), тапети ( средства за симнување тапети),
тер-хартија /покривна хартија/ (премази за тер
хартија) /бои/, фиксативи /лакови/, цинкова сива
боја /пигмент/, црнила / боечки материјали или
бои/, чадно црнило за индустриска употреба
кл. 16 - хартија, картон и производите од
нив, што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјали,
фотографии, канцелариски материјали, лепила
за канцелариска и куќна употреба, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебелот),
материјали за пакување, што не се опфатени во
другите класи, карти за играње, печатарски букви,
клишиња, адреси (апарати за печатење адреси),
адреси (клишиња за адреси), адреси (печати со
адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за
адреси, албуми, амбалажа (хартија за амбалажа),
амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/,
амбалажирање, бакрорез, бакрорез (ножеви за
бакрорез), бележници, блокови за цртање, блокови
/карнети/, бришачи за перца, бришачи /хартиени/,
бришење (гумички за бришење), бришење (модели
за бришење), бришење (производи за бришење),
брошури, весници, вискоза (фолии од вискоза,
вињети (апарати за украсување со вињети),
влезници, билети, возни билети, упатници, восок за
печатење, впивачи , впишувачи /апарати/ (хартија
за впишувачи), врвки за машини за пишување,
вреќи за отпадоци од хартија или пластика,
вреќички /обвивки, џебови/ за амбалажирање /
од хартија или пластичен материјал/, гравирани
уметнички предмети, гравирање (плочи за
гравирање), гравури, графички прикази, графички
слики, графички цртежи, грбови /хартиени
печати/, гуми за бришење, гуми за поврзување  
списи, гумирана ткаенина за производи од хартија
или за домаќинство, гумирани траки /хартиени
производи/, даска за сложување /типографија/,
декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми,
дрвена хартија, држач за моливи, дупчени картони
за ткајачки разбои, дупчење (канцелариски
апарати за дупчење), електрокардиографи
(хартија за електрокардиографи), етикети (рачни
апарати за ставање етикети), етикети /не се од
ткаенина/, завеси од хартија, златни перца за
пишување, знаменца, знамиња /хартиени/, знаци
/бројки и букви/, јавачи на картички од картотека,
јаглен за цртање (моливи), календари, календари
на кои им се кинат листовите, календари /
годишни/, каталози, каширана хартија, книги, книги

Trgovski marki
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(ознаки за страници на книги), книшки /работни
книшки, пасоши итн/,   компјутерски пишувачи
(ленти со боја за пишувачи),   конфети, корици
за неповрзани списанија,   кутии за   сликарски  
бои /училишен прибор/, кутии за хартиени
производи /канцелариски артикли/, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење  
фотографии (апарати за лепење на фотографии),
лепливи материи за хартиени производи или
за домаќинство,    китографии    /каменопечат/,   
литографски    камења,    мали печати /нотарски
потписи/, мапи за пишување, маси за цртање,
маслена хартија,    мастилници,    мастило,   
матрици   за  размножување   /шаблони/, машини
за пишување, меурчести листови /од пластика/
за амбалажа нацрти, нотеси за вметнување,
нумератори, обвивки (канцелариски уреди за
затворање на обвивките), обвивки за шишиња
/од хартија или картон/, обрасци, олеографија,
палетизација (пластични обвивки) /растегливи/
за палетизација,   пантографи /прибор   за
прецртување/,  папки (фина  бела хартија, папки
за документи, пастели /моливи/, паус хартија,
пергамент хартија,  печатарски букви,  печатарски
производи,   печатен   материјал /печатници/,
печатење (канцелариски апарати за печатење),  
печатење (смеши за печатење), печатење (тесто
за печатење), печатење (уреди за ставање
печати), печати (кутии за печати), печатници
(печатени работи) плакати (плочи за поставување
плакати) од хартија и картон, плакати писма
(хартија за писма), плочи со адреси (уреди за
пишување на адресите) проспекти,    публикации,    
разгледници,     размножување     (апарати     за
размножување),   размножување   (ткаенина  
за разнесување   на   бојата   за апарати   за  
размножување),   самокопирна  хартија,   светлечка   
хартија фотографии, фотографии (стативи за
фотографии), хартија, хартijа за копирање /карбон
хартија/
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи канцелариски работи,
објавување на рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
/рекламирање/,
плакатирање /огласување/ промоција /продажба
за трето лице/, пропагандни дејности, рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламните огласи (ширење на
рекламни огласи)
(111) 11015

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/631

(220) 12/08/2002
(181) 12/08/2012
(450) 30/06/2006

(732) Visa International Service Association („Visa”) a
Delaware corporation
900 Metro Center Boulevard,
California, 94404, US

Foster

City,

13/2, str. 428-505, juni 2006 Skopje 471

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - финансиски услуги, вклучително
и банкарски услуги, плаќање фактури и
услуги за поднесување документи, услуги
за кредитни картички, услуги за долговни
картички, услуги за трошковни картички,
услуги за претходно платени картички што се
даваат преку наснимено салдо, електронски
долговни и кредитни трансакции, исплата во
готово, електронски готовински трансакции,
услуги за увид во влогови и машини за
автоматска исплата, услуги за укажување на
продажба и укажување на трансакција, услуги
за овластување за вршење трансакции,
услуги за обработка на плаќање, проверка
на долговни и кредитни картички, услуги за
проверка и веродостојност на исправноста
на трансакциите на плаќање, услуги за
олеснување на плаќањето помеѓу поединци
преку електронски средства; електронски
трансфер на пари, услуги за работење со
„смарт” картички и за електронско плаќање
во готово, имено, размена на валута
во обезбедена средина преку глобални
електронски
комуникациски
мрежи,
доставување информации и извештаи за
кредитни и долговни картички, раководење
со финансиски записи, услуги за електронски
пренос на пари и размена на валути,
финансиски информации што се доставуваат
преку компјутер со помош на обезбедени
информации преку компјутерска мрежа
(111) 11136

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/635

(220) 14/08/2002
(181) 14/08/2012
(450) 30/06/2006

(732) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

Trgovski marki

11136

472 Glasnik, 13/2, str. 528-505, juni 2006 Skopje

(540)

(111) 11141
(210) TM  2002/637

(151) 15/05/2006
(220) 14/08/2002
(181) 14/08/2012
(450) 30/06/2006
industrija, dionicko

(732) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, бела, црна и златно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kафе
(111) 11142

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/636

(220) 14/08/2002
(181) 14/08/2012

(591) зелена, црвена, бела, црна, златно жолта и
сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kафе
(111) 11140
(210) TM  2002/638

(450) 30/06/2006
(732) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(151) 15/05/2006
(220) 14/08/2002
(181) 14/08/2012
(450) 30/06/2006
industrija, dionicko

(732) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, бела, црна, златно жолта и
сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kафе

(591) црвена, бела, црна,  жолта и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kикиритки обложени со тесто од жита со
вкус на шунка

11142

Trgovski marki
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(111) 11139

(151) 15/05/2006

(111) 11010

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/639

(220) 14/08/2002

(210) TM  2002/641

(220) 15/08/2002

(181) 14/08/2012

(181) 15/08/2012

(450) 30/06/2006
(732) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

CRYSTAL’ AIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белеење и други супстанции за
перење и миење ; средстсва за нега на ткаенина;
смекшувачи на ткаенини; средства за перење;
препарати за чистење, полирање, чистење на
дамки и абразивни препарати; мирис; миризливо
дрво; ароми; суштествени масла; миризливи
препарати што се испуштаат во воздух во форма
на чад, пареа или гас со цел парфемирање на
воздухот; дезодоранси за лична употреба
кл. 4 - свеќи; миризливи или парфемирани свеќи;
свеќи за парфемирање на воздухот; осветлувачи;
осветлен восок; свеќници и фитили
кл. 5 - средства за освежување на воздухот;
препарати за прочистување на воздухот;
препарати за освежување на воздухот во
соби; миризливи препарати за освежување
и парфемирање на воздухот; дезодоранси;
средства за неутрализирање на миризби; апарати
за дезинфекција; инсектициди; парастициди;
средства за уништување инсекти; фунгициди

(591) светло сина, црвена, бела, црна,   жолта и
сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kикиритки обложени со тесто од жита со
вкус на скара
(111) 11016

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/640

(220) 14/08/2002
(181) 14/08/2012

(111) 11184

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/642

(220) 16/08/2002
(181) 16/08/2012

(450) 30/06/2006
(732) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersay, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006
(732) Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ALTESPA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
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(111) 11011

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/650

(220) 21/08/2002
(181) 21/08/2012
(450) 30/06/2006

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(111) 11183
(210) TM  2002/654

(151) 16/05/2006
(220) 26/08/2002
(181) 26/08/2012
(450) 30/06/2006
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR 48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DECOSPHERE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белеење и други супстанции за
перење и миење ; средстсва за нега на ткаенина;
смекшувачи на ткаенини; средства за перење;
препарати за чистење, полирање, чистење на
дамки и абразивни препарати; мирис; миризливо
дрво; ароми; суштествени масла; миризливи
препарати што се испуштаат во воздух во форма
на чад, пареа или гас со цел парфемирање на
воздухот; дезодоранси за лична употреба
кл. 4 - свеќи; миризливи или парфемирани свеќи;
свеќи за парфемирање на воздухот; осветлувачи;
осветлен восок; свеќници и фитили
кл. 5 - средства за освежување на воздухот;
препарати за прочистување на воздухот;
препарати за освежување на воздухот во
соби; миризливи препарати за освежување
и парфемирање на воздухот; дезодоранси;
средства за неутрализирање на миризби; апарати
за дезинфекција; инсектициди; парастициди;
средства за уништување инсекти; фунгициди
(111) 11202

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/653

(220) 23/08/2002
(181) 23/08/2012
(450) 30/06/2006

(732) Bristol-Myers Squibb Company,
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно сина, црвена, кафена, бела, жолта
и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - детска храна; диететски производи
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за храна и масти
кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока;
саго; надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита; леб; колач; благи производи; бонбони;
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво;
сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување
(111) 11182
(210) TM  2002/655

(151) 16/05/2006
(220) 26/08/2002
(181) 26/08/2012
(450) 30/06/2006
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR 48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ABILIFY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман
и превенција на кардиоваскуларни болести,
болести и нарушувања на централниот нервен
систем, удар, рак (канцер), воспалување и болести
на воспалувања, респираторни и инфективни
болести, авто-имунолошки болести, антибиотици
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(111) 11180

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/657

(220) 26/08/2002
(181) 26/08/2012

(510, 511)
кл. 5 - детска храна; диететски производи
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за храна и масти
кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока;
саго; надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита; леб; колач; благи производи; бонбони;
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво;
сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување
(111) 11181

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/656

(220) 26/08/2002

(450) 30/06/2006
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR 48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 26/08/2012
(450) 30/06/2006
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR 48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолто кафена, кафена, бела, црвена, жолта, сина,
зелена и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - детска храна; диететски производи
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за храна и масти
кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго;
надоместоци за кафе; брашно и производи од
житарици; леб; колач; благи производи; бонбони;
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво;
сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

(591) црвена, кафена, бела, жолта, зелена и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - детска храна; диететски производи
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за храна и масти
кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока;
саго; надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита; леб; колач; благи производи; бонбони;
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво;
сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

(111) 11179

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/659

(220) 27/08/2002
(181) 27/08/2012
(450) 30/06/2006

(732) Kraft Foods AS
Johan Thore Holsts plass 1, N-0566 Oslo, NO
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DAIM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kафе, замена на кафе, чај и какао,
вклучително и напивки направени од нив; шеќер
и засладувачи; брашно и нутриционистички
препарати направени од жита, жита за доручек,
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паста и други продукти од тесто, пици, „Russian
pasies”, пити, леб, колач и конфекционирани
слатки вклучително чоколади и слатка; сладолед,
јогурт сладолед, замрзнат јогурт и мраз; сол, сенф,
кечап, оцет, сосови (како мирудии), мирудии,
ужинки во форма на пуканки и житни грицкалки
како и ужинки базирани на жито, ориз, јачмен, ’рж
или колач
(111) 11201

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/660

(220) 28/08/2002
(181) 28/08/2012

(111) 11014

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/663

(220) 02/09/2002
(181) 02/09/2012
(450) 30/06/2006

(732) „VIOTROS - Industry of Foodstuff - Preparations
& Treаtment of Milk, Industrial and Commercial
Societe Anonyme” работи и како „VIOTROS
AVEE”
Olymbou 32, Kalochori, Thessaloniki, GR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(450) 30/06/2006
(732) KRAFT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

SEYHLI KOYU SANAYI CAD. NO.36 PENDIK
ISTANBUL, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)
(591) сина, модра, жолта, бела, маслинесто зелена,
темно маслинесто зелена, окер
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) во сите бои и комбинации

кл. 29 - сирење, млеко и млечни производи,
месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти;
конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови; јајца; масла и масти за јадење,
конзервирана храна во конзерви, конзервирани
салати во оцет (туршии)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
(111) 11175

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/662

(220) 28/08/2002
(181) 28/08/2012
(450) 30/06/2006

(732) Beutlich L.P.
1541 Shields Drive, Waukegan,
Illinois 60085-8304, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(111) 11019

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/677

(220) 04/09/2002
(181) 04/09/2012
(450) 30/06/2006

(732) Unilever N.V.
Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

PERIDIN-C
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - таблети и/или капсули за против вирусни
состојби, против настинка и против хеморагични
состојби

(591) модра, златна, жолта, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски препарати, нитриционистички
додатоци, особено диететски маргарин за
медицинска употреба
кл. 29 - колбаси, паштета и месни производи за
мачкање; маргарин, путер, масти за готвење и
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пржење, производи од сирење, кравјо сирење,
млеко и производи од млеко, обрано млеко,
млечни производи, јогурт, крем, вештачки крем и
сирење, јајца, џем, желеа, соја грав; јајце во прав,
масти и масла за јадење
кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока;
саго; вештачко кафе; брашно и производи
направени од жита; леб; тесто за колач и слатки;
овошни сладоледи; мед; меласа, квасец; прашок
за печиво; сол; сенф; оцет; соја сос; салатни
преливи; мајонез мирудии; сосови (како мирудии);
мраз
кл. 32 - безалкохолни пијалоци што содржат
овошни сокови и млеко, матеница или јогурт
(111) 11144

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/698

(220) 18/09/2002
(181) 18/09/2012
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материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
(111) 11178

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/702

(220) 23/09/2002
(181) 23/09/2012
(450) 30/06/2006

(732) Make-Up Art Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006
(732) BETEK BOYA VE
SIRKETI

KIMYA SANAYI ANONIM

Bostanci Kozyatagi, Ankara Asfalti Uzeri Huseyin
Celik Sok. 81090 KADIKOY-ISTANBUL, TR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички производи, дрогериски
производи за нега на кожата, производи за
нега на косата и парфимерија

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 11041

(151) 28/04/2006

(210) TM  2002/704

(220) 24/09/2002
(181) 24/09/2012
(450) 30/06/2006

(732) GALLAHER LIMITED
Members Hill, Brooklands Road
Surrey KT13 0QU, UK

WEYBRIDGE,

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, жолта, портокалова, црвена,
виолетова, темно сина, светло сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви наменети за индустријата
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

LD PLATINUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутунот а не
се за медициснки намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун, и
производи од нив, што не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
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(111) 11040

(151) 28/04/2006

(210) TM  2002/705

(220) 24/09/2002

бојлери; машини за сечење леб; компресори за
фрижидери; машини за миење садови; машини за
сушење; машини за месо; електрични куќни уреди;
електрични процесори за храна; електрични преси
за овошје за куќни потреби; електрични уреди за
мелење /кршење (толчење) за куќни потреби;
електрични рачни машини за дупчење; електрични
кујнски машини; електрични ножеви; електрични
апарати и машини за чистење; машини за лупење;
машини за плакнење; електрични ножици; машини
за шиење; вакуумски чистачи; машини за перење;
електрични апарати за заварување; електрични
машини за бришење за домашни потреби

(181) 24/09/2012
(450) 30/06/2006
(732) GALLAHER LIMITED
Members Hill, Brooklands Road
Surrey KT13 0QU, UK

WEYBRIDGE,

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

кл. 11 - инсталации за осветлување; загревање,
производство на пареа, печење, ладење,
сушење, вентилација; инсталации за еркондишн;
инсталации за вентилација за возила; опрема за
вентилација за инсталации за еркондишн; уреди за
печење за домашни потреби; камини, електрични
машини за кафе; опрема за греење; електрични
радијатори; тави; апарати за печење; рерни за
печење; фризери (уреди за ладење); електрични
готвачки преси; електрични уреди за пржење;
електрични   бојлери на гас; скари; апарати за
вентилација; апарати за колач; електрични садови
за готвење; електрични котли; микробранови
печки; плочи за приготвување колач; фен за коса;
апарати за ладење пијалоци; апарати за печење
кафе; апарати за печење   овошје; апарати за
вентилација и освежување; апарати и машини за
замрзнување; уреди и инсталации за замрзнување;
фрижидери и комори за замрзнување

(591) комбинација од црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутунот а не
се за медициснки намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
(111) 11028

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/706

(220) 24/09/2002

кл. 35 - агенции за увоз-извоз; организација
на изложби за комерцијални и рекламни цели;
систематизација и компилација на информации
во комјутерски бази на податоци; бизнисменаџмент и организација на консултации;
акционерство; директно писмено рекламирање;
јавно рекламирање; сметководство; книговодство;
комерцијално-информативни агенции; бизнисменаџмент
асистенција;
пребарување
во
комјутерски бази на податоци; комерцијална или
индустриска менаџмент асистенција

(181) 24/09/2012

кл. 37 - одржување и услуги за репарирање; услуги
за инсталации; приклучување; рамковни и услуги
за инсталации; надзор (супервизија) на градежни
конструкции

(450) 30/06/2006
(732) LUKATEX Ltd
23, Dragan Tcankov Blvd., Sofia 1000, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(111) 11200

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/716

(220) 27/09/2002

(540)

(181) 27/09/2012
(450) 30/06/2006
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.19, 1000 Скопје,
MK

(591) црна, бела

(540)

COSMOFON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - аспиратори; електрични мешалки; електромеханички машини за подготвување пијалоци;
блендери (електрични мешалки) за куќни потреби;
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(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации
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(151) 11/05/2006

(111) 11116

(151) 11/05/2006

(220) 27/09/2002

(210) TM  2002/724

(220) 30/09/2002

(181) 27/09/2012

(181) 30/09/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006
(732) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

(732) Aramis Inc.

35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung
City, TW

767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, 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
(540)

ARAMIS
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички производи за нега на
кожата, дрогериски производи, производи за
нега на косата и парфимерија
(111) 11031

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/718

(220) 27/09/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти; лубриканти
(средства за подмачкување); производи за
впивање, влажнење и врзување на прашина;
горива (вклучително го и бензинот за моторите) и
светлечките материи; свеќи, фитили

(181) 27/09/2012
(450) 30/06/2006
(732) Aramis Inc.

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
агрегати (освен за копнени возила); спојки и
преносни компоненти (освен за копнени возила);
земјоделски алатки; инкубатори за јајца; делови и
приклучоци за сите гореспоменати производи

767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

кл. 12 - возила; уреди за движење по земја,
воздух или вода; делови и приклучоци за
сите гореспоменати производи

LAB SERIES
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички производи за нега на
кожата, дрогериски производи, производи за
нега на косата и парфимерија
(111) 11177

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/719

(220) 27/09/2002
(181) 27/09/2012

(111) 11118

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/725

(220) 30/09/2002
(181) 30/09/2012
(450) 30/06/2006

(732) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung,
TW
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(450) 30/06/2006
(732) La Mer Technology, Inc.

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

CREME DE LA MER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи за нега на кожата,
дрогериски производи, производи за нега на
косата и парфимерија

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти; лубриканти
(средства за подмачкување); производи за
впивање, влажнење и врзување на прашина;
горива (вклучително и бензинот за моторите) и
светлечките материи; свеќи, фитили
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
агрегати (освен за копнени возила); спојки и
преносни компоненти (освен за копнени возила);
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земјоделски алатки; инкубатори за јајца; делови и
приклучоци за сите гореспоменати производи
кл. 12 - возила; уреди за движење по земја,
воздух или вода; делови и приклучоци за сите
гореспоменати производи
(111) 11100

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/730

(220) 01/10/2002
(181) 01/10/2012
(450) 30/06/2006

(732) OFFICE 1 SUPERSTORES INTERNATIONAL INC.
125 APAQUOGUE RD., PO BOX 5093, EAST
HAMPTON, NY 11937, US

(111) 11097

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/738

(220) 04/10/2002
(181) 04/10/2012
(450) 30/06/2006

(732) Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ZIPPO

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - кожни корици (футроли) за пенкала
(налив пера); кожни пирофорични (pyrophoric)
запалки и навлаки (футроли) за ленири

(591) бела, модра и жолта

(111) 11194

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/739

(220) 04/10/2002
(181) 04/10/2012

(551) индивидуална

(450) 30/06/2006

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од тие
материјали, што не се опфатени со другите класи;
печатарски производи
кл. 35 - услуги на продажба на стоки од класата
16, канцелариски материјал и опрема
(111) 11024

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/731

(220) 01/10/2002

(732) GREEK
COOPERATIVE
MANUFACTURING COMPANY S.A.
SEKAP S.A., Xanthi, GR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

JET-SET

(181) 01/10/2012
(450) 30/06/2006
(732) PLIVA d.d.

CIGARETTE

(551) индивидуална
(510, 511)

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

кл. 34 - тутун, производи за пушачи и кибрити
(111) 11018

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/743

(220) 07/10/2002
(181) 07/10/2012

MAXFLU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(450) 30/06/2006
(732) Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

CRDI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, комбиња, камиони
за ѓубре, автобуси, спортски автомобили,
камиони, возила ладилници, приколки, дизел
мотори за сувоземни возила и бензински мотори
за сувоземни возила
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Glasnik,

(111) 11199

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/783

(220) 15/10/2002
(181) 15/10/2012
(450) 30/06/2006

(732) „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BARALGETAS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 11176

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/795

(220) 15/10/2002
(181) 15/10/2012
(450) 30/06/2006

(732) Motorola, Inc. a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

PARTYMOTO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телефони, преносни, радио-телефони или
сателитски телефони, специјализирани мрежни
компјутерски терминали за телекомуникации,
факсимили,
комуникатори;
„интелигентни”
телефони, особено телефони со можност за
пренос на податоци, говор и слики и пристап на
интернет, праќање и примање телефакс пораки
и електронска пошта; антени, батерии, полначи
на батерии, уреди за напојување, куќишта или
футроли или покривачи, копчи и стегачи, торби
за мобилни телефони, персонални дигитални
потсетници и компјутери и торби за додатна опрема
за истите, особено за микрофони, звучници,
слушалки со микрофон, батерии, покривачи и
полнач за батерии; држачи, основи за маси,
микрофони, звучници, слушалки со микрофон,
додатна опрема за мобилни телефони како што
се држачи кои ги ослободуваат рацете, слушалки
со микрофон, микрофони и звучници за мобилни
телефони; комплети на прибор за адаптација на
преносните комуникациски уреди и инструменти
за употреба во возилата, кои опфакаат антени,
антенски преносни водови, антенски адаптери,
кабли, слушалки, микрофони што се користат
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без да се држат со раце, држачи за телефони,
звучници, полначи за автомобили, кабли за
пренос на податоци, електрични проводници;
лежишта за телефони како делови од телефонот,
кабли за електрични адаптери, телефонски кабли,
микрофони, звучници и полначи на батерии;
апарати за снимање, складирање, пренос,
прием и репродукција на податоци, звук. слика
и/или видео прикази, особено основни станици
што содржат насочени антени, електронски
контролори на основни станици, насочени антени,
микробранови
радио-апарати,
телефонски
централи, пристапни точки за разгранување,
прекинувачи за телекомуникациски потреби,
сервери, рутери, „интелигенти” картички, модеми,
мултиплексери; електрични кабли и кабли од
оптички влакна, електронски системи и апарати,
особено скремблери, дескремблери, кодери и
декодери, за скремблирање, дескремблирање,
кодирање и/или декодирање на гласот, податоци
слики и видео записи, уреди за влез и излез на
електронски податоци, особено терминали,
приемници, предаватели, уреди за дешифрирање
и примопредаватели со способност за обработка
на сигналот од радио емитувањето, сателитски
сигнали,
телефакс
сигнали,
телевизиски,
телекомуникациски, мрежни и инфрацрвени
сигнали, сигнали на видео игри и сигнали
на компјутерски податоци и за праќање,
репродукција или прием на звук, слики, видео
записи и мултимедиски записи или податоци;
опрема за обработка на податоци, особено уреди
за обработка на дигитални сигнали; компјутери,
компјутерски софтвер и програми што се
користат за пренос или репродукција или прием
на звук, слики, видео записи или податоци преку
телекомуникациска мрежа или системи помеѓу
терминали и за подобрување и олеснување на
користење и пристап на компјутерските мрежи
и телефонските мрежи; компјутерски софтвер
за управување со базите на податоци за општа
намена; компјутерски софтвер за електронско
трговско работење што му овозможува на
корисникот безбедно да ги праќа нарачките и да
врши исплата во областа на електронските деловни
трансакции преку глобалната компјутерска мрежа
или телекомуникациска мрежа; софтвер за обука
и техничка поддршка за компјутери и мобилни
телефони од областа на телекомуникацијата;
компјутерски софтвер за обавување на работи за
оржување на компјутерот; софтвер за компјутерски
игри; компјутерски софтвер и програми што
содржат музика, филмови, анимации, електронски
книги и игри од општо-забавен карактер; извори
на напојување за елементи на комуникациските
мрежи, особено батерии и уреди за напојување;
потстаници или репетитори, особено појачувачи
на сигналот или појачувачи на репетиторот;
мултимедиски системи, особено софтвер за
дистрибуција на информации и интерактивна
содржина што е во текст, слика, видео запис и
звук на корисниците во областа на комуникацијата
и мултимедиски терминали за компјутери;
сателитски, кабелски и/или земски приемници и
антени, прекинувачи и мотори за нив; монитори,
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екрани за мобилни телефони; кориснички уреди
за врска со компјутерот, особено тастатури,
додатни тастатури, тастатури за посебна
намена, тастери, командни табли и екрани;
компјутерски софтвер и програми за управување
и работа на радио-телекомуникациските уреди,
компјутерски софтвер за пристап, пребарување
означување и барање информации и податоци од
глобалните компјутерски мрежи и од глобалните
телекомуникациски мрежи,   за прегледување
и движење по веб-сајтови на овие мрежи   и
компјутерски софтвер за праќање и примање кратки
пораки и електронска пошта и за филтрирање на
нетекстуални информации од податоци; аналогни
и дигитални примопредаватели или приемници
за пренос на податоци, говор, слики и видео
записи; софтвер за електронски игри за мобилни
телефони; камери, особено фотоапарати,
дигитални камери, филмски камери, видео
камери; системи и уреди за електрични парични
трансакции, особено „интелигентни” картички,
читачи на „интелигентните” картички; машини за
сметање; картички за комуникациски цели, особено
картички на податоци, модемски картички и факсмодем картички за комуникациски цели, сите за
користење со комуникациските уреди; електронски
публикации, особено прирачници за корисниците
на компјутер снимени на компјутерски медиуми;
неснимени аудио и видео касети, ленти, компактдискови; снимени аудио и видео касети, ленти и
компакт-дискови кои содржат музика, филмови,
анимации, електронски книги, видео-игри; аудио
и видео ленти, касети, дигитални видео-дискови,
видео компакт-дискови, интерактивни компактдискови, ласерски дискови, мини-дискови и mpЗ
дискови и уреди за снимање и репродукција од
компакт дискови и нивни периферни уреди со
содржини за забава, информации, медиумски
материјали, прирачници и материјали за
подучување; телевизори; слушалки; двогледи;
очила за сонце; очила; уреди за тревога во
случај на насилно влегување и пожар; стерео
опрема, особено стерео приемници и појачувачи,
репродукциски уреди со звучници за компакт
дискови, mpЗ дискови и мини дискови
кл. 38 - услуги во областа на телекомуникациите и
радиокомуникациите, особено услуги во врска со
сателитските преноси, телефонските комуникации,
пренос на телеграми, телетекст, факсимили
и електронска пошта, услуги на телевизиски
емитувања, електронско праќање говорни пораки,
особено снимање, складирање и потоа пренос на
говорни пратки по телефон, одржување видео
телеконференции, електронски пренос на говор,
видео запис, пораки и податоци, пренос на говор,
говорна пошта, праќање на дигитални текстуални
пораки, телефакс пошта и пејџинг услуги;
обезбедување пристап на телекомуникациската
мрежа со оптички влакна, управување со мрежата
и водење на администрацијата, планирање на
телекомуникациската мрежа, и радио емитување;
обезбедување телекомуникациски приклучоци на
глобалната компјутерска мрежа; обезбедување
повеќекориснички пристап кон глобалната
компјутерска
информациска
мрежа
преку
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компјутери, радио уреди, радио пејџери, целуларни
телефони и лични дигитални потсетници;
изнајмување и лизинг на телекомуникациските
мрежи и телекомуникациските уреди, особено
на основните станици што се состојат од
антени и антенски столбови, предаватели,
приемници, уреди за обработка на сигнали,
микробранови радио линии за врска, кабли за
врска, уреди за напојување и ормарчиња за
електронски контролори на основните станици,
усмерени антени, микробранови радио-апарати,
телефонски централи, опремите за вршење
пренос во комуникацијата, пристапните точки на
разгранување, прекинувачи за телекомуникациска
намена, сервери, рутери, картички на податоци,
модеми, мултиплексерите; електрични кабли и
кабли од оптички влакна, софтвери и програми
за скремблирање, дескремблирање, кодирање
и декодирање на гласот, податоците, сликите и
видео записите
кл. 42 - основни и применети истражувања
во областа на физиката, хемијата, техниката,
компјутерското програмирање, информативната
технологија и телекомуникациите; истражу–
вања и развој на новите производи за други во
областа на телекомуникациите; истражувања и
развој на нови производи за други во областа на
телекомуникационата и информативната техно–
логија; проектирање компјутерски софтвер за
други; проектирање компјутерски бази на податоци
за други; проектирање интерфејс за компјутерски
софтвер за други; компјутерско програмирање
за други; проектирање и развој на дигиталните
телекомуникациски системи за јавни и приватни
мрежи; изнајмување и лизинг на програми за
обработка на податоци; советодавни услуги од
областа на телекомуникацијата, непосредно или
преку глобалната компјутерска информативна
мрежа; услуги на компјутерско консултирање преку
глобалната компјутерска мрежа; дистрибуција на
аудио, видео и мултимедиски содржини преку
глобалните компјутерски мрежи; обезбедување
компјутерски услуги по барање кои овозможуваат
корисникот да прима персонализирани инфор–
мации преку глобалната компјутерска мрежа или
преку рачните безжични уреди, вклучително радио
пејџери, целуларни телефони, лични комуни–
кациски служби и лични дигитални потсетници;
обезбедување персонализирани информации
по барање од широката лепеза теми преку
радио уреди и глобалната компјутерска мрежа;
компјутерски услуги како што се обезбедување
интерактивен сајт на глобалната компјутерска
мрежа достапен преку компјутер, површинските
водови и радио комуникациските уреди, кој
интерактивен сајт опфаќа еден центар на лични
податоци што има прилагодлив адресар, календар,
центар за електронска пошта и други орудија за
лично планирање на времето и зголемување на
продуктивноста,   кој исто така содржи широка
лепеза на информации за комуникациските
производи, услуги, технологија и други општи
информации од областа на комуникациските
производи, услуги, технологии и други општи
информации од областа на комуникацијата
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кл. 9 - телефони, преносни, радио-телефони или
сателитски телефони, специјализирани мрежни
компјутерски терминали за телекомуникации,
факсимили,
комуникатори;
„интелигентни”
телефони, особено телефони со можност за
пренос на податоци, говор и слики и пристап на
интернет, праќање и примање телефакс пораки
и електронска пошта; антени, батерии, полначи
на батерии, уреди за напојување, куќишта или
футроли или покривачи, копчи и стегачи, торби
за мобилни телефони, персонални дигитални
потсетници и компјутери и торби за додатна опрема
за истите, особено за микрофони, звучници,
слушалки со микрофон, батерии, покривачи и
полнач за батерии; држачи, основи за маси,
микрофони, звучници, слушалки со микрофон,
додатна опрема за мобилни телефони како што
се држачи кои ги ослободуваат рацете, слушалки
со микрофон, микрофони и звучници за мобилни
телефони; комплети на прибор за адаптација на
преносните комуникациски уреди и инструменти
за употреба во возилата, кои опфакаат антени,
антенски преносни водови, антенски адаптери,
кабли, слушалки, микрофони што се користат
без да се држат со раце, држачи за телефони,
звучници, полначи за автомобили, кабли за
пренос на податоци, електрични проводници;
лежишта за телефони како делови од телефонот,
кабли за електрични адаптери, телефонски кабли,
микрофони, звучници и полначи на батерии;
апарати за снимање, складирање, пренос,
прием и репродукција на податоци, звук. слика
и/или видео прикази, особено основни станици
што содржат насочени антени, електронски
контролори на основни станици, насочени антени,
микробранови
радио-апарати,
телефонски
централи, пристапни точки за разграничување,
прекинувачи за телекомуникациски потреби,
сервери, рутери, „интелигенти” картички, модеми,
мултиплексери; електрични кабли и кабли од
оптички влакна, електронски системи и апарати,
особено скремблери, дескремблери, кодери и
декодери, за скремблирање, дескремблирање,
кодирање и/или декодирање на гласот, податоци
слики и видео записи, уреди за влез и излез на
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електронски податоци, особено терминали,
приемници, предаватели, уреди за дешифрирање
и примопредаватели со способност за обработка
на сигналот од радио емитувањето, сателитски
сигнали,
телефакс
сигнали,
телевизиски,
телекомуникациски, мрежни и инфрацрвени
сигнали, сигнали на видео игри и сигнали
на компјутерски податоци и за пракање,
репродукција или прием на звук, слики, видео
записи и мултимедиски записи или податоци;
опрема за обработка на податоци, особено уреди
за обработка на дигитални сигнали; компјутери,
компјутерски софтвер и програми што се
користат за пренос или репродукција или прием
на звук, слики, видео записи или податоци преку
телекомуникациска мрежа или системи помеѓу
терминали и за подобрување и олеснување на
користење и пристап на компјутерските мрежи
и телефонските мрежи; компјутерски софтвер
за управување со базите на податоци за општа
намена; компјутерски софтвер за електронско
трговско работење што му овозможува на
корисникот безбедно да ги праќа нарачките и да
врши исплата во областа на електронските деловни
трансакции преку глобалната компјутерска мрежа
или телекомуникациска мрежа; софтвер за обука
и техничка поддршка за компјутери и мобилни
телефони од областа на телекомуникацијата;
компјутерски софтвер за обавување на работи за
оржување на компјутерот; софтвер за компјутерски
игри; компјутерски софтвер и програми што
содржат музика, филмиви, анимации, електронски
книги и игри од општо-забавен карактер; извори
на напојување за елементи на коуникациските
мрежи, особено батерии и уреди за напојување;
потстаници или репетитори, особено појачувачи
на сигналот или појачувачи на репетиторот;
мултимедиски системи, особено софтвер за
дистрибуција на информации и интерактивна
содржина што ево текст, слика, видео запис и звук
на корисниците во областа на комуникацијата
и мултимедиски терминали за компјутери;
сателитски, каблелски и/или земски приемници и
антени, прекинувачи и мотори за нив; монитори,
екрани за мобилни телефони; кориснички уреди
за врска со компјутерот, особено тастатури,
додатни тастатури, тастатури за посебна
намена, тастери, командни табли и екрани;
компјутерски софтвер и програми за управување
и работа на радио-телекомуникациските уреди,
компјутерски софтвер за пристап, пребарување
означување и барање  информации и податоци од
глобалните компјутерски мрежи  и од глобалните
телекомуникациски мрежи,   за прегледување
и движење по веб-сајтови на овие мрежи и
компјутерски софтвер за праќање и примање кратки
пораки и електронска пошта и за филтрирање на
нетекстуални информации од податоци; аналогни
и дигитални примопредаватели или приемници
за пренос на податоци, говор, слики и видео
записи; софтвер за електронски игри за мобилни
телефони; камери, особено фотоапарати,
дигитални камери, филмски камери, видео
камери; системи и уреди за електрични парични
трансакции, особено „интелигентни” картички,
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кл. 42 - основни и применети истражувања
во областа на физиката, хемијата, техниката,
компјутерското програмирање, информативната
технологија и телекомуникациите; истражувања
и развој на новите производи за други во
областа на телекомуникациите; истражувања
и развој на нови производи за други во областа
на телекомуникационата и информативната
технологија; проектирање компјутерски софтвер за
други; проектирање компјутерски бази на податоци
за други; проектирање интерфејс за компјутерски
софтвер за други; компјутерско програмирање
за други; проектирање и развој на дигиталните
телекомуникациски системи за јавни и приватни
мрежи; изнајмување и лизинг на програми за
обработка на податоци; советодавни услуги од
областа на телекомуникацијата, непосредно или
преку глобалната компјутерска информативна
мрежа; услуги на компјутерско консултирање преку
глобалната компјутерска мрежа; дистрибуција на
аудио, видео и мултимедиски содржини преку
глобалните компјутерски мрежи; обезбедување
компјутерски услуги по барање кои овозможуваат
корисникот
да
прима
персонализирани
информации преку глобалната компјутерска
мрежа или преку рачните безжични уреди,
вклучително радио пејџери, целуларни телефони,
лични комуникациски служби и лични дигитални
потсетници; обезбедување персонализирани
информации по барање од широката лепеза теми
преку радио уреди и глобалната компјутерска
мрежа; компјутерски услуги како што се
обезбедување интерактивен сајт на глобалната
компјутерска мрежа достапен преку компјутер,
површинските водови и радио комуникациските
уреди, кој интерактивен сајт опфаќа еден
центар на лични податоци што има прилагодлив
адресар, календар, центар за електронска пошта
и други орудија за лично планирање на времето
и зголемување на продуктивноста,   кој исто
така содржи широка лепеза на информации за
комуникациските производи, услуги, технологија
и други општи информации од областа на
комуникациските производи, услуги, технологии
и други општи информации од областа на
комуникацијата

читачи на „интелигентните” картички; машини за
сметање; картички за комуникациски цели, особено
картички на податоци, модемски картички и факсмодем картички за комуникациски цели, сите за
користење со комуникациските уреди; електронски
публикации, особено прирачници за корисниците
на компјутер снимени на компјутерски медиуми;
неснимени аудио и видео касети, ленти, компактдискови; снимени аудио и видео касети, ленти и
компакт-дискови кои содржат музика, филмови,
анимации, електронски книги, видео-игри; аудио
и видео ленти, касети, дигитални видео-дискови,
видео компакт-дискови, интерактивни компактдискови, ласерски дискови, мини-дискови и mpЗ
дискови и уреди за снимање и репродукција од
компакт дискови и нивни периферни уреди со
содржини за забава, информации, медиумски
материјали, прирачници и материјали за
подучување; телевизори; слушалки; двогледи;
очила за сонце; очила; уреди за тревога во
случај на насилно влегување и пожар; стерео
опрема, особено стерео приемници и појачувачи,
репродукциски уреди со звучници за компакт
дискови, mpЗ дискови и мини дискови
кл. 38 - услуги во областа на телекомуникациите и
радиокомуникациите, особено услуги во врска со
сателитските преноси, телефонските комуникации,
пренос на телеграми, телетекст, факсимили
и електронска пошта, услуги на телевизиски
емитувања, електронско праќање говорни пораки,
особено снимање, складирање и потоа пренос на
говорни пратки по телефон, одржување видео
телеконференции, електронски пренос на говор,
видео запис, пораки и податоци, пренос на говорот,
говорна пошта, праќање на дигитални текстуални
пораки, телефакс пошта и пејџинг услуги;
обезбедување пристап на телекомуникациската
мрежа со оптички влакна, управување со мрежата
и водење на администрацијата, планирање на
телекомуникациската мрежа, и радио емитување;
обезбедување телекомуникациски приклучоци на
глобалната компјутерска мрежа; обезбедување
повеќекориснички пристап кон глобалната
компјутерска
информациска
мрежа
преку
компјутери, радио уреди, радио пејџери, целуларни
телефони и лични дигитални потсетници;
изнајмување и лизинг на телекомуникациските
мрежи и телекомуникациските уреди, особено
на основните станици што се состојат од
антени и антенски столбови, предаватели,
приемници, уреди за обработка на сигнали,
микробранови радио линии за врска, кабли за
врска, уреди за напојување и ормарчиња за
електронски контролори на основните станици,
усмерени антени, микробранови радио-апарати,
телефонски централи, опремите за вршење
пренос во комуникацијата, пристапните точки на
разгранување прекинувачи за телекомуникациска
намена, сервери, рутери, картички на податоци,
модеми, мултиплексерите; електрични кабли и
кабли од оптички влакна, софтвери и програми
за скремблирање, дескремблирање, кодирање
и декодирање на гласот, податоците, сликите и
видео записите

11174

(111) 11173

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/800

(220) 16/10/2002
(181) 16/10/2012
(450) 30/06/2006

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

TWIMAX
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 11 - греалки за воздух, калорифери, греалки
за крeвет, греалки за купатило, греалки за нозе,
греење(електрични апарати за греење), греење
(инсталации за греење), грејачи за вода (бојлери),
грејачи за вода, грејачи за пегла, грејачи за храна,
грејачи на телo, грејачки плочи, електрични
бојлери, електрични радијатори, печење (ражен
за печење), печки (решетки за печки), печки (уреди
за греење), плочи за греење

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти , слатки, сладоледи;
мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз; а особено чоколада, бисквити, кеси, вафли,
бисквити преливни со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(111) 11146

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/802

(220) 18/10/2002

кл. 40 - бојадисување, галванизација, електролиза
(обложување со постапка на електролиза),
заварување, леење метали, калење   метали,
обложување на металите, обработка на металите,
стружење, точење (острење), хромирање

(181) 18/10/2012
(450) 30/06/2006
(732) „Generika
Inform
Draganova”ET(Co.)

Impex-Milka

1505 Sofia, ul. „Sultan tepe” 19, BG
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(111) 11034

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/806

(220) 21/10/2002
(181) 21/10/2012

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006
(732) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US

GENERIKA-ASPISAL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 11042

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/804

(220) 18/10/2002
(181) 18/10/2012

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи и супстанции;
лекови и вакцини

(450) 30/06/2006
(732) ЛЕОВ, Трајче
ул. Костурска 51, 1400 Велес, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 11161

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/812

(220) 23/10/2002
(181) 23/10/2012

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2006
(732) Акционерско друштво за производство на
апарати за домаќинство МЕТАЛАЦ БИТОЛА
А.Д.
Индустриски кварт бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сина,сива и бела

METALEC BITOLA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - метални лимови, метални конструкции,
метални
конструкции
(преносни),
садови
(резервоари) за киселини (метални), садови за
течни горива (метални), силоси (метални), цевки
(метални арматури за цевки), цевки (метални
цевки за слевање), цевки (метални цевки со повеќе
отвори за цевки), цевки (метални цевки), челични
конструкции, челични лимови, челични цевки

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - арматури за градба /метални/, метални
врски, метална градба, метални конструкции,
метални конструкции /преносни/, опрема /метална/
за домаќинство, заштитници за печки, регистарски
таблички /метални/, прачки на метални решетки,
решетки за печки /метални/, метални силоси,
челични конструкции

11161
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кл. 11 - греалки за бањи, грејачи за вода,
инсталации за дистрибуција на водата, греалки за
воздух /калорифери/, греалки за бања, греалки за
нозе, електрични апарати за греење, инсталации
за греење, уреди за греење на тврдо или течно
гориво или гас, грејачи за вода /бојлери/, грејачи
на тела, грејачки плочи, електрични бојлери,
електрични радијатори, печки за пекарници,
ражен за печење, арматура за печки, обликувана
опрема за печки, простор за пепел во печките,
решетки за печки, уреди за полнење на печките,
печки /огниште/, печки /уреди за греење/, плочи за
греење
(111) 11162

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/813

(220) 23/10/2002

(111) 11160

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/815

(220) 23/10/2002
(181) 23/10/2012
(450) 30/06/2006

(732) Акционерско друштво за производство на
апарати за домаќинство МЕТАЛЕЦ БИТОЛА
А.Д.
Индустриски кварт бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 23/10/2012
(450) 30/06/2006
(732) Акционерско друштво за производство на
апарати за домаќинство МЕТАЛЕЦ БИТОЛА
А.Д.
Индустриски кварт бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - печки-уреди за греење
(111) 11159

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/814

(220) 23/10/2002
(181) 23/10/2012
(450) 30/06/2006

(732) Акционерско друштво за производство на
апарати за домаќинство МЕТАЛЕЦ БИТОЛА
А.Д.
Индустриски кварт бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

HERAKLEA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - арматури за градба /метални/, метални
врски, метална градба, метални конструкции,
метални конструкции /преносни/, опрема /метална/
за домаќинство, заштитници за печки, регистарски
таблички /метални/, прачки на метални решетки,
решетки за печки /метални/, метални силоси,
челични конструкции

ANTIKA

(540)

(591) сина, бела и  црвена

кл. 11 - греалки за бањи, грејачи за вода,
инсталации за дистрибуција на водата, греалки за
воздух /калорифери/, греалки за бањи, греалки за
нозе, електрични апарати за греење, инсталации
за греење, уреди за греење на тврдо или течно
гориво или гас, грејачи за вода /бојлери/, грејачи
на тела, грејачки плочи, електрични бојлери,
електрични радијатори, печки за пекарници,
ражен за печење, арматура за печки, обликувана
опрема за печки, простор за пепел во печките,
решетки за печки, уреди за полнење на печките,
печки /огниште/, печки /уреди за греење/, плочи за
греење
(111) 11037

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/817

(220) 24/10/2002
(181) 24/10/2012
(450) 30/06/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - печки-уреди за греење

(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

11162

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(540)

(591) црна, бела, жолта, темно и светло зелена и  
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез со маслиново масло

(591) комбинација од бела плава, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - филтер цигари

(111) 11082

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/827

(220) 29/10/2002
(181) 29/10/2012

(111) 11093

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/820

(220) 28/10/2002
(181) 28/10/2012

(450) 30/06/2006
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт, Скопје
ул.„Митрополит Теодосие Гологанов” бр. 59
1/6-15, 1000 Скопје, MK

(450) 30/06/2006
(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

KLESH

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, жолта, темно и светло зелена окер и
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез со маслиново масло
(111) 11094

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/821

(220) 28/10/2002
(181) 28/10/2012
(450) 30/06/2006

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни марамчиња,
марамчиња за еднократна употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи,
предлошки, хигиенски пелени и салфетки,
хигиенски производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарски
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со други класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
марамчиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

11082
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(111) 11163

(151) 15/05/2006

(111) 11153

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/829

(220) 30/10/2002

(210) TM  2002/869

(220) 11/11/2002

(181) 30/10/2012

(181) 11/11/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) ETA zivilska industrija, d.d.

(300) BAZ026006A  06/07/2002  BA

Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, SI

(732) MDP „NIRS” Srpski Brod, ZDP Rafinerija Ulja
Modrica p.o.

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

Vojvode Stepe 49, Modrica, BA

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риби, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пастеризирано овошје и зеленчук;
замрзнато овошје и зеленчук; длабоко замрзнато
овошје и зеленчук; со помош на замрзнување
осушено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
мармелади, компоти; јајца, млеко и млечни
производи; масло и масти за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, додатоци за кафе; брашно и производи од
жито; леб, колач, слатки, сладолед, мед, сируп од
меласа; квасец, прашок за подигање на тестото;
сол, сенф, оцет, сосови ( мирудии ), мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и бобинки, што не се опфатени
во другите класи; сурово, непреработено
овошје и зеленчук; семиња; природни билки;
природно цвеќе
(111) 11111

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/859

(220) 07/11/2002
(181) 07/11/2012
(450) 30/06/2006

(732) Compagnie Generale
Michelin-Michelin & Cie

des

Establissements

12 Cours Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cedex
9, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

LATITUDE

(591) зелена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви наменети за индустријата
кл. 4 - индустриски масла и масти, средства
за подмачкување; соединенија за собирање
прашина со навлажнување и врзување; горива
(вклучително и течните горива за мотори) и
материи за осветлување; свеќи и фитили за
осветлување
кл. 35 - групирање на разни производи за сметка
на трети лица (вклучително и нивниот превоз)
заради овозможување на потрошувачот полесно
воочување и купување на тие производи
кл. 37 - градење,
поставување

поправка,

услуги

на

кл. 40 - обработка на материјали, вклучително
и преработка и доработка на петрохемиски
производи
(111) 11154

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/870

(220) 11/11/2002
(181) 11/11/2012

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 -   пневматски гуми и внатрешни гуми
за тркала за возила; газечки површини за
регенерирање на пневматски гуми; гасеници за
возила (гасеничари)

11163

(450) 30/06/2006
(732) MDP „NIRS” Srpski Brod, ZDP Rafinerija Ulja
Modrica p.o.
Vojvode Stepe 49, Modrica, BA
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(111) 11198

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/883

(220) 12/11/2002
(181) 12/11/2012
(450) 30/06/2006

(732) „ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој
ул. Маршал Тито бр. 2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

AMINALON

кл. 4 - масло за мотори
(111) 11143

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/871

(220) 11/11/2002

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 11/11/2012

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

(450) 30/06/2006
(732) MDP „NIRS” Srpski Brod , ZDP Rafinerija Ulja
Modrica p.o.
Vojvode Stepe 49, Modrica, BA
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 11035

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/884

(220) 12/11/2002
(181) 12/11/2012
(450) 30/06/2006

(732) KABUSHIKI KAISHA MOLTEN
1-8 Yokogawa-Shinmachi, Nishi-ku, Hiroshimashi, Hiroshima-ken, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 4 - масло за мотори
(111) 11095

(151) 04/05/2006

(210) TM  2002/877

(220) 11/11/2002
(181) 11/11/2012

(551) индивидуална

(450) 30/06/2006

(510, 511)

(732) Smithers-Oasis Company
2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls,
Ohio 44221, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

кл. 28 - топки за игри, имено, топки за одбојка,
кошарка, фудбал, ракомет, американски фудбал,
топки за рагби фудбал, ватерполо топки, меки
топки   (за безбол), други топки за игри или
спортови; вреќи и торби за носење топки; други
спортски производи; играчки, вклучени во
интернационалната класа 28

OASIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 - пенести потпирачи за цветни аранжмани

кл. 21 - контејнери, плочи или подножја со
било каква форма од порозен синтетички
материјал или синтетичка пена за природни
како и вештачки билки и цвеќиња
Trgovski marki
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(111) 11026

(151) 11/05/2006

111) 11172

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/885

(220) 13/11/2002

(210) TM  2002/887

(220) 13/11/2002

(181) 13/11/2012

(181) 13/11/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) MERCK & CO ., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(732) Diners Club International Ltd.
8430 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60631, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DUVEPRA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 11027

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/886

(220) 13/11/2002
(181) 13/11/2012

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот, а особено услуги поврзани со кредитни
картички; програми за лојалност на корисниците
на кредитните картички; помош на патниците во
форма на обезбедување медицински и правни
препораки-совети, обновување или замена на
изгубени или украдени патни документи, травелспатни чекови и кредитни картички
(111) 11197

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/889

(220) 14/11/2002
(181) 14/11/2012

(450) 30/06/2006
(732) MERCK & CO ., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(450) 30/06/2006
(732) The Procter & Gamble Company , a company
organized and existing under the laws of the
State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

DUTOSA

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

BIOMAT

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

11026

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 11171

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/890

(220) 14/11/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата и
науката

(181) 14/11/2012
(450) 30/06/2006

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
одмастување и стружење; сапуни; парфимериски
производи, етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите

(732) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
100 Route 206 North Peapack, N.J. 07977, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции за употреба
во медицината, храна за доенчиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и за земање забни отпечатоци (забарски
смоли); средства за дезинфекција; производи
за
уништување
животински
штетници;
фунгициди,хербициди

(540)

SURVELL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 11196

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/891

(220) 15/11/2002
(181) 15/11/2012
(450) 30/06/2006
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111) 11138

(151) 15/05/2006

(210) TM  2002/897

(220) 19/11/2002
(181) 19/11/2012
(450) 30/06/2006

(732) THE LONDON TOBACCO COMPANY LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R
2PG , UK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(732) J. Safra Holdings ( Gibraltar ) Limited , a
corporation organized and existing under the
laws of Gibraltar
2nd Floor, Imossi House, 1/5 Irish Town, Gibraltar,
GI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BANQUE JACOB SAFRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, банкарски и финансиски  
услуги
(111) 11029

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/893

(220) 18/11/2002
(181) 18/11/2012
(450) 30/06/2006

(732) PLIVA d.d.

(591) црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутн, производи од тутун, прибор
за пушачи, запалки, кибрит

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

PLIVA
Trgovski marki
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(111) 11195

(151) 16/05/2006

(111) 11170

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/898

(220) 20/11/2002

(210) TM  2002/900

(220) 22/11/2002

(181) 20/11/2012

(181) 22/11/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) United Parcel Service of America, Inc., a
corporation organized and existing under the
Laws of the State of Delaware
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia
30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No: 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ULKER TUTKU

(540)

UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе,чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови ( како мирудии ); мирудии;
мраз; а особено чоколада, бисквити,кекси,
вафли,бисквити прелиени со чоколада и вафли
прелиени со чоколада

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски програми и софтвер; батерии;
уреди за алтернативно напојување со струја;
заштитници на пулсирања, магнетни дискови и
траки, печатари, ваги и скенери
кл. 35 - логистички менаџмент; интегрирано
следење и менаџмент на комерцијални
трансакции; рекламирачки услуги; деловни
менаџмент услуги; деловни административни
услуги; услуги за канцелариско работење;
обезбедување компјутеризирано следење на
пакети во транзит; дистрибуција на мостри; услуги
за асистенција при менаџмент; консултантски
услуги за менаџмент
кл. 36 - комерцијални услуги за обезбедување
заем; услуги за посредување на царина; набавки
при расцаринување; обезбедување при времени
увозни обврзници; обработка на визи/квоти;
обезбедување царински обврзници; обезбедување
враќање на царината; рекламација на царински
давачки за други; осигурителни услуги; финансиски
услуги; монетарни услуги; услуги со недвижности;
посредувачки (брокерски) услуги; банкарски
услуги; услуги со финансирање; производствени
услуги; кредитни услуги; административни услуги
сврзани со побарување по гаранции; услуги
за посредување во недвижности; поморско
осигурување; справување со ризик
кл. 39 - шпедиција; пакување стока за транспорт;
услуги за превоз на писма, документи,
соопштенија, печатен материјал   и друга стока
и предмети со разни транспортни средства;  
вклучително и сродни услуги во класата 39 како
што е складирање, сместување стоки во склад;
пакување, испорака и враќање назад на стоката
сврзана со претходно наведеното

11195

(111) 11039

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/927

(220) 26/11/2002
(181) 26/11/2012
(450) 30/06/2006

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

DESTREE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други субстанции
за перење алишта и миење садови; препарати за
алишта; препарати за алишта наменети за суво
перење; препарати за полирање кујна и стакло;
препарати за чистење, полирање и светнување,
како и абразивни препарати; чистачи на ќилими;
шампони, детергенти; сапуни; препарати за
употреба во домаќинството; смекнувачи на
ткаенина; адитиви за алишта; препарати за
отстранување дамки; сите горе наведени стоки со
или без дезинфекциски компоненти

Trgovski marki
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(111) 11092

(151) 11/05/2006

(111) 11055

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/928

(220) 26/11/2002

(210) TM  2002/987

(220) 10/12/2002

(181) 26/11/2012

(181) 10/12/2012

(450) 30/06/2006

(450) 30/06/2006

(732) Reckitt Benckiser NV

(732) RISO KAGAKU CORPORATION

Gebou de Appelaer, De Fruittuinen 2-12, 2132 NZ,
Hoofddorp, NL
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

LOVELAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други субстанции
за перење   алишта и миење   садови; препарати
за алишта; препарати за алишта наменети за суво
перење; препарати за полирање   кујна и стакло;
препарати за чистење, полирање и светнување,
како и абразивни препарати; чистачи на ќилими;
шампони, детергенти; сапуни; препарати за
употреби во домаќинството; смекнувачи на
ткаенина; адитиви за алишта; препарати за
отстранување на дамки; сите горе наведени
стоки со или без дезинфицирани компоненти, во
меѓународната класа 03
(111) 11169

(151) 16/05/2006

(210) TM  2002/975

(220) 06/12/2002
(181) 06/12/2012
(450) 30/06/2006

(732) Друштво за трговија и услуги увоз-извоз
Смилев Дејан и др. ЕЛЕН ДОО
ул. Егејска бр. 122, 7500 Прилеп , MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, портокалова, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање
патувања

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - мастило за печатење, паста за печатење,
мастило за копирање, композити за печатење  и
други препарати за печатење и/или копирање;
маслени бои; бои (colourings)  и тонер кертриџи
кл. 7 - апарати и машини за печатење; печатарски
преси (машини); печатарски плочи како што
се „heat-perforatable   flexible printing plates”;
полначи на хартија (paper feeders); машини
за сортирање   печатена хартија; апарати за
печатење како и за правење матрици; машини
за произведување на матрици; флеш единици за
произведување матрици како делови од машини
за произведување матрици; делови, приклучоци
и аксесор за гореспоменатите производи;
мастила и бои (colourings) за употреба во врска со
гореспоменатите производи
кл. 9 - машини и апарати за репродуцирање слика;
машини и апарати за копирање; фотографски,
електростатски и термички машини и апарати
за копирање; дигитални принтери; дигитални
печатарски машини за канцелариска употреба;
дигитални дупликатори; принтери за употреба
со компјутери; флеш-тип матрици; флеш-тип
единици за правење матрици; флеш светилки,
флеш ламби; интерфејс за компјутери, единици
на соларни батерии за гореспоменатите
производи, факс машини; компјутерски програми;
компјутерски софтвер; компјутерски периферални
уреди   и делови; приклучоци и аксесори за сите
од гореспоменатите производи
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од хартија и/или картон; кутии од хартија и/или
картон; карти, хартиени листови; канцелариски
реквизити; канцелариски материјали; печатарски
типови (printers type); печатарски блокови;
матрична хартија, матрични листови; матрични
плочи; мастилни перничиња; мастилни рибони;
мастилни листови за дупликатори; печатарски
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матрична хартија, матрични листови; матрични
плочи; мастилни перничиња; мастилни рибони;
мастилни листови за дупликатори; печатарски
сетови; печатски кит за употреба со матрична
хартија; печатарски апарати за канцелариска
употреба; копирачки апарати за канцелариска
употреба; дупликатори; печатарски апарати, како
и апарати за правење матрици за канцелариска
употреба; делови, приклучоци и аксесорис за
сите од гореспоменатите производи; секачи/
уништувачи на хартија; мастила за матрично
или сито (screen) печатење и мимеографски
мастила; различни бои мастила и „colourants” за
мастила, сите за употреба во домаќинството или
канцелариска употреба

сетови; печатски кит за употреба со матрична
хартија; печатарски апарати за канцелариска
употреба; копирачки апарати за канцелариска
употреба; дупликатори; печатарски апарати, како
и апарати за правење матрици за канцелариска
употреба; делови, приклучоци и аксесорис за
сите од гореспоменатите производи; секачи/
уништувачи на хартија; мастила за матрично
или сито (screen) печатење и мимеографски
мастила; различни бои мастила и „colourants” за
мастила, сите за употреба во домаќинството или
канцелариска употреба
(111) 11062

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/988

(220) 10/12/2002
(181) 10/12/2012
(450) 30/06/2006

(732) RISO KAGAKU CORPORATION

(111) 11060

(151) 11/05/2006

(210) TM  2002/989

(220) 10/12/2002
(181) 10/12/2012

2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

RISOGRAPH
(551) индивидуална

(450) 30/06/2006
(732) RISO KAGAKU CORPORATION
2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 2 - мастило за печатење, паста за печатење,
мастило за копирање, композити за печатење  и
други препарати за печатење и/или копирање;
маслени бои; бои (colourings)  и тонер кертриџи
кл. 7 - апарати и машини за печатење; печатарски
преси (машини); печатарски плочи како што
се „heat-perforatable   flexible printing plates”;
полначи на хартија (paper feeders); машини
за сортирање   печатена хартија; апарати за
печатење како и за правење матрици; машини
за произведување на матрици; флеш единици за
произведување матрици како делови од машини
за произведување матрици; делови, приклучоци
и аксесори за гореспоменатите производи;
мастила и бои (colouring) за употреба во врска со
гореспоменатите производи
кл. 9 - машини и апарати за репродуцирање слика;
машини и апарати за копирање; фотографски,
електростатски и термички машини и апарати
за копирање; дигитални принтери; дигитални
печатарски машини за канцелариска употреба;
дигитални дупликатори; принтери за употреба
со компјутери; флеш-тип матрици; флеш-тип
единици за правење матрици; флеш светилки,
флеш ламби; интерфејс за компјутери, единици
на соларни батерии за гореспоменатите
производи, факс машини; компјутерски програми;
компјутерски софтвер; компјутерски периферални
уреди и делови; приклучоци и аксесори за сите од
гореспоменатите производи
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од хартија и/или картон; кутии од хартија и/или
картон; карти, хартиени листови; канцелариски
реквизити; канцелариски материјали; печатарски
типови (printers type); печатарски блокови;

11062

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - мастило за печатење, паста за печатење,
мастило за копирање, композити за печатење  и
други препарати за печатење и/или копирање;
маслени бои; бои (colourings)  и тонер кертриџи
кл. 7 - апарати и машини за печатење; печатарски
преси (машини); печатарски плочи како што
се „heat-perforatable   flexible printing plates”;
полначи на хартија (paper feeders); машини
за сортирање   печатена хартија; апарати за
печатење како и за правење матрици; машини
за произведување на матрици; флеш единици за
произведување матрици како делови од машини
за произведување матрици; делови, приклучоци
и аксесори за гореспоменатите производи;
мастила и бои (colouring) за употреба во врска со
гореспоменатите производи
кл. 9 - машини и апарати за репродуцирање слика;
машини и апарати за копирање; фотографски,
електростатски и термички машини и апарати
за копирање; дигитални принтери; дигитални
печатарски машини за канцелариска употреба;
дигитални дупликатори; принтери за употреба
со компјутери; флеш-тип матрици; флеш-тип
единици за правење матрици; флеш светилки,
флеш ламби; интерфејс за компјутери, единици
на соларни батерии за гореспоменатите
производи, факс машини; компјутерски програми;
компјутерски софтвер; компјутерски периферални
уреди и делови; приклучоци и аксесори за сите од
гореспоменатите производи

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од хартија и/или картон; кутии од хартија и/или
картон; карти, хартиени листови; канцелариски
реквизити; канцелариски материјали; печатарски
типови (printers type); печатарски блокови;
матрична хартија, матрични листови; матрични
плочи; мастилни перничиња; мастилни рибони;
мастилни листови за дупликатори; печатарски
сетови; печатски кит за употреба со матрична
хартија; печатарски апарати за канцелариска
употреба; копирачки апарати за канцелариска
употреба; дупликатори; печатарски апарати, како
и апарати за правење матрици за канцелариска
употреба; делови, приклучоци и аксесорис за
сите од гореспоменатите производи; секачи/
уништувачи на хартија; мастила за матрично
или сито (screen) печатење и мимеографски
мастила; различни бои мастила и „colourants” за
мастила, сите за употреба во домаќинството или
канцелариска употреба
(111) 10998
(210) TM  2004/807

(151) 02/03/2006
(220) 21/10/2004
(181) 21/10/2014
(450) 30/06/2006

(732) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Романовце, Куманово
(540)
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(111) 11001

(151) 03/03/2006

(210) TM  2004/825

(220) 29/10/2004
(181) 29/10/2014
(450) 30/06/2006

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
СМАРТ КОМПЈУТЕРИ ДОО увоз-извоз Скопје
ул. „Иван Милутиновиќ” бр. 11, 1000 Скопје,
MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

INFINITI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство не се од благородни метали или
преслечени од нив/; чешли и сунѓери; четки /освен
сликарски четки/; материјали за правење четки;
производи што се користат  за чистење; челична
волна; сурово и полуобработено стакло /освен
градежно стакло/; стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 28 - игри и играчки; производи за гимнастика
и спорт, што не се опфатени со другите класи;
украси за елка
кл. 38 - телекомуникации

(591) портокалова, светло зелена, темно
црвена, жолта, виолетова и сина

зелена,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалоци

Trgovski marki

11001
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(111) 10996

(151) 02/03/2006

(210) TM  2005/359

(220) 20/05/2005
(181) 20/05/2015
(450) 30/06/2006

(732) Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО
ул. Народен фронт бр. 25/3, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

(111) 11000
(210) TM  2005/368

(151) 03/03/2006
(220) 25/05/2005
(181) 25/05/2015
(450) 30/06/2006
(732) Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО
Скопје
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

PRAVDA

DAVAI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашока за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(111) 10999

(151) 02/03/2006

(210) TM  2005/364

(220) 24/05/2005
(181) 24/05/2015
(450) 30/06/2006

(732) Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(111) 11002
(210) TM  2005/393

(151)
(220)
(181)
(450)

03/03/2006
27/05/2005
27/05/2015
30/06/2006

(732) Керамика Нова дооел Велес
ул. Индустриска бб 1400 Велес, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

MARSHAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
(111) 10997

(151) 02/03/2006

(210) TM  2005/366

(220) 24/05/2005
(181) 24/05/2015
(450) 30/06/2006

(732) Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО
Скопје
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

PRAVDA
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит
10996

(591) сива, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени, а особено секаков
вид на санитарии, бањи (опрема за бањи),
бањи за седење (кади за бањите на седење);
бидеа за миење, даски за WC школки; кабини за
туширање; кади за бањање (облоги за кади за
бањање); кади за бањање во седечка положба;
нужници (санитарни чворови) подвижни; писоари
(санитарни чворови за мажи); санитарни  чворови
(WC), WC школки; славини; мијалници
кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, црна смола
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици шро не се од метал, а особено подни
и сидни глазирани керамички и порцелански
плочки
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
а особено услуги поврзани со малопродажба
и големопродажба на подни и ѕидни глазирани
керамички и порцелански плочки; услуги поврзани
со малопродажба и големопродажба на секаков
вид санитарии

Trgovski marki

Glasnik,
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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)
kl. 1

(111)
11013
11029
11131
11132
11144
11153

kl. 2

11055
11060
11062
11081
11144

kl. 3

10988
11009
11010
11011
11029
11031
11033
11039
11082
11092
11157
11177
11178
11188
11197

kl. 4

11010
11011
11116
11118
11143
11153
11154

kl. 5

10714
10962
10963
10964
10965
10966
10967
10979
11010

Trgovski marki

(510)

(111)
11011
11016
11019
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11029
11034
11036
11071
11074
11080
11082
11084
11088
11089
11096
11104
11112
11113
11120
11121
11129
11130
11133
11146
11147
11148
11150
11151
11157
11165
11168
11171
11175
11180
11181
11182
11183
11184
11198
11199

(510)

(111)
11202

kl. 6

11042
11160
11161

kl. 7

10981
11028
11055
11060
11062
11091
11116
11118

kl. 9

10970
10975
10981
10983
10992
11001
11043
11055
11060
11062
11077
11078
11091
11114
11115
11122
11124
11174
11176
11185
11186
11187
11195

kl. 10

10966
10968
11071
11080
11096
11104
11112
Pregledi
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(510)
kl. 11

kl. 12

kl. 14

(111)
11002
11028
11042
11043
11083
11091
11159
11160
11161
11162
10983
11018
11020
11075
11091
11099
11101
11102
11103
11111
11116
11117
11118
11167

10983
11055
11060
11062
11081
11082
11100
11185
11186
11187

kl. 17

10983
11095
11131
11132
11144

kl. 18

11097
11114
11115

kl. 19

11002
11144

kl. 21

11001
11095
11145

(111)

kl. 24

10995

kl. 25

10995
11114
11115
11203

kl. 27

11030

kl. 28

11001
11035
11114
11115

kl. 29

10976
10977
10978
10982
10989
11014
11019
11067
11070
11085
11086
11087
11105
11106
11107
11128
11134
11151
11163
11180
11181
11182
11183
11191
11201

11114
11115
11123

kl. 16

Pregledi

(510)

kl. 30

10974
10982
10996
11007
11019
11058
11059
11061
11063
11065
11066
11068
11069
11093
11094
11108
11126

(510)

(111)
11127
11128
11136
11139
11140
11141
11142
11150
11151
11163
11170
11173
11179
11180
11181
11182
11183
11191

kl. 31

10976
10977
10978
11109
11110
11134
11163

kl. 32

10991
10998
11019
11038
11067
11070
11098
11105
11106
11107
11145
11151
11158
11189
11190
11191
11192

kl. 33

10972
10973
10985
10986
10987
10996
11000
11008
11189
11190

kl. 34

10997
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(111)
10999
11000
11032
11037
11040
11041
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11056
11057
11064
11072
11073
11076
11079
11119
11123
11138
11152
11189
11190
11194

kl. 35

kl. 36

Trgovski marki

10969
10972
10973
10983
10989
10990
11002
11003
11004
11005
11017
11028
11081
11100
11149
11153
11195
10969
10993
10994
11012
11015
11155
11156

(510)

(111)
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(510)

11174
11176
11186
11187

11172
11193
11195
11196
kl. 37

10969
10990
11028
11131
11132
11153
11186
11187

kl. 38

10980
11001
11155
11156
11164
11166
11174
11176
11200

kl. 39

10971
10972
10973
10983
11125
11145
11169
11195

kl. 40

11006
11042
11153

kl. 41

10969
10984
11006
11135
11137
11155
11156
11157
11186
11187

kl. 42

10969
10971
10992
11003
11004
11005
11006
11017
11043

(111)

kl. 43

10996
11000

kl. 44

10976
10977

kl. 45

11006

Pregledi
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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) Advanced Medical Optics, Inc.
(111) 11096
(210) MK/T/ 2002/242
11112
MK/T/ 2002/278
11104
MK/T/ 2002/283
Advanced Micro Devices, Inc.
11124
MK/T/ 2002/442
Allied Domecq Spirits & Wine Limited
11008
MK/T/ 2001/982
AMERICAN POWER CONVERSION 		
CORPORATION ,
a Massachusetts corporation
11043
MK/T/ 2002/427
Anker Systems GmbH
11187
11186

MK/T/ 2002/303
MK/T/ 2002/304

Aramis Inc.
11033
11031

MK/T/ 2002/717
MK/T/ 2002/718

Astellas Pharma Inc.
11184

MK/T/ 2002/642

BADEL 1862 d.d. vina alkoholna i
bezalkoholna pica
10972
MK/T/ 2001/1174
10973
MK/T/ 2001/1175
BALKAM AD
11108

MK/T/ 2002/582

BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o
11168
MK/T/ 2002/117
11113
MK/T/ 2002/480
BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI ANONIM
SIRKETI
11144
MK/T/ 2002/698
Beutlich L.P.
11175
11165

MK/T/ 2002/662
MK/T/ 2002/565

Biochemicals International Ltd
10988
MK/T/ 2001/879
BioPartners GmbH
11133
Pregledi

MK/T/ 2002/469

(732) BOSNALIJEK d.d.
(111) 10714

(210) MK/T/2001/921

Bristol-Myers Squibb Company,
11202
MK/T/ 2002/653
Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware Corporation
10962
MK/T/ 2001/888
BROTHER INDUSTRIES, LTD
11185
MK/T/ 2002/316
Capitol Records Inc.
10975
10970

MK/T/ 2001/947
MK/T/ 2001/948

Cartridge World Pty Ltd
11149

MK/T/ 2002/290

CHARMILLES TECHNOLOGIES S.A.
10981
MK/T/ 2001/1054
COLOPLAST A/S
10966

MK/T/ 2002/44

Compagnie Generale des Establissements
Michelin-Michelin & Cie
11111
MK/T/ 2002/859
DaimlerChrysler Corporation,
a Delaware corporation
11020
MK/T/ 2002/398
DELTA ICE CREAM S.A.
10974

MK/T/ 2001/1179

Diners Club International Ltd.
11172
MK/T/ 2002/887
D-Link Corporation
11122

MK/T/ 2002/438

EBEWE Pharma Ges.m.H.Nfg.KG
11120
MK/T/ 2002/218
Enterprise Rent-A- Car Company
10971
MK/T/ 2001/917
ETA zivilska industrija, d.d.
11163
MK/T/ 2002/829
Trgovski marki

Glasnik,

(732) Etablissements L Lacroix Fils SA
(111) 11076
(210) MK/T/ 2002/610
11079
MK/T/ 2002/611
Exxon Mobil Corporation ,
a New Jersey corporation
11013
MK/T/ 2002/313
Ford Models, Inc. 142 Greene Street, New York
11135
MK/T/ 2002/220
11137
MK/T/ 2002/221
FRANCK Prehrambena industrija, dionicko
drustvo - ZAGREB
11136
MK/T/ 2002/635
11142
MK/T/ 2002/636
11141
MK/T/ 2002/637
11140
MK/T/ 2002/638
11139
MK/T/ 2002/639
Gallaher Limited
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11041
11040

MK/T/ 2002/524
MK/T/ 2002/525
MK/T/ 2002/526
MK/T/ 2002/527
MK/T/ 2002/528
MK/T/ 2002/529
MK/T/ 2002/530
MK/T/ 2002/534
MK/T/ 2002/535
MK/T/ 2002/536
MK/T/ 2002/537
MK/T/ 2002/704
MK/T/ 2002/705

Generika Inform ImpexMilka Draganova ET(Co.)
11146
MK/T/ 2002/802
GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY 		
COMPANY
11117
MK/T/ 2002/429
11167
MK/T/ 2002/430
GREEK COOPERATIVE CIGARETTE
MANUFACTURING COMPANY S.A.
11194
MK/T/ 2002/739
Hankook Tire Co., Ltd.
11099
11101
11102

MK/T/ 2002/267
MK/T/ 2002/268
MK/T/ 2002/269

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
10992
MK/T/ 2001/5
House of Prince A/S
11072
Trgovski marki

MK/T/ 2002/243
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(111) 11073
11032

(210) MK/T/ 2002/244
MK/T/ 2002/372

HYUNDAI MOBIS
11103

MK/T/ 2002/271

Hyundai Motor Company
11075
MK/T/ 2002/285
11018
MK/T/ 2002/743
J. Safra Holdings ( Gibraltar ) Limited ,
a corporation organized and existing
under the laws of Gibraltar
11196
MK/T/ 2002/891
Johns Manville AB
11030

MK/T/ 2002/310

KABUSHIKI KAISHA MOLTEN
11035
MK/T/ 2002/884
KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.
11145
MK/T/ 2002/318
11150
MK/T/ 2002/543
11151
MK/T/ 2002/560
KONSUL Ltd.
11127

MK/T/ 2002/129

Kraft Foods AS
11179

MK/T/ 2002/659

KRAFT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI
11201
MK/T/ 2002/660
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
11116
MK/T/ 2002/724
11118
MK/T/ 2002/725
La Mer Technology, Inc.
11177

MK/T/ 2002/719

LIEBHERR-INTERNATIONAL AG
11091
MK/T/ 2001/1049
LUKATEX Ltd
11028

MK/T/ 2002/706

Make-Up Art Cosmetics Inc.
11178
MK/T/ 2002/702
MARBO PRODUCT - Mesovito preduzece za
proizvodnju prehrambenih proizvoda,
drustvo sa ogranicenom odgovornoscu,
Beograd
10989
MK/T/ 2001/1088
Pregledi
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(732) Mars, Incorporated
(111) 11128
(210) MK/T/ 2002/138
McDonald‘s Corporation,
One McDonald‘s Plaza
11134
MK/T/ 2002/449
MDP „NIRS” Srpski Brod , ZDP Rafinerija Ulja
Modrica p.o.
11143
MK/T/ 2002/871
11153
MK/T/ 2002/869
11154
MK/T/ 2002/870
MERCK & CO ., Inc.,
a New Jersey corporation
11026
11027
11074
11088
11089
11016

MK/T/ 2002/885
MK/T/ 2002/886
MK/T/ 2002/256
MK/T/ 2002/596
MK/T/ 2002/597
MK/T/ 2002/640

Monsanto Technology LLC
11109
MK/T/ 2002/590
11110
MK/T/ 2002/591
Motorola, Inc. a Delaware corporation
11176
MK/T/ 2002/795
11174
MK/T/ 2002/796
MSP Singapore Company, LLC
11147
MK/T/ 2002/173
11148
MK/T/ 2002/174
Nike International Ltd.
Corporation of The Islands Bermuda
11114
MK/T/ 2002/470
11115
MK/T/ 2002/471
NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION
11203
MK/T/ 2002/405
NOBEL Communications Ltd.
11191
MK/T/ 2001/1161
Novo Nordisk A/S
11130
11071
11080

MK/T/ 2002/140
MK/T/ 2002/208
MK/T/ 2002/222

(732) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
(111) 11171
(210) MK/T/ 2002/890
11121
MK/T/ 2002/435
11034
MK/T/ 2002/806
PHARMACIA AB
10968

MK/T/ 2001/929

PLIVA d.d
11084
11025
11024
11029

MK/T/ 2002/583
MK/T/ 2002/363
MK/T/ 2002/731
MK/T/ 2002/893

PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
11183
MK/T/ 2002/654
11182
MK/T/ 2002/655
11181
MK/T/ 2002/656
11180
MK/T/ 2002/657
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
11056
MK/T/ 2001/655
11057
MK/T/ 2001/656
Reckitt & Colman (Overseas) Limited
11010
MK/T/ 2002/641
11011
MK/T/ 2002/650
11039
MK/T/ 2002/927
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
11022
MK/T/ 2002/195
11023
MK/T/ 2002/196
11036
MK/T/ 2002/378
Reckitt Benckiser NV
11092

MK/T/ 2002/928

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
11123
MK/T/ 2001/744
Rigs Services Ltd
11003
11004

MK/T/ 2001/874
MK/T/ 2001/875

RISO KAGAKU CORPORATION
11055
MK/T/ 2002/987
11062
MK/T/ 2002/988
11060
MK/T/ 2002/989

Novo Nordisk FemCare AG
11129
MK/T/ 2002/139

S.A. Bodegas y Vinedos Santiago
Graffigna Limitada
10986
MK/T/ 2001/939

OFFICE 1 SUPERSTORES INTERNATIONAL
INC.
11100
MK/T/ 2002/730

S.C. Johnson & Son, Inc.
11188
MK/T/ 2001/1156
11009
MK/T/ 2002/301

PepsiCo Inc.
10982
Pregledi

MK/T/ 2001/1080

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Schering AG
(111) 11021

(210) MK/T/ 2002/153

SCHERING-PLOUGH LTD.
10979
MK/T/ 2001/1143
Smithers-Oasis Company
11095
MK/T/ 2002/877
SOCIETE NATIONALE D`EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET 		
ALLUMETTES (SEITA),
A French Corporation (Societe Anonyme)
11152
MK/T/ 2002/566
Sony Music Entertainment Inc.,
a Delaware corporation
11077
MK/T/ 2002/296
11078
MK/T/ 2002/297
TDR d.o.o.
11037

MK/T/ 2002/817

THE COCA - COLA COMPANY
11098
MK/T/ 2002/250
11038
MK/T/ 2002/306
11158
MK/T/ 2002/366
THE LONDON TOBACCO COMPANY LIMITED
11138
MK/T/ 2002/897
The Procter & Gamble Company ,
a company organized and existing
under the laws of the State of Ohio
11197
MK/T/ 2002/889
TIA MARIA LIMITED
10987

MK/T/ 2001/1114

Toyotomi Co., Ltd.
11083

MK/T/ 2002/491

Unilever N.V.
11019

MK/T/ 2002/677

United Parcel Service of America, Inc.,
a corporation organized and existing
under the Laws of the State of Delaware
11195
MK/T/ 2002/898
VINDIJA prehrambena industrija d.d.
11105
MK/T/ 2002/287
11106
MK/T/ 2002/288
11107
MK/T/ 2002/289
11070
MK/T/ 2002/311
11067
MK/T/ 2002/312
Vinedos y Bodegas Sainte Sylvie SA
10985
MK/T/ 2001/931
Trgovski marki
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(732) VIOTROS - Industry of Foodstuff - 		
Preparations & Treаtment of Milk,
Industrial and Commercial
Societe Anonyme” работи и како „VIOTROS
AVEE”
(111) 11014
(210) MK/T/ 2002/663
Visa International Service Association („Visa”)
a Delaware corporation
11015
MK/T/ 2002/631
Wyeth
10963
10964
10965
10967

MK/T/ 2001/896
MK/T/ 2001/897
MK/T/ 2001/898
MK/T/ 2001/919

YILDIZ HOLDING A.S.
11173
11170

MK/T/ 2002/800
MK/T/ 2002/900

Yum! Restaurants International S.a.r.l.
a company organized under the laws of
Luxembourg
11005
MK/T/ 2001/876
ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo
za proizvodnju piva,
alkoholnih i bezalkoholnih pica
10991
MK/T/ 2001/1110
Zippo Manufacturing Company
11097
MK/T/ 2002/738
ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
11058
MK/T/ 2002/160
11059
MK/T/ 2002/161
11061
MK/T/ 2002/162
11063
MK/T/ 2002/163
11065
MK/T/ 2002/164
11066
MK/T/ 2002/165
11068
MK/T/ 2002/166
11069
MK/T/ 2002/167
11085
MK/T/ 2002/584
11086
MK/T/ 2002/585
11087
MK/T/ 2002/586
11093
MK/T/ 2002/820
11094
MK/T/ 2002/821
11126
MK/T/ 2002/450
Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
10994
MK/T/ 2001/1058
10993
MK/T/ 2001/1059

Pregledi
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(732) Акционерско друштво за производство на
апарати за домаќинство МЕТАЛАЦ БИТОЛА
А.Д.
(111) 11161
(210) MK/T/ 2002/812
11159
MK/T/ 2002/814
11160
MK/T/ 2002/815
11162
MK/T/ 2002/813
АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
11193
MK/T/ 2002/380
БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
11017
MK/T/ 2002/302
Василески Драге
11189
11190

MK/T/ 2002/592
MK/T/ 2002/593

ГОДА, Горан
11155
11156

MK/T/ 2000/1515
MK/T/ 2000/1516

Друштво за графичко издавачка дејност
ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје
11081
MK/T/ 2002/612
Друштво за образование, проектирање и
други дејности ХЕЛОУ Сузана и др. ДОО
Скопје
10969
MK/T/ 2001/1048
Друштво за производство и трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
10998
MK/T/ 2004/807
Друштво за производство со текстилни
производи ПАЛТЕКС а.д.
10995
MK/T/ 2001/979
Друштво за производство, трговија и
услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт, Скопје
11082
MK/T/ 2002/827
Друштво за производство, трговија и
услуги СМАРТ КОМПЈУТЕРИ ДОО увозизвоз Скопје
11001
MK/T/ 2004/825
Друштво за современи комуникации
ЈБТ ДОО
10996
MK/T/ 2005/359
10999
MK/T/ 2005/364
10997
MK/T/ 2005/366
11000
MK/T/ 2005/368
Друштво за трговија и услуги увоз-извоз
Смилев Дејан и др. ЕЛЕН ДОО
11169
MK/T/ 2002/975
Pregledi

(732) Друштво за туризам, трговија и услуги
КИНИССИ Т.О. Душко и Зоран ДОО
(111) 11125
(210) MK/T/ 2002/261
ИНДКООП Блаже и Дејан Д.О.О.
11007
MK/T/ 2001/14
Јавно претпријатие за поштенски сообраќај
„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
11164
MK/T/ 2002/49
11166
MK/T/ 2002/51
ЈАКА - 80 АД Радовиш ОЕ Развој
11198
MK/T/ 2002/883
11199
MK/T/ 2002/783
Керамика Нова дооел Велес
11002
MK/T/ 2005/393
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
11200
MK/T/ 2002/716
ЛЕОВ, Трајче
11042

MK/T/ 2002/804

МОБИМАК Акционерско друштво за 		
мобилна телефонија-Скопје
10980
MK/T/ 2001/713
Научна Установа РУДАРСКИ ИНСТИТУТ Скопје
11006
MK/T/ 2002/76
ПАЛМЕРС А.С.
10983

MK/T/ 2002/37

СИЛЕКС БАНКА
11012

MK/T/ 2001/1044

ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ
11131
MK/T/ 2002/518
11132
MK/T/ 2002/519
ТОФОСКИ, Дарко
10976
10977
10978

MK/T/ 2002/21
MK/T/ 2002/22
MK/T/ 2002/23

Трговско Друштво за трговија на големо и
мало и производство МАК - ЕР Розеана
ДООЕЛ увоз - извоз
10990
MK/T/ 2001/1089
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје
11064
MK/T/ 2002/319
11119
MK/T/ 2002/496
Trgovski marki

Glasnik,
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(732) Универзитет „Св.Кирил и Методиј”
Фармацевтски Факултет Ц.О. Скопје
(111) 11157
(210) MK/T/ 2002/464
Фабрика за производство на пиво и
безалкохолни пијалоци ПИВАРА БИТОЛА
АД
11192
MK/T/ 2002/367
ХУМАНИТАРНА АСОЦИЈАЦИЈА 		
МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР
ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА - СКОПЈЕ
10984
MK/T/ 2001/1007

Trgovski marki

Pregledi
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prodol@uvawa
(111)
00093
00323
00405
00644
00646
00647
00664
00678
00728
00739
00740
00777
00780
00781
00786
00787
00788
00792
00795
00796
00797
00798
00799
00802
00803
00804
00814
00816
00819
00820
00821
00825
00837
03587
03589
03593
03604
03605
03609
03611
03612
03615
03619
03621
03629
03632
03635
03636
03641
03642
03647
03658
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(186)
05.01.20011
25.10.2013
25.10.2013
11.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
29.06.2013
20.01.2014
22.02.2014
04.03.2014
04.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
17.02.2014
16.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
14.02.2014
25.01.2014
17.02.2014
20.01.2014
20.01.2014
31.01.2014
14.03.2014
14.03.2014
25.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
05.04.2014
05.04.2014
14.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
23.03.2014
22.03.2014
24.03.2014
16.02.2014
Trgovski marki

Glasnik,

(111)
03686
03712
03728
03736
03741
03749
03815
03826
04844
04951
04962
04964
04966
05225
05291
05293
05294
05361
05377
05383
05386
05409
05425
05454
05565
05567
05574
05598
05606
05623
05675
05679
05685
05719
05720
05766
05946
06284
00507
01073
01244
01325
01335
01336
01606
01660
01984
02031
02230
02231
02347
02348
02349
02405
02563
Trgovski marki
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(186)
06.04.2014
19.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
11.05.2014
13.05.2014
26.05.2014
16.06.2014
28.02.2014
01.04.2014
22.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
05.07.2009
10.08.2014
09.08.2014
10.08.2014
15.09.2014
30.08.2014
12.09.2014
19.09.2014
28.06.2014
14.10.2014
22.08.2014
18.11.2014
18.11.2014
21.11.2014
27.09.2014
30.11.2014
05.12.2014
25.03.2014
15.12.2014
05.12.2014
28.09.2014
29.09.2014
30.08.2014
26.05.2014
18.02.2014
15.09.2013
05.04.2014
01.11.2009
27.04.2014
25.02.2005
25.02.2005
20.02.2016
06.02.2014
16.11.2014
01.03.2014
11.06.2014
11.06.2014
01.02.2014
05.04.2014
05.04.2014
06.02.2014
22.12.2011
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111)
02568
03115
03277
03278
03300
03323
03399
03988
03989
04097
04134
04162
04242
04243
04248
04302
04315
04620
06318
06331
06337
06338
06345
00009
03558
03559
03561
03562
03563
03565
03566
03567
03568
00455
00539
00962
00980
00981
00982
00874
01142
01145
00246
01152
01157
01159
01164
00249
00250
03106
03654
03669
00623
00625
00626
00628
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(186)
12.06.2012
23.05.2014
01.03.2014
30.05.2014
05.07.2007
25.10.2014
15.11.2014
10.12.2003
27.10.2010
01.03.2014
27.04.2014
16.11.2014
01.07.2005
20.03.2008
15.01.2014
20.10.2014
27.02.2014
05.03.2014
03.10.2010
01.02.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
22/09/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
15/03/2014
22/10/2014
05/03/2014
05/04/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2018
01/02/2014
01/02/2014
15/03/2014
15/03/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
22/10/2014
15/04/2015
23/02/2014
02/03/2014
02/03/2014
02/03/2014
03/03/2014
Trgovski marki

Glasnik,

(111)
00769
00770
00771
03628
03630
00302
03618
03694
03696
03718
03757
03756
03761
03745
03762
03773
03816
03839
03841
04868
05686
04946
04963
05050
05075
03698
05216
05247
05246
05245
05244
05243
05242
05241
05238
05333
05334
05321
05322
05582
00240
05371
05313
05314
05315
05316
06041
06040
05782
05413
05415
05296
05268
05287
05417
05418
Trgovski marki
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(186)
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
15/03/2014
14/03/2014
29/03/2014
05/04/2014
06/04/2014
06/04/2014
25/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
04/05/2014
04/05/2014
06/05/2014
24/05/2014
26/05/2014
02/06/2014
02/06/2014
03/06/2014
08/06/2014
16/06/2014
22/06/2014
01/07/2014
06/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
26/07/2014
03/08/2014
03/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
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(111)
05348
05355
05358
05587
00050
05532
05641
05615
05636
05652
05710
05711
03697
03408
04093
04102
01213
02112
01745
01800
01802
01771
04464
03231
05972
06072
06083
06082
06081
06010
06591
06749
03269
02757
04643
04818

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(186)
05/09/2014
07/09/2014
13/09/2014
27/09/2014
20/10/2014
14/11/2014
01/12/2024
01/12/2014
01/12/2014
22/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/06/2014
14/04/2014
12/08/2014
20/12/2014
20/10/2015
20/07/2014
20/07/2014
23/10/2014
10/02/2014
25/10/2014
10/10/2014
15/02/2015
04/04/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
08/11/2015
21/11/2015
12/08/2014
25/11/2015
20/12/2014
10/10/2014
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 01335

(111) 02563

(450) 30.09.1996

(450) 30.06.1996

(732) PONY INTERNATIONAL, INC.,

(732) Diageo Brands B.V.

9465 Wilshire Boulevard Beverly Hills,
CA 90212, US
(580) 12.04.2006

Molenverf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 28.02.2006
(111) 02564

(111) 01336

(450) 30.06.1996

(450) 30.09.1996

(732) Diageo Brands B.V.

(732) PONY INTERNATIONAL, INC.,

Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 28.02.2006

9465 Wilshire Boulevard Beverly Hills,

(111) 02568

CA 90212, US
(580) 12.04.2006

(450) 30.06.1996

(111) 01965

(732) Diageo Brands B.V.

(450) 31.03.1996

Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 28.02.2006

(732) Bosch Rexroth Teknik AB
125 81 Stockholm, SE
(580) 19.04.2006

(111) 03300
(450) 30.09.1996

(111) 02031

(732) PLIVA farmaceutska industrija

(450) 31.03.1996

dionicko drustvo (PLIVA d.d) ulica grada

(732) CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED
Blanchardstown Corporate Park Unit 4B
Block 2,1ST Floor BLANCHARDSTOWN
DUBLIN  15, IE
(580) 12.04.2006

Vukovara 49 10000 Zagreb,HR
(580) 12.04.2006
(111) 03611
(450) 31.03.1996

(111) 02058

(732) CHIO - CHIPS KNABBERARTIKEL GmbH.

(450) 31.03.1996

Aachener Str. 1042 D-50858 Koln, DE
(580) 03.04.2006

(732) SBS Bally Schuhfabriken AG,
Schonenwerd, CH
(580) 20.03.2006

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 03654

(111) 04242

(450) 30.09.1997

(450) 31.03.1997

(732) TDR d.o.o.Rovinj,

(732) Diageo Brands B.V.

Obala V. Nazora 1, HR
(580) 01.03.2006
(111) 03659
(450) 30.06.1996
(732) ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED
Globe House,4 Temple Place,
London WC2R 2PG, England, GB
(580) 28.02.2006
(111) 03694
(450) 30.06.1996
(732)Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 03.04.2006
(111) 03696
(450) 30.06.1996
(732) Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park, 5 Lochside Way,
Edinburgh EH12 9DT Scotland, GB
(580) 28.02.2006

Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 20.03.2006
(111) 04243
(450) 31.03.1997
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 28.02.2006
(111) 04280
(450) 31.03.1997
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 28.02.2006
(111) 05225
(450) 31.03.1997
(732) Hewlett-Packard Development Company,
L.P.,
20555 State Highway 249, Houston,
Texas 7707, US
(580) 28.02.2006
(111) 05409

(111) 03989

(450) 31.06.1997

(450) 30.09.1996

(732) Kolinska, prehrambena industrija d.d.

(732) Diageo Scotland Limited

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(580) 28.02.2006

Edinburgh Park 5 Lochside Way,
Edinburgh Park EH12 9DT, Scotland, GB
(580) 01.03.2006

(111) 05565
(450) 31.06.1997
(732) Revlon Consumer Products Corporation
237 Park Avenue, New York
New York 10017, US
(580) 16.05.2006

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 05567

(111) 06318

(450) 31.06.1997

(450) 31.03.1998

(732) Revlon Consumer Products Corporation

(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 28.02.2006

237 Park Avenue, New York
New York 10017, US
(580) 16.05.2006

(111) 06345

(111) 05574

(450) 31.03.1998

(450) 31.06.1997

(732) CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED

(732) Revlon Consumer Products Corporation

Blanchardstown Corporate Park Unit 4B,
Block 2, 1 st floor BLANCHARDSTOWN
DUBLIN 15, IE
(580) 05.04.2006

237 Park Avenue, New York
New York 10017, US
(580) 16.05.2006

(111) 06599

(111) 05766

(450) 31.12.1998

(450) 31.12.1997
(732) PLIVA farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija d.d.
Ulica grada Vukovara 49,

1900 Richmond Road, Cleveland,
Ohio 44124, US
(580) 24.02.2006

10000 Zagreb, HR
(580) 20.03.2006

(111) 06851

(111) 05766

(450) 30.09.1999

(450) 31.12.1997
(732) PLIVA farmaceutska industrija
dionicko drustvo (PLIVA d.d.)
Ulica grada Vukovara 49,

(732) Bergvik Skog Vast AB,
Asgatan 22, 791 80 Falun, SE
(580) 19.04.2006
(111) 09757

10000 Zagreb, HR
(580) 20.03.2006

(450) 30.09.2003
(732) Tommy Hilfiger Licensing, Inc.

(111) 06313
(450) 31.03.1998
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 01.03.2006

Trgovski marki

(732) Northrop Grumman Space & Mission
Systems Corp.

University Plaza Bellevue Building, 262
Chapman Road, Suite 103-A, Newark,
Delaware 19702, US
(580) 05.04.2006

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 09758

(111) 05463

(450) 30.09.2003

(450) 30.06.1997

(732) Tommy Hilfiger Licensing, Inc.

(732) EMI RECORDS LIMITED
EMI House 43 Brook Green,

University Plaza Bellevue Building, 262
Chapman Road, Suite 103-A, Newark,
Delaware 19702, US
(580) 03.04.2006

(111) 05413

(111) 09821

(450) 30.06.1997

(450) 31.12.2003

(732) HMV (IP) Limited

(732) Tommy Hilfiger Licensing, Inc.
University Plaza Bellevue Building, 262
Chapman Road, Suite 103-A, Newark,
Delaware 19702, US
(580) 03.04.2006
(111) 00323
(450) 31.03.1995
(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH
Industriepark Hochst D-65926 Frankfurt
am Mian, DE
(580) 29.11.2002
(111) 03654
(450) 30.09.1997
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

London W6 7EF, GB

2-4 York road, Maidenhead SL6 1SR, GB
(111) 05512
(450) 30.06.1997
(732) REEBOK INTERNATIONAL LIMITED
Moor Lane Mill Lancaster LA1 1GH, GB
(111) 05419
(450) 30.06.1997
(732) Kia Motors Corporation
231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR
(111) 04186
(450) 31.03.1997
(732) Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway Redwood City,
California 94065, US

(111) 03654

(111) 03300

(450) 30.09.1997

(450) 30.09.1996

(732) TDR d.o.o.

(732) PLIVA farmaceutska industrija dionicko
drustvo (PLIVA d.d. скратен назив)

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 05306

Ulica grada Vukovara 49,
10000 Zagreb, HR

(450) 31.03.1997

(111) 09071

(732) EMI RECORDS LIMITED

(450) 30.09.2002

EMI House 43 Brook Green,
London W6 7EF, GB

(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 09073

(111) 10938

(450) 30.09.2002

(732) Bayer Environmental Science SAS

(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR
(111) 09074

16, Rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon,
FR
(111) 10938
(732) Bayer Environmental Science SAS

(450) 30.09.2002

16, Rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon,
FR

(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR
(111) 09072

(111) 10940
(732) Bayer Environmental Science SAS
16, Rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon,
FR

(450) 30.09.2002
(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR
(111) 09075

(111) 10940
(732) Bayer Environmental Science SAS
16, Rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon,
FR

(450) 30.09.2002
(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

516 Glasnik, 13/2, str. 506-533, juni 2006 Skopje

prenos
(111) 01244

(111) 03273

(450) 31.12.1995

(450) 30.09.1996

(770) HAMAG Handelsmarken AG

(770) Procter & Gamble Hair Care LLC.,

Peutestrasse 22, 20539 Hamburg, DE
(732) Sonnina Susswaren GmbH
Hesslingsweg 30, 44309 Dortmund, DE
(580) 12.04.2006
(111) 01335
(450) 30.09.1996

a corporation organized and existing under
the laws of Delaware, US located at
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, US
(732) The Procter & Gamble Company,
a corporation organized and existing
under the laws of Delaware, US located at

9465 Wilshire Boulevard Beverly Hills,

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, US
(580) 28.02.2006

CA 90212, US

(111) 03611

(770) PONY INTERNATIONAL, INC.,

(732) PONY INTERNATIONAL, LLC.,
6500 Hollister Avenue Santa Barbara,
CA 93117, US
(580) 12.04.2006
(111) 01336
(450) 30.09.1996
(770) PONY INTERNATIONAL, INC.,

(450) 31.03.1996
(770) CHIO - CHIPS KNABBERARTIKEL GmbH.
Aachener Str. 1042 D-50858 Koln, DE
(732) Intersnack Knabber - Geback GmbH & Co
KG
Aachener Str.1042, 50858 Koln, DE
(580) 03.04.2006

9465 Wilshire Boulevard Beverly Hills,

(111) 03621

CA 90212, US

(450) 31.03.1996

(732) PONY INTERNATIONAL, LLC.,
6500 Hollister Avenue Santa Barbara,
CA 93117, US
(580) 12.04.2006
(111) 02058
(450) 31.03.1996
(770) Bally International AG,
Lerchenstrasse 24, 8059 Zurich, CH

(770) ALZA Corporation
1900 Charleston Road, P.O. Box 7210,
Mountain View California 94039-7210, US
(732) InterMune Pharmaceuticals, Inc.
residing at
1710 Gilberth Road, Suite 301,
Burlingame, California 94010-1317, US
(580) 16.05.2006

(732) BALLY SCHUHFABRIKEN AG,
Schonenwerd 5012, CH
(580) 20.03.2006

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 05306

(111) 05994

(450) 31.03.1997

(450) 31.12.1997

(770) EMI Records Limited

(770) CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED

EMI House 43 Brook Green,

Cussons House, Bird Hall Lane, Stockport,

London W6 7EF, GB

Cheshire SK3 0XN, GB

(732) HMV (IP) Limited

(732) PZ Cussons Polska S.A.

2-4 York Road, Maidenhead SL6 1SR, GB
(580) 16.05.2006

Ul. Kolska 3, 01-145 Warszawa, PL
(580) 05.04.2006

(111) 05413

(111) 06599

(450) 31.06.1997

(450) 31.12.1998

(770) EMI RecordsLlimited,

(770) Northrop Grumman Space & Mission
Systems Corp.

EMI House 43 Brook Green, London,
W6 7EF, GB
(732) HMV (IP) Limited 2-4 York Road,
Maidenhead SL6 1SR, GB
(580) 16.05.2006

1900 Richmond Road, Cleveland,
Ohio 44124, US
(732) TRW Automotive U.S. LLC,
a Delaware limited liability company,
12025 Tech Center Drive, Livonia,

(111) 05463

Michigan 48150, US
(580) 24.02.2006

(450) 31.06.1997
(770) EMI Records Limited,
EMI House 43 Brook Green, London,
W6 7EF, GB

(111) 06599
(450) 31.12.1998
(770) TRW Automotive U.S. LLC,

(732) HMV (IP) Limited
2-4 York Road, Maidenhead SL6 1SR, GB
(580) 16.05.2006

a Delaware limited liability company,

(111) 05944

Michigan 48150, US

12025 Tech Center Drive, Livonia,
(732) TRW Intellectual Property Corp.,

(450) 31.12.1997
(770) CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED,
Cussons House Bird Hall Lane Stockport
Cheshire SK3 OXN,GB
(732) PZ Cussons Polska S.A.

a Michigan corporation,
12025 Tech Center Drive, Livonia,
Michigan 48150, US
(580) 24.02.2006

Ul. Kolska 3, 01-145 Warszawa, PL
(580) 05.04.2006

Trgovski marki
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(111) 06851
(450) 30.09.1999
(770) Bergvik Skog Vast AB,
Asgatan 22, 791 80 Falun, SE
(732) Stora Enso AB
791 80 Falun, SE
(580) 19.04.2006

(111) 02904
(450) 30.06.1996
(770) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
1-1, Doshomachi  4-chome, CHuo-ku,
Osaka, Japan
(732) HERBA GERMANY GmbH
Poststrasse 33, D-20354 Hamburg, DE

(111) 10929
(770) Игор Станковски
Ул. „Христо Узунов„ 27, 6000 Охрид, МК
Глигор Давчевски
Ул. „Маркс и Енгелс„ 1-5/17, 1000 Скопје,
МК
(732) Игор Станковски
Ул. „Христо Узунов„ 27, 6000 Охрид, МК
(580) 24.02.2006

(111) 09071
(450) 30.09.2002
(770) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
U.S.A.
(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR

(111) 04186
(450) 31.03.1997
(770) ДАВЧЕВСКИ, Глигор
ул. ,,Маркс и Енгелс” 1-5/17, 1000 Скопје,
Македонија
СТАНКОВСКИ, Игор
ул. “Христо Узунов” 27, 6000 Охрид,
Македонија
(732) Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway Redwood City,
California 94065, US
(111) 01631
(450) 31.03.1996
(770) ORACLE CORPORATION
500 Oracle Parkway Redwood City,
California 94065, U.S.A.
(732) SIMOD - S.P.A.
Via Verdi Giuseppe 14, Sant’ Angelo di
Piove di Sacco (Padova), IT
(111) 03264
(450) 30.09.1996
(770) SIMOD PATENTS N.A.N.V.
1-5 Plasa Jojo Correa, Curacao,
Netherland Antilles
(732) SUMITOMO CHEMICAL TAKEDA AGRO
COMPANY, LIMITED
16-3, Shinkawa, 1-Chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP

(111) 09073
(450) 30.09.2002
(770) DONA D.O.O
Praska 2, 1000 Zagreb, Croatia
(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR
(111) 09074
(450) 30.09.2002
(770) DONA D.O.O
Praska 2, 1000 Zagreb, Croatia
(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR
(111) 09072
(450) 30.09.2002
(770) DONA D.O.O
Praska 2, 1000 Zagreb, Croatia
(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR
(111) 09075
(450) 30.09.2002
(770) DONA D.O.O
Praska 2, 1000 Zagreb, Croatia
(732) Andrija Klaric
Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA
(111) 00524

(111) 00020
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/02/2003

(111) 00576

(111) 00021
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/02/2003

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/11/2003
(111) 00622

(111) 00095
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 14/05/2003
(111) 00113

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/02/2004
(111) 00624

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/02/2003

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/03/2004
(111) 00627

(111) 00252
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 28/06/2003
(111) 00457

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 03/03/2004
(111) 00645

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/04/2004

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/01/2004
(111) 00666

(111) 00460
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 14/12/2004

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 03/03/2002
(111) 00680

(111) 00461
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 14/12/2004
(111) 00462

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/01/2004
(111) 00801

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 14/12/2004

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/02/2004
(111) 00939

(111) 00464
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 14/12/2004

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 01/03/2004
(111) 00941

(111) 00483
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/04/2003
(111) 00523

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/03/2004
(111) 01641

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 24/03/2005

Trgovski marki

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 24/03/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/02/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 01720
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/07/2005
(111) 01727
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/06/2005
(111) 01728
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/06/2005
(111) 01730
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/06/2005
(111)01740
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 19/09/2000
(111) 01746
Pravoto na trgovskata marka prestanuva da
va`i na 15/02/2005

(111) 01843
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/04/2005
(111) 01873
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/02/2005
(111) 01878
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 16/11/2004
(111) 01994
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/11/2002
(111) 01995
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 12/08/2004
(111) 01998
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/09/1999
(111) 02030
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/07/2000

(111) 02058
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/08/2006
(111) 02101
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/12/2001
(111) 02184
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/02/2004
(111) 02217
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/01/2005
(111) 02241
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/02/2005
(111) 02242
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/06/2005
(111) 02248
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 07/06/2000
(111) 02257
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 21/03/2005
(111) 02270
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/10/2004
(111) 02279
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/10/2004
(111) 02310
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/12/0204
(111) 02429
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/06/2005
(111) 02486
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/05/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 02700

(111) 03653

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/02/2005
(111) 02720

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/03/2004
(111) 03769

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 08/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/12/2003
(111) 03840

(111) 02986
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/05/2001
(111) 03064

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/06/2004
(111) 04098

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/10/2004

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/02/2005
(111) 04216

(111) 03065
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/10/2004

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/04/2001
(111) 04291

(111) 03075
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/02/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/02/2005
(111) 04524

(111) 03118
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/01/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/06/2005
(111) 04531

(111) 03160
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/01/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/08/2005
(111) 04532

(111) 03286
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/06/1998
(111) 03318

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/12/2004
(111) 04549

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 21/03/1998
(111) 03385

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/01/2005
(111) 04634

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 09/06/2003
(111) 03400

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 01/09/1999
(111) 04687

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 09/06/2003
(111) 03515

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/12/2004
(111) 04695

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 31/10/2001

Trgovski marki
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Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/04/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 04838
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/04/2004
(111) 04866
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 03/06/2004
(111) 05267
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/04/2004
(111) 05275
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/08/2004
(111) 05276
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/08/2004
(111) 05277
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/08/2004
(111) 05278
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/08/2004
(111) 05279
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/08/2004
(111) 05341
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/08/2004
(111) 05345
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/08/2004
(111) 05462
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 09/08/2004
(111) 05510
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/09/2004
(111) 05570
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 21/11/2004

(111) 05597
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/11/2004
(111) 05599
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/12/2004
(111) 05600
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/12/2004
(111) 05614
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 23/11/2004
(111) 05656
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 21/12/2004
(111) 05657
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 21/12/2004
(111) 05658
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 09/12/2004
(111) 05659
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 09/12/2004
(111) 05666
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 21/12/2004
(111) 05667
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 21/12/2004
(111) 05668
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 21/12/2004
(111) 05673
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/12/2004
(111) 05680
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 16/12/2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 05683

(111) 05757

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 23/12/2004
(111) 05702

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 01/02/2005
(111) 05779

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/12/2004
(111) 05709

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/01/2005
(111) 05785

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 28/12/2004
(111) 05721

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 28/12/2004
(111) 05786

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 28/12/2004
(111) 05728

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 28/12/2004
(111) 05788

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/01/2005
(111) 05730
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/01/2005
(111) 05734
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/01/2005
(111) 05736
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/01/2005
(111) 05739
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/01/2005
(111) 05740
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/01/2005
(111) 05747
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 17/01/2005
(111) 05752
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/01/2005
(111) 05755
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/01/2005

Trgovski marki
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Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/02/2005
(111) 05791
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/02/2005
(111) 05792
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/02/2005
(111) 05816
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 14/12/2004
(111) 05847
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/02/2005
(111) 05848
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/02/2005
(111) 05860
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/02/2005
(111) 05868
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/03/2005
(111) 05869
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/03/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 05871
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/03/2005
(111) 05872
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 14/03/2005
(111) 05874
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/03/2005
(111) 05878
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 03/03/2005
(111) 05880
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05890
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/03/2005
(111) 05892
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/03/2005
(111) 05893
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05894
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05895
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05896
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05897
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05898
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005

(111) 05899
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05900
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05901
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05902
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05903
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05904
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/02/2005
(111) 05923
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 23/03/2005
(111) 05926
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 28/03/2005
(111) 05927
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/04/2005
(111) 05928
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/03/2005
(111) 05931
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/03/2005
(111) 05932
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 28/03/2005
(111) 05933
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/04/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 05987

(111) 05943
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/04/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 09/12/2004
(111) 05988

(111) 05948
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 23/12/2004

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 09/12/2004
(111) 05995

(111) 05952
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 23/12/2004

Pravoto na trgovskata marka prestanuva da
va`i na 07/02/2005

(111) 05998

(111) 05953
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 07/02/2005
(111) 05954

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 12/04/2005
(111) 06002

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/03/2005
(111) 05955

Pravoto na trgovskata marka prestanuva da
va`i na 10/02/2005

(111) 06004

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/03/2005
(111) 05956

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/07/2005
(111) 06005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/03/2005
(111) 05957

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/07/2005
(111) 06008

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/03/2005
(111) 05958

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 23/02/2005
(111) 06013

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/03/2005
(111) 05960
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/03/2005
(111) 05968
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/03/2005
(111) 05973
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 04/04/2005
(111) 05975
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 04/04/2005

Trgovski marki
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Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/07/2005
(111) 06015
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 01/06/2005
(111) 06020
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/01/2005
(111) 06023
Pravoto na trgovskata marka prestanuva da
va`i na 29/05/2005

(111) 06024
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 06025
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 30/05/2005
(111) 06035
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/06/2005
(111) 06036
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 06/06/2005
(111) 06038
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/06/2005
(111) 06045
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/05/2005
(111) 06047
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/05/2005
(111) 06049
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/05/2005
(111) 06050
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/05/2005
(111) 06053
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/05/2005
(111) 06054
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 16/06/2005
(111) 06055
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 16/06/2005
(111) 06056
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 16/06/2005
(111) 06057
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 03/07/2005

(111) 06059
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 09/06/2005
(111) 06060
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/07/2005
(111) 06066
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/05/2005
(111) 06069
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/06/2005
(111) 06070
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/06/2005
(111) 06071
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/06/2005
(111) 06074
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06088
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06089
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06090
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06091
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06092
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06093
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 06094

(111) 06201

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 19/04/2005
(111) 06202

(111) 06095
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06096

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/04/2005
(111) 06207

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06097

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/04/2005
(111) 06216

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06098

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/04/2005
(111) 06217

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/04/2005
(111) 06220

(111) 06099
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 19/04/2005
(111) 06222

(111) 06100
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 19/04/2005
(111) 06223

(111) 06105
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/05/2005
(111) 06113

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 19/04/2005
(111) 06229

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 04/05/2005
(111) 06123

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 17/03/2005
(111) 06241

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 12/05/2005
(111) 06133

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 16/06/2005
(111) 06243

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 17/02/2005
(111) 06136

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 16/06/2005
(111) 06244

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/05/2005
(111) 06144

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 19/06/2005
(111) 06245

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 10/03/2005
Trgovski marki
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Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 19/06/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 06246
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/06/2005
(111) 06250
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/07/2005
(111) 06265
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/07/2005
(111) 06266
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/07/2005
(111) 06269
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/07/2005
(111) 06270
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/07/2005
(111) 06279
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/07/2005
(111) 06280
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/07/2005
(111) 06285
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/07/2005
(111) 06286
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/07/2005
(111) 06296
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 12/07/2005
(111) 06297
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/07/2005
(111) 06298
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/07/2005

(111) 06365
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/12/2004
(111) 06380
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 08/07/2005
(111) 06418
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06419
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06420
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06421
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06422
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06423
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06424
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06425
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06426
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06427
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06428
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 06429

(111) 06625

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005
(111) 06430

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 19/07/2005
(111) 06632

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/07/2005
(111) 06638

(111) 06431
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 17/07/2005
(111) 06647

(111) 06432
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 19/04/2005
(111) 06685

(111) 06439
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/06/2005
(111) 06729

(111) 06440
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 29/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/07/2005
(111) 06732

(111) 06441
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/05/2005
(111) 06449

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/07/2005
(111) 06737

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 31/01/2005
(111) 06465

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/07/2005
(111) 06740

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/06/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/07/2005
(111) 06761

(111) 06468
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/05/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/07/2005
(111) 06762

(111) 06483
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 28/06/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/07/2005
(111) 06763

(111) 06509
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 01/08/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/07/2005
(111) 06949

(111) 06623
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 07/02/2005

Trgovski marki
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Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/06/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 07628
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 15/06/2005

(111) 08179
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/09/2005

(111) 07854
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 27/03/2005

DELUMEN PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA PORADI NEKORISTEWE
(111) 02156
(450) 31.03.1996
(510, 511)
Trgovskata marka prestanuva da va`i
samo za proizvodite:
kafe, ~aj, {e}er, oriz, tapioka, sago,
zamena za kafe, bra{no i proizvodi
od `ita, leb, biskviti, pe~ivo, kola~ i
slatki, bomboni, sladoled, med, sirup
od melasa, pra{ok za pe~ivo, sol, senf,
biber, ocet, sosovi, mirudii, mraz
(580) 22/03/2006

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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SPOJUVAWE NA FIRMA
(111) 02058

(111) 04288

(450) 31.03.1996

(450) 31.03.1997

(732) Bally International AG

(732) Conopco Inc.

Lerchenstrasse 24, 8059 Zurich, CH
(580) 20.03.2006

390 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(580) 16.05.2006

(111) 03621

(111) 04290

(450) 31.03.1996

(450) 31.03.1997

(732) INTERMUNE, INC.

(732) Conopco Inc.

(Delaware Corporation)
3280 BAYSHORE BOULEVARD,
BRISBANE, CALIFORNIA 94005, US
(580) 16.05.2006

390 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(580) 20.03.2006

(111) 04288

(111) 06851

(450) 31.03.1997

(450) 30.09.1999

(732) BESTFOODS,

(732) Kopparskog AB

a Delaware Corporation
700 Sylvan Avenue, International Plaza,
Englewood Cliffs, N.J. 07632, US
(580) 16.05.2006

Asgatan 22, 791 80 Falun, SE
(580) 19.04.2006

licenci
(111) 05820
(450) 30.09.1997
(210) MK/T/ 1994/1859

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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ogranI^uvawe na spIsokot na proIzvodI I uslugI
(111) 02237
Списокот на производи и услуги се
ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 7 - машини и машини алатки, мотори
(освен за сувоземни возила), квачила и
ременици (освен за сувоземни возила),
земјоделски машини, инкубатори
кл. 11 - инсталации за осветлување,
греење, производство на пареа, готвење,
ладење, сушење, вентилација, водоводни
и санитарни инсталации
кл. 12 - возила, апарати за движење по
земја, воздух или вода
кл. 41 - настава и разонода
кл. 42 - услуги на хотели, мотели и
ресторани
(111) 08806
Списокот на производи и услуги се
ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини; жици
и кабли од обичен метал; браварски
производи; мали метални производи;
метални цевки; каси; производи од метал
кои не се опфатени со другите класи; руди
кл. 7  машински алати, со исклучок на
машински алати чиишто суштински
компоненти се пумпи

кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични,
фотографски, кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и
настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси, машини
за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за
гаснење пожар
кл. 11 - апарати за осветлување,
греење, производство на пареа, варење
(готвење), ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни
намени
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39 - транспортни услуги; патување
и складирање стока; организирање
патувања

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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PRomena na zastapnIk
(111) 03115
(450) 31.03.1997
(740) BINPRO DOOEL, Skopje
ul. „Dimitar Pandilov” br. 17,
1000 Skopje, MK
(580) 16.05.2006

ISPRAVKI
(111) 06307

(111) 08933

(450) 31.03.1998

(450) 31.12.2002

Se vr{i ispravka na imeto na
nositelot na pravoto na trgovskata
marka i toa namesto JOHNSTON PUMP
GENERAL VALVE, INC., 800 Koowey Road,
Brookshire, Texas, US, treba da glasi:
(732) JOHNSTON PUMP GENERAL VALVE, INC.,

Se vr{i ispravka na imeto na
nositelot na pravoto na trgovskata
marka i toa namesto Cadbury Ireland
Ltd. (an Iristh Company) Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IE, treba da glasi:
(732) Cadbury Ireland Ltd.

800 Koomey Road, Brookshire, Texas, US
(580) 21.5.2006

(an Irish Company)
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE
(580) 20.3.2006

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI,
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I
ME|UDR@AVNI ORGANIZACII

AMBLEM:

IME, KRATENKA I AMBLEM NA SVETSKATA CARINSKA
ORGANIZACIJA

IME: SVETSKATA CARINSKA ORGANIZACIJA
KRATENKA: WCO
03-9/46 од 22.03.2006

IME, KRATENKA I AMBLEM NA KOMISIJATA ZA KONTROLA NA
DOSIEJATA NA INTERPOL
AMBLEM:

IME: KONTROLA NA DOSIEJATA NA INTERPOL
KRATENKA: CCF
03-9/102 од 29.06.2006

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi

Glasnik,

13/2,

str.535-536 juni 2006 Skopje
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
Reg.
br.

Reg.
br.

PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
75. MARKOVSKA, Mirjana, advokat
ul. “Orce Nikolov” br. 75
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3129 240
mobil. 389 070 24 31 00

98. ANGELOVSKA, Nada, advokat
ul. “Mar{al Tito” br.22/2-8
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3164-472, 3227-198

Reg.
br.

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI
106. Dru{tvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi ART
SILVER Silvana DOOEL uvoz-izvoz Skopje
ul. “Elisie Popovski Marko” br.4, zgrada 1 vlez 1
lokal 5
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel: 389 02 3178-099
Mob: 389 075 791- 739

93. Trgovsko dru{tvo za vnatre{en i nadvore{en
promet ZEGIN Blagoj DOOEL
ul. “Naroden front” br.5-3/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3115- 600
tel. 389 02 3119-823

80. PETKOVSKI, Mihajlo, advokat
ul. “Jurij Gagarin” 55/ 50
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3082- 280, 3117-755

109. JANKULOVSKI, Nikodije, advokat
bul. “Krste Misirkov” br.13-2
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks. 389 02 3135-043

Zastapnici
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Reg.
br.

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI
121. TRPENOSKI, Leonid, advokat
ul. “Maksim Gorki” br. 18 lokal 8
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3296- 465
faks. 389 02 3296-557
e-mail: leonidtrpenoski@mt.net.mk

Zastapnici
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ISPRAVKI
- Vo Glasnik br. 4 od 2005 na str. 309 trgovskata marka br. (111) TM 10714 po gre{ka e objavena kako
priznaena.
Povtorno se objavuva vo Glasnik br. 2 od 2006

- Vo Glasnik br. 1 od 2006 na str. 169 kaj trgovskata marka br. (210) TM 2001/1139 napravena e gre{ka
vo nazivot (zbor), zaradi {to se reobjavuva:
(210) TM 2001/1139

(220) 07/12/2001
(442) 31/03/2006

(731) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

RETEEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевски, ветеринарни и санитарни
производи;   диететски супстанции за користење
во медицината, храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои

TM 2001/1139
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II izvestuvawa
I.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комлименти кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето, од страна на владата на
Малезија на 16 мај 2006 година, на инструментот за пристапување
кон Договорот за соработка во областа на патентите-PCT , усвоен
во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979
и изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.
Спомeнатиот договор ќе стапи во сила, во однос на Малезија на 16
август 2006 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето на инструментот за
пристапување, од страна на владата на Република Ел Салвадор на
17 мај 2006 година, кон Будимпештанскиот договор за меѓународно
признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на
патентна постапка, усвоен на 28 Апрол 1977 година и дополнет на
26 септември 1980 година.
Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Ел Салвадор на 17
август 2006 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Малезија на 16
август 2006 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето на инструментот за
пристапување, од страна на владата на Република Никарагва на
10 мај 2006 година, кон Будимпештанскиот договор за меѓународно
признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на
патентна постапка усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на
26 септември 1980 година.
Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Никарагва на 10
август 2006 година.
Генералниот директор на Светската организација за
интелектуалната сопственост –WIPO упати комплименти кон
министерот за надворешни работи и го информираше за приемот
на известување од страна на владата на Република Унгарија кое се
однесува на промени во таксите наплатливи од страна на National
Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM),
меѓународна институција за депонирање според Будимпештанскиот
договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми
за потребите на патентна постапка усвоен на 28 април 1977 година
и дополнет на 26 септември 1980 година.

Glasnik, str. 538-540, juni 2006 Skopje

Споменатите такси ќе почнат да се применуваат на 25 јуни 2006
година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето на инструментот за
пристапување, од страна на владата на Република Хондурас на 20
март 2006 година, кон Будимпештанскиот договор за меѓународно
признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на
патентна постапка усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26
септември 1980 година.
Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Хондурас на 20 јуни
2006 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комлименти кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето, од страна на владата на
Република Хондурас на 20 март 2006 година, на инструментот за
пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентитеPCT , усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28
септември 1979 и изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври
2001 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Хондурас
на 20 јуни 2006 година.
Владата на Социјалистичка република Виет Нам на 11.04.2006 година,
го депонираше инструментот за пристапување кон Протоколот
на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на трговски
марки од 27.06.1989 година.
Мадридскиот протокол ќе влезе во сила за територијата на
Социјалистичка Република Виет Нам на 11.06.2006 година.
Владата на Демократска Народна Република Лаос на 14 март 2006
година го депонира инструментот за пристапување кон Договорот за
соработка во област на патентите PCT усвоен во Вашингтон на 19
јуни 1970, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари
1984 и на 3 октомври 2001 година.
Инструментот за пристапување ја содржи декларацијата со која за
Демократска Народна Република Лаос нема во предвид ограничување
согласно член 64(5) и Член 59 од Договорот за соработка во областа
на патентите PCT.
Договорот за соработка во областа на патентите PCT ќе влезе во
сила за територијата на Демократска Народна Република Лаос на
14 јуни 2006.
Владата на Република Узбекистан на 19 април 2006 година го
депонираше инструментот за пристапување кон Договорот за
патентно право PLT, усвоен во Женева на 1 јуни 2000.
Наведениот договор за територијата на Република Узбекистан ке
стапи на сила на 19 јули 2006 .
Владата на Република Узбекистан на 19 април 2006 година го
депонираше инструментот за пристапување кон Локарнскиот
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Договор кои се однесува на Меѓународната класификација на
индустриски дизајн, донесен во Локарно на 8 октомври1968 година и
дополнет на 28 септември 1979.
Локарнскиот договор на територијата на Република Узбекистан ке
стапи на сила на 19 јули 2006 .
На 15 март 2006 Владата на Никарагва го депонира инструментот
за пристапување кон Лисабонскиот договор за заштита на ознаките
на потекло и нивната меѓународна регистрација од 31 октомври
1958, ревидиран во Стокхолм на 14 јули 1967 и дополнет на 18
септември 1979.
Договорот стапува во сила на територијата на Никарагва на 15
јуни 2006.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост имаше чест да го извести министерот за надворешни
работи дека ревидираната верзија на Guide to the Deposit of
Microorganisms under the Budapest Treaty e достапна на WIPO web
страната (http://www.wipo.int/budapest) на англиски јазик.
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III Statii
D-R SOFIJA TODOROVA

EKONOMSKITE FUNKCII NA TRGOVSKATA MARKA
Trgovskata marka kako zna~aen element na industriskata sopstvenost vo osnova
mo`e da se razgleduva od normativno-praven i od ekonomski aspekt. No trgovskata
marka e podatliva i za mnogu po{iroki opservacii, vo kontekst na karakteristikite na
sovremeniot na~in na `iveewe, razvojot na informati~koto op{testvo, intenzivirawe
na procesot na globalizacija. Vo taa nasoka trgovskata marka mo`e da se prou~uva i kako
svoeviden op{testven, kulturolo{ki fenomen. Vo sosema skromniot opus na publikacii
od ovaa oblast kaj nas, dominira elaboracijata na normativno-institucionalnata ramka vo
pravnata za{tita na pravoto na trgovskata marka vo ramkite na industriskata i po{iroko,
intelektualnata sopstvenost.1 Ona {to treba posebno da se podvle~e e otsustvoto na
analizi i istra`uvawa, kako od teoretski taka i od empiriski aspekt, na ekonomskoto
zna~ewe i uloga na intelektualniot imot, {to e od osobeno zna~ewe za Republika
Makedonija kako mala zemja, so ostro izrazeni ograni~uvawa vo raspolo`ivosta na razvojni
resursi. No toa o~igledno ne e samo na{a specifika. Sli~nata realnost i vo me|unarodni
ramki o~igledno ja sugerira konstatacijata na D-r. Kamil Idris, aktuelniot direktor
na Svetskata organizacija na “intelektualna soptvenost, kako specijalizirana agencija
na OON, deka vo minatoto intelektualnata sopstvenost (vo tie ramki i trgovskata marka
kako nijzina komponenta n.z.) pretstavuva{e egzoti~no pole na pravoto, za{tituvano od
tehni~kite specijalisti i zastapnici na korporaciite.2
Debatata za ekonomskiot razvoj e kontinuirano prisutna. Taa go privlekuva
vnimanieto i na teoreti~arite i na politi~arite i na prakti~arite. Prisutni se
brojnite dilemi i razli~ni mislewa po pra{awa koi se odnesuvaat na ekonomskiot
razvoj. No site se soglasuvaat deka vo slo`enata matrica na determinanti na razvojot,
zna~itelno se zgolemuva ulogata na nematerijalnite, prakti~no nelimitirani faktori
na razvojot, znaeweto, kreativnosta, inventivniot trud, naj~esto izrazeni niz elementite
na intelektualnata sopstvenost.
Oddelni istra`uvawa ja potvrduvaat visokata korelativna vrska pome|u dinamikata
na ekonomskiot razvoj (na razli~ni ramni{ta na organiziranost na ekonomskiot sistem,
od malite firmi do makroekonomskite sistemi) i intelektualnata sopstvenost izrazena
niz {irok set nematerijalni faktori. Za Makedonija i za nejzinata traumatizirana
ekonomija, od edna, i potrebata za dinamizirawe na razvojot, od druga strana, zna~ajno
e uka`uvaweto na produktivnata uloga na intelektualnata sopstvenost kaj zemjite vo
razvoj i kaj malite zemji, i za pozitivnite pomestuvawa vo ekonomskoto efektuirawe na
intelektualnata sopstvenos {to se slu~uvaat vo poslednive godini. 3
Tokmu zatoa najzna~ajna, najprepoznatliva sostavka vo vrednosta na imotot na
firmite lideri, na zemjite lideri koi dinami~no se razvivaat, e portfolioto koe se
odnesuva na intelektualnata sopstvenost. Na primer patentnoto portfolio, mo`e
enormno da ja zgolemi vrednosta na firmata. Tuka e i poznatata trgovska marka i
drugite znaci za razlikuvawe preku koi se zajaknuva pazarnata pozicija na firmata koja
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gi poseduva, rastat ekonomskite dobivki a so toa i vrednosta na firmata, vo odnos na
konkurencijata. Ilustrativen primer se dobro poznatite brendovi, ~ii ekstremno visoki
vrednosti, imaat zna~ajno (napati dominantno) u~estvo vo vkupnata vrednost na firmite
koi gi poseduvaat.4
Mnogu ~esto motiv na krupni delovni potfati (akvizicii ili integracii) na
mo}nite nacionalni ili transnacionalni kompanii e tokmu steknuvaweto na pravo na
koristewe na dobro poznatite trgovski marki, koi so sebe transferiraat i kvaliteten
pazaren segment od lojalni potro{uva~i na proizvodite - nositeli na markata.
Ottamu, vo ovoj trud trgovskata marka se tretira kako mo}na alatka za ostvaruvawe
na ekonomski celi na firmite, a preku niv, se razbira, i na nacionalnata ekonomija.5
Da gi postavime slednite pra{awa:
Zo{to se sozdavaat poznatite trgovski marki?
Zo{to se investira ogromen obem na finsniski sredstva za nivna promocija?
Zo{to delovnite subjekti minuvaat niz slo`enata procedura za steknuvawe,
ostvaruvawe, praven promet i za{tita na pravoto na trgovskite marki?
Zo{to e vospostaven slo`en normativno-institucionalen istem za ostvaruvawe
i za{tita na pravoto na trgovskite marki ne samo vo nacionalni tuku i vo me|unarodni
ramki?
Odgovorot e ednozna~en - za da se obezbedi ekonomski benefit za sopstvenikot na
brendot, za da se ostvari profit kako osnova za nivniot natamo{en razvoj. Ili pak, da se
onevozmo`i konkurencijata da ostvaruva ekonomska korist so upotreba na opredelen znak
za razlikuvawe na proizvod ili usluga {to se plasira na pazarot. Ednostavno ka`ano,
trgovskata marka ne postoi za da bide pravno za{titena, tuku nejzinata vistinska uloga
i zna~ewe proizleguva od nejzinata mo} da obezbedi ekonomska korist na poedinecot,
firmata, dr`avata, sovremenata civilizacija, koj sublimirano se izrazuva niz nivniot
ekonomski napredok, niz ekonomskiot rast i razvoj.
Ottamu, razvojot na trgovskata marka, koj po pravilo e skapa i dolgotrajna
investicija, stanuva zna~aen sodr`inski element na strate{kiot menaxment na uspe{nite
firmi. Ekonomskata logika za prifa}awe na toj investicionen napor e o~ekuvaniot
ekonomski efekt od podobruvaweto na pazarnata pozicija na delovniot subjekt vo odnos
na konkurencijata.
Prisutnite soznanija vo delovniot svet za ekonomskata korist od poznatata marka,
no i za potrebnite visoki vlo`uvawa vo nejzinoto sozdavawe i afirmacija, se vo osnovata
na razli~ni vidovi zloupotreba, osobeno na dobro poznatite trgovski marki, nivno
nelegalno koristewe za plasman na proizvodi-falsifikati, ili koristeweto na marki
koi go doveduvaat vo zabluda prose~no informiraniot potro{uva~. Vo toa se gleda
mo`nost za ostvaruvawe visoki dobivki vrz osnova na tu|i vlo`uvawa vo brendot. No
tuka e i visokiot rizik (ponekoga{ i ekonomski bankrot na firmata) od izre~enite kazni
za bespravno koristewe na brendot koj e sopstvenost na druga firma. Ima brojni primeri
i vo na{ata realnost koga firmi (osobeno mali, novoformirani pretprijatija) ili
poedinci, vo trkata za brza zarabotuva~ka posegnuvaat po afirmirani trgovski marki,
{to pretstavuva kra`ba na intelektualen imot, {to e neophodno da se sankcionira, so
dosledna primena na zakonskata regulativa. Za `al na toj plan s# u{te postignuvame
skromni rezultati, {to deluva nepovolno vrz biznis klimata, vrz funkcioniraweto na
regularnata ekonomija, vrz interesot za vlez na stranski kapital i dr.
1. Ekonomskiot benefit od trgovskata marka za proizvoditelite
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1.1. Diferencirawe na proizvodite vo odnos na konkurentskite, koi zadovoluvaat
isti potrebi
Distinktivnata funkcija koja odezbeduva razlikuvawe na brendiraniot proizvod vo
odnos na konkurentskite proizvodi na pazarot e edna od najzna~ajnite ekonomski funkcii
na trgovskata marka. Vo osnova postojat dve strategii ~ija cel e da se bide podobar od
konkurencijata ili da se zgolemi konkurentnata sposobnost na pazarot. Prvata, preku
poniski tro{oci a so toa i poniski ceni vo odnos na konkurencijata, se podobruva pazarnata
pozicija na proizvoditelot. Vtorata, se izrazuva niz zajaknuvaweto na takanare~enata
necenovna konkurencija, vo ramkite na koja sredi{no mesto ima tokmu diferenciraweto
na proizvodite. So ogled na naglasenoto zna~ewe na necenovnata konkurencija vo
sovremeni uslovi, kako mo`nost za penetracija na pazarot ili zadr`uvawe na visoko
u~estvo na pazarot, zna~ajno mesto vo delovnata politika na firmite ima kreiraweto na
distinktivnite elementi na proizvodot, vo koi se vklu~uva i trgovskata marka.
Biznisite gi upotrabuvaat trgovskite marki za da gi izdiferenciraat proizvodite,
da poka`at superioren kvalitet ili razliki vo funkcionalnite karakteristiki na
proizvodot. Toa ovozmo`uva zgolemuvawe na prihodite od proda`ba po edinica proizvod
(preku zgolemena cena), kako i zgolemuvawe na vkupniot prihod na firmata (preku zgolemen
obem na proda`ba).6
Fakt e deka razvojot uslovi zgolemuvawe na brojot na kompaniite koi proizvoduvaat
sli~ni proizvodi koi me|usebno se natprevaruvaat na globalniot pazat. Fakt e isto taka
deka proizvodite se s# pove}e standardizirani. Tie lesno i brzo se imitiraat. Trgovskata
marka po~esto ozna~uva realno izdiferenciran proizvod vo odnos na konkurencijata, no
vo oddelni slu~ai kreira efekt ili sozdava iluzija za izdiferenciran proizvod, osobeno
koga pripa|a na naglaseno homogen generi~ki proizvod.
1.2. Promotivna funkcija na trgovskata marka
Vo pazarni uslovi na stopanisuvawe, uspe{noto komuniciraweto na delovnite
subjekti so potro{uva~ite vo golema merka ja determinira uspe{nosta vo nivnoto
rabotewe. Strategijata na pazarnoto komunicirawe ima zna~ajna uloga vo odnesuvaweto i
vo odlu~uvaweto na kupuva~ite7. Naj~esto postoi set od alternativni proizvodi (proizvodi
na razli~ni proizvoditeli) vo zadovoluvaweto na ista ~ovekova potreba. Toa e osnova
za izrazuvawe na preferencijata na potro{uva~ite - izbor na eden od alternativnivno
mo`nite proizvodi za zadovoluvawe na nivnata potreba. Preku emituvaweto na
soodvetna promotivna poraka proizvoditelot nastojuva potencijalnite potro{uva~i
da gi transferira vo realni kupuva~i, a slu~ajnite ili incidentni kupuva~i vo lojalni
kupuva~i na sopstveniot proizvod8.
Ako se ima predvid razvienosta na pazarnoto komunicirawe i “poplavata” od
poraki koi informiraat, sugeriraat ili ubeduvaat, od edna, i ograni~eniot perceptiven
kapacitet na potro{uva~ite, od druga strana, klu~no zna~ewe dobiva vpe~atlivosta na
promotivnata poraka. Vo toj kontekst markata kako sredi{en element vo sodr`inata na
promotivnata poraka mo`e da ima isklu~itelno visoka produktivna funkcija. Bez ogled za
koj oblik na promocija stanuva zbor (ekonomska propaganda, li~na proda`ba, publicitet
i odnosi so javnosta), ili koi sredstva (posteri, plakati, memorandumi, ambala`a) i
mediumi (elektronski ili pe~ateni mediumi) za promocijata se koristat, porakata mnogu
poefektno ja postignuva svojata cel - stimulirawe na selektivnata pobaruva~ka, koga vo
nea e sodr`ana markata na proizvodot. Ottamu, trgovskata marka, a osobeno poznatiot
brend ima nezamenliva promotivna funkcija9.
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Trgovskata marka ja ostvaruva ovaa funkcija, ne so nejzinoto kreirawe (sozdavawe),
tuku so nejzinoto prepoznavawe i preferirawe od strana na potro{uva~ite, a toa po pravilo
se postignuva so nejzinoto intenzivno promovirawe. Vo literaturata se spomenuvaat pet
fazi vo afirmacijata na trgovskata marka: faza na nepoznavawe na markata (anonimnost);
faza na prepoznavawe na markata (potro{uva~ite ja zabele`uvaat); faza na prifa}awe
na markata; faza na preferirawe na markata; i faza na insistirawe na markata.10 Vrz
osnova na analiza na lojalnosta na poto{uva~ite kon opredelena marka, pretprijatieto
mo`e da oceni vo koja od navedenite fazi od takanate~enata skala na familijarnost na
potro{uva~ite kon markata se nao|a.
Vo po~etokot od procesot na sozdavawe prepoznatlivost na trgovskata marka, vo
promotivnata poraka vklu~eni se niza informacii, osobeno za kvalitetot na proizvodot,
na~inot na distribucija, odnesuvaweto na proizvodot vo fazata na eksploatacija, odr`uvawe
i servisirawe i dr. No so tek na vreme markata stanuva zaedni~ki imenitel za mno{tvo
informacii za proizvodot.11 Pa taka, vo pazarnoto komunicirawe so potro{uva~ite
dovolno e vo porakata da se vklu~i samo nazivot na ve}e poznatata trgovskata marka, koja
vo sebe kondenzira mno{tvo informacii za proizvodot ili za proizvoditelot.
1.3. Trgovskata marka vo kreiraweto na monopolska mo} i profit
So uspe{noto koristeweto na trgovskata marka vo delovnata strategija na
ekonomskite subjekti, mo`no e da se predizvika efekt karakteristi~en pri postoewe
monopolska ili oligopolska pazarna struktura. Teoretski e nesporen i empiriski
potvrden faktot deka monopolskata ili oligopolskata pazarna struktura e daleku
popovolen ambient za delovnite subjekti, vo sporedba so nastapot na visokokonkurentski
pazar (so golem broj u~esnici na stranata na ponudata). Monopolskata pozicija na pazarot
po definicija ovozmo`uva ekstra profit koj ne e rezultat na zgolemenata produktivnost
i pouspe{noto koristewe na proizvodnite faktori, tuku e rezultat pred s# na povisokite
proda`ni ceni.
Ve}e ja spomenavme distinktivnata funkcija na trgovskata marka, preku koja vo
oddelni slu~ai e mo`no da se formira duri i ostro izdiferenciran pazaren segment
za brendiraniot proizvod, so prakti~no monopolska pazarna struktura, vo ramkite na
pazarot na generi~kiot proizvod, na koj mo`e da postoi duri i atomizirana ponudata.
Vakviot efekt, naj~esto za dobro poznatata marka, e osobeno zna~aen ako se ima predvid
antimonopolskoto zakonodavstvo koe e neodminliva sostavka na normativnata ramka vo
sovremenite pazarni ekonomii.12
Sozdavaj}i relarivno stabilen stratum na lojalni potro{uva~i za proizvodot so
afirmirana trgovska marka, proizvoditelot efikasno se “odlepuva” od konkurencijata,
{to se razbira mu ovozmo`uva “pokomotno” delovno odnesuvawe, osobeno vo domenot na
politikata na ceni. Se formira spiralata: povisoki ceni na brendiraniot proizvod povisok (monopolski) profit - zgolemeni vlo`uvawa vo zacvrstuvaweto na imixot na
trgovskata marka - zajaknata preferencijata na potro{uva~ite za toj proizvod - zajaknata
monopolska pozicija na proizvoditelot na izdiferenciraniot pazaren segment.13
Prisustvoto na silna trgovska marka go obeshrabruva pa i ograni~uva vleguvaweto
na konkurentski firmi na toj pazar, {to e povtorno odrednica za sozdavawe na visoko
imperfektna pazarnata struktura. Vo toj slu~aj i koga pobaruva~kata na pazarot raste,
barierata za vlez sozdadena od lojalnosta na potro{uva~ite kon proizvod so opredelena
trgovska marka, mo`e direktno da ja limitira prirodnata ekspanzija na brojot na firmite
na pazarot.14
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Bez somnenie vlo`uvawata vo kreiraweto (proizvodstvoto), lansiraweto i
afirmacijata na trgovskata marka koja na sopstvenikot mu ovozmo`uva prekti~no
monopolska pozicija na pazarot, e visoko isplatliv deloven potfat. No vakviot efekt
na trgovskata marka e predmet i na seriozni kritiki niz koi se uka`uva tokmu na faktot
deka ne retko niz psiholo{ka manipulacija so potro{uva~ite preku reklamiraweto na
trgovskata marka, proizvod so prakti~no ist kvalitet se pla}a mnogu poskapo.
1.4. Trgovskata marka i `ivotniot ciklus na proizvodot
@ivotniot ciklus na proizvodite ~ij standarden obrazec gi fklu~uva fazite na
voveduvawe, rast, zrelost i napu{tawe na proizvodot, e zna~ajna analiti~ka ramka vo
koncipiraweto i realizacijata na marketing strategijata. Oddelnite fazi od `ivotniot
ciklus se karakteriziraat so razli~en obem na proda`ba i stapka na dobivka.
So cel da se zgolemi obemot na proda`bata a toa povolno da se odrazi i na ekonomskite
performansi od funkcioniraweto na firmite (maksimalno ili zadovolitelno nivo na
ostvarena dobivka), vo oddelnite fazi od `ivotniot ciklus na proizvodite se primenuva
razli~na strukturna kompozicija na instrumentite na makketingot. Vo toj kontekst
lansiraweto i afirmacijata na trgovskata marka mo`e zna~ajno da vlijae vrz oddelnite
fazi od `ivotniot ciklus na proizvodot, vo nasoka na skratuvawe ili prodol`uvawe
na nivnoto vremetraewe, so cel da se obezbedat popovolni ekonomski efekti od
funkcioniraweto na delovnite subjekti. Trgovskata marka koja e prepoznatliva i dobro
prifatena od potro{uva~ite, ovozmo`uva prodol`uvawe na fazata na rast i zrelost, i
odlo`uvawe na fazata na opa|awe na obemot na proda`ba i napu{tawe na proizvodot, {to se
razbira gi pravi ekonomski isplatlivi vlo`uvawata vo brendiraweto na proizvodot.15
Prodol`uvaweto na `ivotniot ciklus na proizvodite, e osobeno zna~ajno kaj onie
proizvodi ~ie voveduvawe pretpostavuva osobeno visoki investicii za istra`uvawe i
razvoj, pa nivnata amortizacija (vklu~uvawe vo proda`nata cena na proizvodot) e mo`na
pri relativno dolg `ivoten vek na tie proizvodi, pri {to produktivna uloga vo ramkite
na instrumentite na marketing miksot, mo`e da ima i trgovskata marka.
1.5.Trgovskata marka vo lansiraweto na novi proizvodi na pazarot
Vpe~atliv beleg na vremeto vo koe `iveeme e dramati~nata dimamika na tehnolo{kiot
razvoj. Vo realnosta toj naj~esto manifestno se izrazuva niz pojavata na novi proizvodi.16
No zad novite proizvodi so koi potro{uva~ite se sre}avaat na pazarot, se krie slo`en,
mnogu ~esto dolgotraen i skap proces na nau~no istra`uva~ka i razvojno-aplikativna
aktivnost. Mnogu idei, mnogu pronajdoci, ne se efektuiraat niz proizvod koj doa|a do
krajnata faza od ovoj proces - fazata na negovata komercijalizacija.
Uspe{noto minuvawe niz golem broj na fazi vo slo`eniot proces na lansirawe na
nov proizvod, pretpostavuva soliden kadrovski i finansiski potencijal za sovladuvawe
na niza problemi od tehni~ko-tehnolo{ki, no i od ekonomski aspekt. Dokolku uspe{no se
sovladaat tehni~ko-tehnolo{kite problemi, ekonomskata isplatlivost vo realizirawe
na delovniot potfat za lansirawe na nov proizvod }e zavisi i od odgovorite na golem broj
na pra{awa vo vrska so mo`nata komercijalizacija na proizvodot. Se razbira, od aspekt
na temata koja se obrabotuva vo trudot bitno e da se odgovori i na pra{awata dali noviot
proizvod }e bide ozna~en so trgovska marka ili }e se prodava kako generi~ki proizvod,
dali }e se lansira nova individualna trgovska marka, dali }e se koristi ve}e prisutna
trgovska marka, individualna ili familijarna (poznatiot brend na firmata).
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Primenata na ve}e poznatiot brend (individualen ili familijaren) vo golema
merka go olesnuva procesot na lansirawe na novi proizvodi na proizvoditelot, zatoa {to
trgovskata marka vo momentot na lansiraweto na proizvodot e ve}e poznata na pazarot.
Toa pokraj drugoto, go namaluva rizikot od prifa}aweto na proizvodot od potro{uva~ite
i zna~ajno gi racionalizira tro{ocite, osobeno tro{ocite na istra`uvaweto na pazarot
i za promocija na noviot proizvod.
Ovoj aspekt na ekonomskata funkcija na trgovskata marka e osobeno voo~liv vo
uslovi na primena na kvalitetno razvien brend na kompanijata (familijaren brend). Vo
toj slu~aj naj~esto trgovskata marka na proizvodot e identi~na ili go sodr`i, pokraj
individualniot i dobro poznatiot brend na kompanijata. Pri toa mo`e da se primenuva
vo brendiraweto na proizvodi od ista klasa (pripa|aat na ist generi~ki proizvod)17 ili
za proizvodi od razli~na klasa (pripa|aat na razli~ni generi~ki proizvodi)18. Zna~i
zbogatuvaweto na asortimanot na proizvodite na kompaniite so dobro poznat brend e
polesno, poevtino, pomalku rizi~no, vo sporedba so probivaweto na pazarot na proizvod
so sosema nova trgovska marka na proizvod, pri {to se razbira imame vo vid ostvaruvawe
na ist finansiski efekt od komercijalizacijata na proizvodite.
1.6. Trgovskata marka vo zgolemuvawe na stepenot na me|unarodnata konkurentnost
na firmite i na nacionalnite ekonomii
Vo zgolemuvaweto na stepenot na eksternacionalizacija na kompaniite i na
nacionalnata ekonomija se primenuva {iroka paleta na merki i instrumenti, kako vo
ramkite na delovnata politika na firmite, taka i vo ramkite na ekonomskata politika
na dr`avata. Vo taa nasoka i afirmiranite ili dobro poznatite trgovski marki imaat
isklu~itelno zna~ajna uloga vo zajaknuvaweto na kompetitivnata mo} na kompaniite na
me|unarodniot pazar, so {to se razbira se zgolemuva i konkurentnosta na nacionalnata
ekonomija.
No kako de se dojde do trgovski marki koi }e ja zajaknat konkurentnosta? Mo`ni dve
strategii:
Prvata strategija se sostoi vo razvoj na sopstveni brendovi od strana na nacionalnite
kompanii, i nivna promocija na me|unarodniot pazar zaradi zgolemuvawe na izvozot. Toj
priod e karakteristi~en za ekonomski mo}nite kompanii. Poradi toa {to e isklu~itelno
skap, i rizi~en potfat, toj poretko se primenuva kaj ekonomski inferiornite kompanii,
i voop{to kaj nerazvienite i kaj zemjite vo razvoj, koi imaat limitirani resusi
(kadrovski, finansiski,) za uspe{no sozdavawe na sopstveni brendovi.19 Vtorata
strategija se sostoi vo izvozno efektuirawe na tu|i brendovi - poznati brendovi na
stranski kompanii. Do mo`nosta za nivno koristewe se doa|a na pove}e na~ini. Taka, so
sklu~uvawe na dogovor za licenca, za opredelen nadomestok ili u~estvo vo ostvarenata
dobivka se steknuvaat prava od intelektualna sopstvenost: proizvodno-tehnolo{ki
proces, patent, know how, kompjuterski softver, kako i pravo na koristewe na trgovskata
marka. Steknatoto pravo da se proizveduva i prodava nekoj proizvod od deloven aspekt
e mnogu povredno ako vo dogovorot za licenca e vklu~eno i pravoto za koristewe i na
prepoznatlivoto ime na proizvodot. Da gi spomeneme i stranskite direktni investicii,
koi se realiziraat niz formirawe na novi delovni subjekti - afilijacii na stranskite
kompanii (”green field” investicii), ili so prevzemawe (vlo`uvawe) vo postojni kompanii
vo zemjata-doma}in na stranskite direktni investicii. Pokraj brojnite prednosti na
ovaa forma na me|unarodnoto dvi`ewe na kapitalot za zemjata vo koja se transferira
kapitalot, e i prisustvoto na dobro poznatite marki, naj~esto na transnacionalnite
kompanii. Toa pak od svoja strana ja zgolemuva izvoznata potencija na firmite vo koi e
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zastapeno proizvodstvoto na poznatite brendovi, a preku toa se podobruva i pozicijata na
nacionalnata ekonomija vo me|unarodnite ekonomski odnosi.
Se razbira ako se nabquduva drugata strana na ovoj proces, stranata na ekonomskiot
subjekt koj go prenesuva pravoto na upotreba na afirmiranata trgovska marka, toga{
mo`e da se izvede konstatacijata deka poznatiot brend ne samo {to na sopstvenikot mu
obezbeduva penetracija na pazarot, ili zadr`uvawe na ve}e postignatoto visoko pazarno
u~estvo, tuku mo`e da mu obezbedi i solidni zarabotki od licenciraweto na trgovskite
marki.
2. Zna~ewe na trgovskata marka za potro{uva~ite
2.1. Trgovskata marka go garantira kvalitetot na proizvodot
Primenata na marketing koncepcijata vo delovnata politika na firmite se potpira
vrz soznanieto deka zadovolniot kupuva~ e kapital, realen imot za firmata. Zadovolniot
kupuva~ ne samo {to stanuva lojalen potro{uva~ na proizvodot, toj go prenesuva svoeto
pozitivno iskustvo od konsumiraweto na proizvodot na svoite bliski, prijateli potencijalni kupuva~i. Vo konkurentskata borba na pazarot, osobeno vo uslovi koga
golem broj proizvoditeli zadovoluvaat ista potreba na potro{uva~ite, kvalitetot na
proizvodite ima isklu~itelno visoka uloga vo obezbeduvaweto na pogolemo pazarno
u~estvo vo zadovoluvawe na tie potrebi. Trgovskata marka (se razbira pokraj znacite za
kvalitet, slu`benite garantni znaci i dr) za potro{uva~ite mnogu efikasno sublimira
zna~ajni informacii za kvalitetot.
Za pretprijatijata - lideri vo grankata, karakteristi~ni se visoki investicioni
vlo`uvawa vo istra`uvawa i razvoj za odr`uvawe i unapreduvawe na kvalitetot na
proizvodite. Koga e prisutna ocenkata deka postignatiot kvalitet mo`e da predstavuva
afirmativna odrednica za proizvodot, proizvoditelot ja koristi i ja promovira
trgovskata marka kako garancija na kvalitetot. Taka, poznatite trgovski marki se
do`ivuvaat kako znak za konstantno visok kvalitet na proizvodotite (od nivnata nabavka,
pakuvawe, eksploatacija pa se do nivnoto odr`uvawe i servisirawe). Toa sozdava stabilen
stratum na potro{uva~i (naj~esto ekonomski podobro situirani)koi gi preferiraat. No
se razbira oddedelni trgovski marki ozna~uvaat, pa duri i se promoviraat kako znaci
za odbele`uvawe na porse~en ili poslab kvalitet. Pa taka, trgovskite marki zad koi
se prepoznava razli~en kvalitet na proizvodite (objektivno razli~en ili subjektivno
do`ivean preku sozdadeniot imix), prakti~no go segmentiraat pazarot na potro{uva~i so
razli~ni karakteristiki - imotna sostojba, status vo op{testvoto, vozrast, potro{uva~ki
naviki i dr. Zna~i, trgovskata marka na oredelen na~in garantira deka potro{uva~ite
so kupuvaweto na proizvodot }e go dobijat i o~ekuvaniot kvalitet i svojstva. Tokmu
zatoa od isklu~itelno zna~ewe e proizvoditelot na brendiraniot proizvod da go zadr`i
nepromenet kvalitetot na proizvodot podolg vremenski period. Se razbira, za toa ne
postoi normativno utvrdena obvrska. Postoi ekonomski interes, ekonomska prinuda koja
se izrazuva niz zakonitostite na deluvaweto na pazarniot mehanizam. Nepromenetiot
kvalitet na brendiraniot proizvod, ja zacvrstuva doverbata i lojalnosta na potro{uva~ite,
{to nosi zna~aen ekonomski benefit za firmata- sopstvenik na trgovskata marka. Mnogu
e bitno potro{uva~ite da ne bidat iznevereni vo o~ekuvaweto deka niz aktot na kupuvawe,
}e go dobijat pretpostaveniot kvalitet na proizvodot.20 Konstatiravme deka zadovolniot
kupuva~ go prenesuva svoeto pozitivno iskustvo od konsumiraweto na proizvodot na
svoite bliski, prijateli - potencijalni kupuva~i. No istra`uvawata na odnesuvaweto na
potro{uva~ite uka`uvaat na faktot deka nezadovolniot kupuva~ e poaktiven vo {ireweto
na svoeto lo{o iskustvo. Toj }e iskontaktira so mnogu pogolem broj na potencijalni

547

548 Glasnik, 13/2, str. 541-552, juni 2006 Skopje

kupuva~i, koi imaj}i ja vo vid ubeduva~kata mo} na li~noto kontaktirawe, nema da se
transformiraat od potencijalni vo realni kupuva~i. Ekonomskiot gubitok za firmata
mo`e realno da se pretpostavi.21
2.2. Trgovskata marka go olesnuva odlu~uvaweto i gi racionalizira tro{ocite za
kupuvawe.
Vo sovremeniot na~in na `iveewe, koj nametnuva nevidena dinamika, ima mnogu
vistina vo lapidarnata konstatacija deka vremeto e mo`ebi najskapiot i najskudniot
resurs. Ottamu, me|u drugoto od zna~ewe e racionaliziraweto na vremeto za donesuvawe
na odluki, no se razbira pod pretpostavka toa da ne vlijae nepovolno na o~ekuvaniot
efekt i mo`niot rizik od donesenata odluka. Vo toj kontest, trgovskata marka ima
zna~ajna uloga za potro{uva~ite, tokmu zatoa {to go olesnuva donesuvaweto na odluka za
izbor na eden, od alternativno raspolo`ivite proizvodi za zadovoluvawe na opredelena
potreba. Vpe~atliv beleg, osobeno kaj proizvodite za {iroka potro{uva~ka, a od niv kaj
onie proizvodi ~ija nabavka e mnogu frekventna, e prisustvoto na bogat asortiman na
proizvodi od razli~ni proizvoditeli, i agresivna promocija koja go okupira vnimanieto
na potro{uva~ite. Da se odbere me|u site niv “vistinskiot” proizvod koj gi poseduva
o~ekuvanite svojstva i kvalitet navistina bara vreme a gi zgolemuva i tro{ocite za
prebaruvawe.22 A poradi faktot {to pretprijatijata me|usebno se konkuriraat ne samo
za dohodot, tuku i za vremeto i vnimanieto na potro{uva~ite, trgovskata marka igra
zna~ajna uloga. Namesto da razmisluva, pra{uva, testira, pribira informacii (na primer
konsumira}i gi reklamnite poraki, ili ~itaj}i od ambala`ata na proizvodot za negovite
karakteristiki) za da donese odluka za kupuvawe, toj posegnuva po proizvodot so opredelena
trgovskata marka, trgovska marka koja ja preferira, siguren deka brgu i efikasno ja
donel vistinskata odluka, i se razbira siguren deka so kupeniot proizvod go dobil ona
{to od nego go o~ekuva vo zadovoluvaweto na svojata potreba. So toa, poednostaveno
ka`ano, za{tedil i vreme i pari i vnimanie, a pri toa go namalil i rizikot od aspekt na
ispolnuvawe na negovite o~ekuvawa za karakteristikite na proizvodot.
Trgovskata marka mo`e uspe{no da ja ostvari ovaa funkcija samo ako brendiraniot
proizvod vo kontinuitet go zadr`uva kvalitetot. Samo toga{ e mo`no da se reducira
vremeto i tro{ocite vo postapkata na kupuvawe na proizvodot a pritoa da se odbegne
i rizikot od izneverenite o~ekuvawa. Ottamu i konstatacijata deka isplatlivosta na
vlo`uvawata vo razvojot i vo promocijata na trgovskata marka e uslovena od mo`nosta za
obezbeduvawe na konstantnost na kvalitetot na proizvodot. Toa e osnovna pretpostavka
za gradewe na cvrsta lojalnost na potro{uva~ite kon brendiraniot proizvod, za
povtorenoto kupuvawe i za diseminacija na pozitivni informacii za toj proizvod, so {to
potencijalnite, se transformiraat vo realni kupuva~i na proizvodot.
Odelni teoreti~ari smetaat deka tokmu zaradi racionaliziranite tro{oci vo
nabavkata na brendiraniot proizvod, i pogolemata sigurnost vo negoviot kvalitet,
potro{uva~ite se podgotveni za nego da platat povisoka cena, niz {to stanuvaat isplatlivi
i vlo`uvawa vo procesot na sozdavaweto i na promocijata na brendot.23
2.3. Trgovskata marka gi zadovoluva emotivnite potrebi na potro{uva~ite
Trgovskata marka za potro{uva~ite ne e samo znak koj im ovozmo`uva da go razlikuvaat
preferiraniot proizvod vo odnos na ostanatite proizvodi koi se nudat na pazarot a ja
zadovoluvaat istata potreba. Vo trgovskata marka potro{uva~ite mnogu ~esto gledaat
simbol koj gi zadovoluva nivnite emotivni potrebi, navleguva vo nivnata psiholo{ka,
mentalna struktura, pobuduva razli~ni ~uvstva, asocijacii.
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Ne treba mnogu napor za da se zabele`at golem broj primeri vo opkru`uvaweto vo
koe `iveeme, deka kupuvaweto na proizvodi so opredelena trgovska marka, zadovoluva
emotivni potrebi na kupuva~ot. Koristeweto na proizvod so opredelena trgovska marka
predizvikuva ~uvstvo na zadovolstvo, ja zgolemuva samodoverbata, sigurnosta, go kreira
soznanieto za pripadnost na opredelena grupa na potro{uva~i, go pothranuva egoto na
identifikacija. Trgovskata marka se do`ivuva kako statusen simbol, znak na presti`,
superiornost i dr. Pri~inata za promoviraweto na markata od popularni li~nosti sekako
le`i vo psiholo{kiot efektot {to go predizvikuva na konsumentite na promotivnata
poraka.
Vakvata funkcija na trgovskite marki, vo vremeto na takanare~enoto potro{uva~ko
op{testvo, ima visok rang na zna~ewe ne samo za potro{uva~ite, tuku i za proizvoditelite
koi mnogu ~esto ja instrumentaliziraat vo kreiraweto na svojata pazarna strategija,
vo lansiraweto i izgotvuvaweto na promotivniot paket za trgovskite marki so cel da
se obezbedi cvrsta lojalnost kaj oddelni stratumi od potro{uva~ite. Pri toa e mnogu
zna~ajno dali proizvodot e namenet za {iroka publika (neselektivna proda`ba), ili za
opredelena celna grupa na ~ija lojalnost treba da se raboti. Karakteristikite na celnata
grupa }e go determinira setot na asocijacii ili emotivni i psiholo{ki efekti {to }e
treba da gi predizvikuva trgovskata marka. Taka na primer ako stanuva za obleka ili drugi
proizvodi nameneta za mladata populacija, trgovskata marka }e treba da predizvikuva
~uvstvo na pripadnost na opredelen moden trend, ili ~uvstvo na gradewe na imix, stil
na `ivot (kako obrazec na odnesuvawe), i dr. Ako pak, na primer stanuva zbor za trgovska
marka na patni~ki avtomobili, mnogu ~esto taa se do`ivuva kako statusen simbol, vlijae
vrz ~uvstvoto na pripadnost na opredelena statusna grupa, od asekt na op{testvenata
pozicija ili od aspekt na ekonomskata mo}.24
					
*
*		
*						
Ekonomskoto zna~ewe i funkcii na trgovskata marka e podatliva tema za seriozna
analiti~ka opservacija, kako na teoretsko, isto taka i na empirisko ramni{te. Vo ovoj
slu~aj analiti~koto vnimanie go vsredsredivme samo na mal broj pra{awa od domenot
na mo`nite ekonomski efekti od instrumentaliziraweto na trgovskata marka vo
ramkite na delovnata strategija na firmite. No i ovaa kusa i vo golema merka parcijalna
elaboracija, upatuva na zna~ajni zaklu~oci vo vrska so ekonomskiot benefit {to
trgovskata marka, kako zna~aen element na industriskata sopstvenost, go ovozmo`uva
pred se za firmite, no se razbira i za potro{uva~ite. Ottamu afirmiranite trgovski
marki pretstavuva zna~ajna sostavka na kapitalot na uspe{nite firmi. Vlijanieto na
trgovskata marka, vo zajaknuvaweto na necenovnata konkutentnost na delovnite subjekti,
a so toa i na podobruvaweto na nivnata pozicijata na pazarot vo odnos na konkurencijata,
go pravi vlo`uvaweto vo kreiraweto, lansiraweto i promocijata na trgovskata marka,
isplatliva investicija. Diferenciraweto na proizvodite vo odnos na konkurentskite
koi zadovoluvaat ista potreba na potro{uva~ite; promotivnoto vlijanie so posakuvan
efekt- potencijalnite potro{uva~i da se vklu~at vo stratumot na lojalni kupuva~i
na proizvodot; vlijanieto vo kreirawe na monopolska pozicija i efekti na pazarot so
izdvojuvawe na cvrst pazaren segment na potro{uva~i; vlijanieto vrz odvivaweto na
oddelni fazi od `ivotniot ciklus na proizvodite; olesnuvaweto na procesot na lansirawe
na novi proizvodi na proizvoditelite so pazarno prifateni brendovi; zajaknuvaweto na
izvoznata kondicija na delovnite entiteti a preku niv i na nacionalnata ekonomija, se
razbira se samo del od mo`nite pozitivni ekonomski efekti od afirmiranite trgovski
marki. Iako prakti~no te{ko e da se razgrani~at funkciite {to trgovskata marka gi
ima za proizvoditelite i za trgovcite vo odnos na pozitivnite efekti za potro{uva~ite
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(koi se vo fokusot na vnimanieto na marketing orientiranite firmi), go registrirame
faktot deka poznatite trgovski marki, za potro{uva~ite pretstavuvaat opredelen vid na
garancija; go racionaliziraat vremeto i tro{ocite za donesuvawe na odluka za kupuvawe
na brendiraniot proizvod; zadovoluva i nekoi emotivni potrebi na potro{uva~ite.
Poso~enite ekonomski funkcii na trgovskata marka nedvosmisleno ja sugeriraat
konstatacijata deka taa pretstavuva mo}na alatka za unapreduvawe na biznisot, od {to
proizleguva i potrebata od nejzino vklu~uvawe vo matricata na instrumenti vo marketing
menaxmentot na firmite. 			

Za pravnite aspekti na industriskata sopstvenost i vo tie ramki i na trgovskata
marka (steknuvaweto i ostvaruvaweto na pravoto na trgovskata marka, pravniot
promet, za{titata na pravoto na trgovska marka, institucite koi ja vospostavuvaat
i primenuvaat normativnata regulativa i dr.), upatuvame na: Polenak-A}imovska M.,
Dabovi}-Anastasovska J. i Bu~kovski V., Osnovi na pravoto na industriska sopstvenost,
Kumanovo, 2000; Grupa avtori, Pravo na industriska sopstvenost, izbor na tekstovi,
Skopje, 2003.
2
Idris K., Intelektualnata sopstvenost - mo}na alatka za ekonomski raste`,
Skopje, 2004, str. 6. So publikacija na prevodot na ovaa kniga, na makedonskata nau~na
i stru~na javnost i se priop{tuva isklu~itelno zna~ajno ~etivo, preku koe imame
mo`nost da gi spodelime ideite, soznanijata i konstataciite so avtorot, (izvonreden
poznava~ na teorijata i praktikata od ovaa oblast) za mo}nata propulzivna uloga na
intelektualnata soptvenost, niz vospostavenata korelacija so ekonomskiot rast i
razvoj.
3
Vidi: Isto. Niz teoretski elaboracii no i niz gri`livo odbrani primeri i
fakti, avtorot posebno go tretira pra{aweto na mo`noto, no i na ve}e prisutnoto
vlijanie na pronajdocite, inovaciite, industriskiot dizajn, trgovskite marki i
geografskite oznaki, vo podignuvaweto na razvojniot kapacitet na nerazvienite i na
zemjite vo razvoj. Vidi osobeno str. 99-114.
4
Taka, vo 2001 godina, vrednosta na brendot Coca Cola iznesuva blizu 69 milijardi
USD, a vo pazarno kapitaliziranata vrednost na firmata u~estvuva so duri 61%;
Microsoft, so vrednost na markata od 65 milijardi USD i u~estvo vo vrednosta na
firmata so 17%, IBM so vrednost na markata od blizu 53 milijardi USD i u~estvo vo
vrednosta na firmata od 27%, GE so vrednost na markata od nad 42 milijardi USD i
u~estvo vo vrednosta na firmata od 9%, NOKIA so vrednost na markata od 35 milijardi
USD i u~estvo vo vrednosta na firmata od 34%, Intel so vrednost na markata od
34.665 milijardi USD i u~estvo vo vrednoska na firmata od 17%, Disney so vrednost
na brendot od 32.591 milijardi USD i u~estvo vo vrdnosta na firmata od 54%, Ford so
vrednost na markata od 30.092 i u~estvo vo vrednosta na firmata duri od 66%. Izvor:
Intebrand (Interbrand Survey) www.interbrand.com
1

Vo osnova }e bidat prezentirani soznanija do koi avtorot na tekstot dojde
preku realizacija TEMPUS proektot: EU - Pravo na industriska sopstvenost-gradewe
na institucii, vo ramkite na Praven fakultet “Justinijan Prvi” - Skopje.
5

Vidi: Idris K. Intelektualnata sopstvenost mo}na alatka za ekonomskiot
raste`, Skopje, 2004, str. 132.
7
Za zna~eweto na pazarnoto komunicirawe so poto{uva~ite vidi: Dragutin
Vra~ar, Strategija tr`i{nog komunicirawa, Ekonomski fakultet Beograd, 1999.
8
Lijalnosta kon trgovskata marka se meri so stepenot do koj potro{uva~ite
6
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go kupuvaat proizvodot so konkretnata trgovska marka bez da gi razgleduvaat
alternativite.
9
Nekoi kriti~ari reklamnata funkcija na trgovskata marka ja gledaat kako forma
na psiholo{ka manipulacija so potro{uva~ite so cel da se razlikuvaat proizvodi ili
uslugi koi se vsu{nost isti. Vidi: Idriz K. cit. delo, str.127.
10
Vidi: Momcilo Milisavljevic, Marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 1999,
str. 171.
11
A.G.Papandreou, vo negovata elaboracija na ekonomskite efekti od trgovskata
marka, uka`uva na faktot deka trgovskata marka e zna~aen element vo procesot na
komunikacija pome|u sopstvenikot ili prodava~ot na proizvodot i kupuva~ot.
Trgovskata marka, konstatira avtorot, sekoga{ nosi opredeleni informacii. No
taa ne samo {to informira, tuku i sugerira, vlijae, ubeduva. Vidi: A.G.Papandreou, The
Ekonomic Effect of Trademarks, The Economics of Intellectual Property, Volume III, Cheltenham, UK;
Northampton, Massachusetts, USA, 2002, str.290.
12
N.S.Economides, uka`uva deka prakti~no sosema legalno e za{titeno vlijanieto
na trgovskata marka vo sozdavaweto monopol i vo ograni~uvaweto na konkurencijata.
Vidi, N.S.Economides, The Ekonomics of Trademarks, The Economics of Intellectual Property, Volume
III, Cheltenham, UK; Northampton, Massachusetts, USA, 2002, str.307.
13
Kako ilustrativwen primer za prakti~noto menuvawe na pazarnata struktura
preku poznata trgovska marka, }e go navedeme Bayeroviot Aspirin, koj na osnova na
izgradenata lojalnost na potro{uva~ite, ima povisoka cena iako ne postojat bitni
razliki vo odnos na drugite marki na aspirin.
14
N.S.Economides, cit.delo, str. 311.
15
\.Filipov uka`uva na faktot deka proizvodite koi gi nosat poznatite trgovski
marki postojano se vo fazite “raste` i zdrelost”, vo ramkite na `ivotniot ciklus na
proizvodite. Kompaniite-sopstvenici na pravata na ovie trgovski marki, odr`uvaat
ramnote`a na pobaruva~kata i ponudata, kvalitetot i cenite na ovie proizvodi.
Pojavata na proizvodi-falsifikati na pazarot, uslovuva debalans na ovie elementi.
Se zgolemuva ponudata na proizvodi so istata trgovska marka, no so lo{ kvalitet.
Proda`nata cena se namaluva. Niskata cena ovozmo`uva ogromna masa na potro{uva~i da
ja kupuvaat ”poznatata trgovska marka”. Vo takvi uslovi stratumot na potro{uva~i
~ija ekonomska mo} dozvoluva nabavka na originalniot proizvod- nositel na trgovskata
marka, stanuva nezainteresiran za proizvodot {to “sekoj mo`e da go poseduva”, {to
mo`e da predizvika proizvodot od fazata na raste` ili zdrelost, vo relativno kus
period da navleze vo fazata na opa|awe i umirawe. Vidi: Filipov \, Marketin{koto
zna~ewe na pravata od intelektualna sopstvenost so poseben osvrt na oznakite na
potekloto na proizvodot, Seminar- Za{tita na geografskite nazivi na proizvodite
so oznaki na potekloto na proizvodite kako pravo od industriska sopstvenost, Skopje,
mart, 1995, str.4.
16
Postojat nekolku kategorii na novi proizvodi od aspekt dali tie se sosema novi
na pazarot ili se novi za proizvoditelot, i toa: celosno nov proizvod - nov proizvod {to
sozdava sosema nov pazar; linija na novi proizvodi - novi proizvodi {to ovozmo`uvaat
na nekoja kompanija da vleze vo ve}e vospostaven pazar; dopolnuvawe na postojnite
linii na proizvodi - nov proizvod {to ja dopolnuva postojnata linija na proizvodi;
podobruvawe na postojniot proizvod-nov proizvod so podobreni karakteristiki i dizajn
koj go zamenuva postojniot; repozicionirani proizvodi-postojni proizvodi naso~eni
kon novi pazari ili pazarni segmenti; i proizvodi so pomali tro{oci-novi proizvodi
so sli~na izvedba no so poniski tro{oci, vidi: Kotler Ph. Upravljanje marketingom,
analiza, planiranje, primjena i kontrola, Informator, Zagreb, 1994, str.392,393.
17
Da go ilustrirame toa preku poznatite kompanii za proizvodstvo na patni~ki
avtomobili. Poznat brend na italijanskata kompanijata za proizvodstvo na
avtomobili - Fiat, a na proizvodite: Fiat Punto, Fiat Stilo, Fiat Multipla, Fiat Ducato. Ili
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poznatiot brent na japonskata kompanija Toyota, a na proizvodite: Toyota Yaris, Toyota
Corolla, Toyota Avensis, Toyota Celica, Toyota Rav4, Toyota Land Cruiser i dr.
18
Korporaciskiot brend mo`e da ima produktivna uloga i vo lansiraweto na novi
proizvodi koi zadovoluvaat razli~ni potrebi na potro{uva~ite. Na primer, mo}ta na
korporaciskiot brend na Soni, go namaluva rizikot, odnosno ja zgolemuva {ansata za
uspeh, na razli~nite vidovi na lansirani proizvodi, koi go nosat toj brend: televizori,
foto-aparati, audio i video sistemi, kompjuteri. Vidi: Ind N., Korporaciski imidџ Clio,
Beograd, 1996, str.26.
19
Vo Republika Makedonija prisutni se obidi za sozdavawe na prepoznatlivi
trgovski marki, i drugi znaci za razlikuvawe (oznaka na poteklo na proizvodot i
geogravski oznaki). No te{ko mo`e da se zboruva za prisustvo na vistinski brend sozdaden
od doma{na firma, poradi faktot {to tie trgovski marki se prepoznatlivi naj~esto
na tesniot doma{en pazar, a nekoi i na prostorot na porane{na Jugoslavija. Pri toa
po~esto pojak i poprisuten na pazarot e imixot na firmata (Skopska pivara, Evropa,
Agroplod, Vitaminka, Bitolska mlekara, Alkaloid, Tikve{, Bovin, Teteks, Kimiko i
dr.) odo{to na nivnite proizvodi. Vo denes aktuelnite nastojuvaweta za zgolemuvawe
na konkurentnosta na makedonskata ekonomija, od opsobeno zna~ewe e osmisluvaweto
i realizacijata na zaokru`en proekt za promovirawe na imeto “Makedonija” kako
brend. Zajaknuvaweto na prepoznatliviot imix na zemjata bi go olesnilo i plasmanot
na proizvodi na me|unarodniot pazar. Pokraj toa, se razbira za R.Makedonija zaradi
skromnite mo`nosti za vlo`uvawa vo istra`uvawa i razvoj, osobeno e aktuelno
obezbeduvaweto na prisustvo na stranski dobro poznati trgovski marki, osobeno
preku zgolemuvaweto na stranskite direktni investicii. Zaradi tesniot doma{en
pazar, ekonomski logi~no e stranskite kompanii koi bi investirale vo R.Makedonija
da smetaat na regionalniot, pa duri i na po{irokiot pazar. Toa zna~i zgolemuvawe
na izvozot, {to e od isklu~itelno zna~ewe ako se ima vo vid uvoznata zavisnost na
makedonskata ekonomija i ostro izrazeniot deficit vo trgovskiot i vo platniot
bilans na zemjata.
20
Za potro{uva~ite markata “vetuva” odreden kvalitet, no, ako vetuvaweto
ne se ispolni i proizvodot e razo~aruva~ki, potro{uva~ot se obeshrabruva da go kupi
povtorno istiot proizvod. Taka, proizvoditelot na poznatata trgovska marka za ra~ni
~asovnici Seiko, da ne go izneveri o~ekuvaweto na potro{uva~ite za kvalitetot na
ovaa dobro poznata marka, voveduva trgovskata marka Pulsar za linijata na ~asovnici
so poslab kvalitet.
21
Spored istra`uvawata na Doule P., Marketing Menagement and Strateguy, Prentice-Hall,
New Yarsay, 1994, str. 43.
22
Zamislete kolku bi bilo skapo, pra{uvaat W.M. Landes i R.A.Posner, prebaruvaweto
na pasta za zabi za da se odbere onaa koja gi zadovoluva va{ite potrebi i o~ekuvawa, ako
proizvoditelite ne koristat trgovska marka ili koristat ista marka. Avtorite
argumentirano uka`uvaat deka trgovskata marka efikasno go racionalizira i vremeto
i tro{ocite pri aktot na kupuvawe na proizvodi od strana na potro{uva~ite. Vidi,
W.M. Landes i R.A.Posner, The Ekonomics of Trademark law, The Economics of Intellectual Property,
Volume III, Cheltenham, UK; Northampton, Massachusetts, USA, 2002, str.325.
23
Isto, str.320.
24
Taka kupuvaweto i upotrebata na patni~ki avtomobil so dobro poznatata
trgovska marka - Mercedes Benz, za kupuva~ot obezbeduva ne samo funkcionalni tuku i
emotivni pridobivki : ~uvst vo na presti`, visok op{testven i materijalen status.
Poseduvaweto na proizvodi koi ja nosat trgovskata marka Diesel, Nike, Adidas, na mladite
im go zajaknuva ~uvstvoto deka se “vo {ema”, a pak markata Versace, Armani, Hugo Boss
deka pripa|aat na “elitata”. Trgovskata marka Dove (galeb) upotrebena za sredstva za
higiena treba da asocira na belo, na ~isto, i t.n.

