


AP	 -	Afrikanska	regionalna	organizacija	za	industriska		 	 	 	
	 sopstvenost	(ARIPO)

BX	 -	Biroto	na	Beneluks	za	`igovi	i	modeli

EA	 -	Evroaziska	patentna	organizacija

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

EP	 -	Evropsko	patentno	biro	(EPO)

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

OA	 -	Afrikanska	organizacija	za	intelektualna		 		 	 	
	 sopstvenost	(OAPI)

WO	 -	Svetska	organizacija	za	intelektualna	sopstvenost	(WIPO)

GC	 -	Kooperativen	sovet	na	arapskite	zemji	vo	Zalivot

AD	-	Andora
AE	 -	Zdru`enite	Arapski		 	

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

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

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

	 Republika
DZ	 -	Al`ir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11)  Registarski broj na dokumentot

(13)  Vid na dokumentot:

 A-patent A1-patent so dokaz

 A2-dopolnitelen patent

 T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent

(21)  Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvaweto

(23)  Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

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

(45)  Data na objavuvawe

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

(54)  Naziv na pronajdokot

(57)  Apstrakt ili patentno barawe

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ 

 (datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata

 godina  ex- YU  broj na patentot) 

(61)  Broj na osnovnata prijava

(62)  Broj na prvobitnata prijava

(72)  Pronajduva~ (i)

(73)  Nositel na pravoto na patentot

(74)  Zastapnik

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

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

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(5�)	 A 61F 5/00	 (��)	 902079
	 	 (��)	 А
(��)	 	�004/�46	 (��)	 ��/07/�004
	 	 (45)	 �0/06/�007
(�0)	 �0040�46		��/07/�004		MK
(7�)	 Котеска Лена
 ул.Димо Наредникот  згр .Металотехника 2/11   

Прилеп, MK

(54) КОРСЕТ
(57)	 Корсетот	 е	 ортопедско-помагало	 од	 областa	

на	 медицината,	 кое	 ја	 заменува	 инвалидската	
количка	 и	 	 други	 ортопедски	 помагала	 (штаки),	
што	го	користат	инвалидни	лица	и	лица	со	посебни	
потреби	при	нивно	движење	без	помош	од	трето	
лице.

902079
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(5�)	 C 01B 39/00 (��) 902102
	 	 (��)	 А
(��)	 	�004/�48	 (��)	 �8/07/�004
	 	 (45)	 �0/06/�007
(7�)	 Златановиќ Владан
 ул.Железничка 34/13  Скопје, MK
(72)	 Златановиќ	Владан	and	
	 Николов	Славчо
(54) СИНТЕЗА НА ХИДРАТИРАНО ВОДЕНО 

СТАКЛО ОД БЕЛ ОПАЛИЗИРАН ТУФ И 
НАТРИУМ ХИДРОКСИД ПРИ НЕСТАНДАРДНИ 
ТЕХНОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ

(57)	 Синтеза	 на	 натриумово	 водено	 стакло,	 од	
бел	 опализиран	 туф	 и	 натриум	 хидроксид	 при	
нестаидардни	 (мокра	 и	 нископритисочна	 хидро-
термална	метода)	услови,	е	хемиско-технолошки	
процес	 од	 областа	 на	 неорганската	 хемиска	
технологија.	

	 Процесот	 овозможува	 примена	 на	 лесно	
реактивна	 аморфна	 суровина	 (бел	 опализиран	
туф)	 за	 синтеза	 на	 натриумово	 водено	 стакло	 и	
производство	 на	 натриумово	 водено	 стакло	 со	
мала	 потрошувачка	 на	 енергија,	 без	 економски	
скапи	опреми	и	специјални	заштитни	мерки.

	 Синтезата	 на	 натриумово	 воденото	 стакло,	 по	
назначените	 технологии,	 се	изведува	во	реактор	
на	температура	од	90	до	95	„С	и	при	атмосферски	
притисок	 или	 во	 автоклав	 на	 температура	 од	 90	
до	105°С	и	низок	соодветен	притисок,	како	и	кусо	
работно	време	на	производсто	(синтеза).

	 Процесот	на	синтеза	се	одликува	со	висок	степен	
на	излужување,	без	отпадни	продукти	и	еколошки	
е	чист.	

	 Филтратот,	 како	 повратен,	 се	 враќа	 во	 процесот,	
а	 нерастворениот	 остаток	 може	 да	 се	 користи	
во	 градежништвото	 или	 во	 огноотпорната	
индустрија.

902102
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(5�)	 F 24J 2/04	 (��)	 902076
	 	 (��)	 А
(��)	 	�004/�8�	 (��)	 04/��/�004
	 	 (45)	 �0/06/�007
(�0)	 �0040�8�		04/��/�004		MK
(7�)	 АЛТИПАРМАКОВ, Илија
 ул.15-ти Корпус бр.10 Битола, MK
(74)	 БЛАГИЦА	ВЕСКОВСКА,	адвокат	ул.	Архимедова	

4,	7500,	Прилеп
(72)	 АЛТИПАРМАКОВ,	Илија

(54) СОНЧЕВ  КОЛЕКТОР СО ДИРЕКТНО 
ЗАГРЕВАЊЕ НА ВОДАТА

(57)	 Сончевиот	 колектор	 оо	 директно	 загревање	 на	
водата	претставува	уред	од	областа	на	греењето	
што	овозможува	добивање	на	топлотна	енергија	
со	искористување	на	оончевите	зраци	и	со	помош	
на	алуминиумски	профилиран	лим.

902076
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(5�)	 E 04B 1/00	 (��)	 902073
	 	 (��)	 А
(��)	 	�004/�87	 (��)	 �6/08/�004
	 	 (45)	 �0/06/�007
(7�)	 ФРАГМАТ-МАК ДОО
 ул.Моша Пијаде бр.2  1300 Куманово, MK
(72)	 Теодосијевски	Чедомир
(54) ОПЛАТИРАЊЕ И ОЛЕСНУВАЊЕ НА АРМИРАНО 

БЕТОНСКИ ПЛОЧИ СО СТИРОПОР
(57)	 Пронајдокот	 „оплатирање	 и	 олеснување	 на	

армирано	бетонски	 плочи	 со	 стиропор”	 спаѓа	 во	
областа	на	производство	на	градежни	матeријали	
и	градежништво.

	 Пронајдокот	 „оплатирање	 и	 олеснување	 на	
армирано	бетонски	плочи	со	стиропор”	претставува	

решение	 за	 поедноставување	 на	 оплатирањето	
како	и	за	намалување	на	сопствената	тежина	на	
класичните	рамни	армирано	бетонски	плочи.

	 Оплатирањето	 се	 сведува	 на	 изработка	 на	
конструкција	 за	 подупирање,	 што	 значи	 дека	
се	 избегнува	 изработка	 на	 комплетен	 патос	 од	
даски,	иверица	или	лим,	како	кај	класичната	арм.	
бетонска	плоча.

	 Со	 намалувањето	 на	 сопствената	 тежииа	 се	
овозможува	 порационално	 совладување	 на	
поголеми	 распони	 од	 вообичаените,	 заштеда	 во	
потрошувачката	 на	 арматурата	 во	 самата	 плоча	
како	и	во	сите	останати	конструктивни	елементи	
на	 објектите	 бд	 високоградба	 (арм.	 бетонски	
греди,	столбови	и	темели),	како	и	многу	подобри	
сеизмички	 карактеристики	 на	 конструктивниот	
склоп	на	објектите	од	високоградба.

902073
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(5�)	 C 07C 69/736,	217/60,		 (��)	 901973
	 43/178,	67/31	 (13)	 А
(21)	 	2005/69	 (22)	 24/02/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 2002/009034		05/09/2002		JP
(86)	 05/09/2002	JP2002/009034
(87)	 0�/04/�004	WO�0040�6807
(7�)	 KISSEI PHARMACEUTICAL Company Ltd
 19-48 Yoshino,  Matsumoto City  Nagano 

Prefecture 399-8710, JP
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(7�)	 Nobuyuki	TANAKA	
	 Tetsuro	TAMAI
	 Harunobu	MUKAIYAMA
	 Takehiro	ISHIKAWA
	 Junichi	KOBAYASHI
	 Satoshi	AKAHANE	and	
	 Hiromu	HARADA

(54)	 ИНТЕРМЕДИЕРИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ДЕРИВАТИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА 
И НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ

(57)	 Овој	 пронајдок	 обезбедува	 нови	 интермедиери	
кои	се	претставени	со	општата	формула	(I)	и	т.н.	
за	 подготвување	 на	 дериват	 на	 феноксиоцетна	
киселина	кој	што	е	претставен	со	општата	формула	
(X)	или	негова	фармацевтска	прифатлива	сол,	кои	
имаат	симулирачко	дејство	врз		β3-адреноцепторот	
и	 се	 корисни	 за	 третирање	 или	 спречување	
на	 дебелина,	 хипергликемија,	 заболувања	
предизвикани	 од	 хиперподвижност	 	 на	 цревата,	
полакиурија,	уринарна	инконтиненција,	депресија	
или	камен	во	жолчка.	

	 Овој	пронајдок	исто	така	обезбедува	постапка	за	
добивање	на	наведените	интермедиери	и	метода	
за	користење	на	истите.
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(5�)	 A 47B 85/04	 (��)	 902061
	 A	47C	��/00	 (��)	 А
(��)	 	�005/77	 (��)	 0�/0�/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 107294		19/11/2002		BG
	 6513		02/09/2002		BG
(86)	 23/01/2003	IB2003/000158
(87)	 11/03/2004	WO2004019730	
(73)	 ORT	JOINT-STOCK	COMPANY
	 Kr.	Sarafov	St.27		1421	Sofia,	BG
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ 

бр.15а-13, 1000, Скопје
(72)	 MILINOV,	Ilian	Vladimirov	and	
	 DANTCHEV,	Anton	Kolev
(54) АРТИКАЛ НА МЕБЕЛ КОЈ МОЖЕ ДА СЕ 

ТРАНСФОРМИРА

(57)	 Овој	пронајдок	се	однесува	на	артикал	на	мебел	
што	може	да	се	трансформира,	конкретно	на	стол	
што	се	трансформира	во	работна	маса	и	обратно.	
Артикал	на	мебел	што	може	да	се	трансформира	
и	кој	се	состои	од	два	суштински	рамни	елементи	
(5)	и	(6)	кои	се	меѓусебно	поврзани,	којшто	може	
да	ја	менува	својата	положба	од	прва	положба	-	во	
вид	на	седиште	(6)	и	наслон	(5)	и	втора	положба	
-	во	вид	на	предна	плоча	(6)	и	работна	површина	
(5),	 и	 обратно.	 Артикалот	 на	 мебел	 што	 може	
да	 се	 транеформира	 е	 обезбеден	 со	 потпорна	
конструкција	за	двата	суштински	рамни	елементи	
(5),	(6).	

	 Потпорната	конструкција	се	состои	од	два	споени,	
странични	 вертикални	 елементи	 (1)	 кои	 се	
поставени	на	меѓусебно	растојание,	при	што	двата	
суштински	 рамни	 елементи	 се	 поставени	 помеѓу	
дватаспоени,	странични	вертикални	елементи	(1).
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(5�)	 G 06K 19/077,		 (��)	 902088
	 G	07C	9/00	 (13)	 А
(��)	 	�005/��8	 (��)	 08/04/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 60/409,715		10/09/2002		US
	 60/409,716		10/09/2002		US
	 60/429,919		27/11/2002		US
	 60/433,254		13/12/2002		US	
	 60/484,692		03/07/2003		US
(86)	 10/09/2003	PCT/US/028602
(87)	 �5/0�/�004	WO�0040�5545
(7�)	 IVI SMART TECHNOLOGIES, INC
 1810 Old Oakland Road  San Jose, CA 95131, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 SAITO,	Tamio
	 AIDA,	Takashi	and	
	 DRIZIN,	Wayne
(54) СИГУРНОСНА БИОМЕТРИЧКА ПРОВЕРКА НА 

ИДЕНТИТЕТ
(57)	 Картичка	 за	 идентификација	 со	 висок	 степен	на	

сигурност,	 која	 содржи	 вградена	 меморија,	 која	
служи	за	внесување	на	биометричките	податоци	
и	 вграден	 сензор,	 кој	 служи	 за	 прикажување	

на	 живите	 биометрички	 податоци.	 Процесорот	
којшто	е	вграден	во	 картичката	врши	дејство	на	
споредување,	за	да	се	провери	дали	прикажаните	
биометрички	 податоци	 се	 совпаѓаат	 со	 локално	
внесените	 биометрички	 податоци.	Само	доколку	
постои	 позитивно	 совпаѓање,	 податоците	 од	
картичката	 ќе	 може	 да	 се	 пренесуваат	 заради	
додатна	проверка	и/или	понатамошна	обработка.	
Првенствено,	картичката	е	компатибилна	со	 IЅО	
ЅmartCard.	Во	едно	остварување,	IЅО	ЅmartCard	
функционира	 како	 преграда	 за	 заштита	 на	
сигурносниот	процесор	кој	служи	за	внесување	и	
обработка	на	заштитените	биометрички	податоци	
од	 злонамерни	 надворешни	 напади,	 преку	
работната	површина	на	IЅО	ЅmartCard.	Во	друго	
остварување,	 сигурносниот	 процесор	 е	 вметнат	
помеѓу	работната	површина	на	1ЅО	ЅmartCard	и	
некој	немодифициран	процесор	на	IЅО	ЅmartCard	
и	 ја	 блокира	 секоја	 надворешна	 комуникација,	
се	додека	отпечатоците	од	прстот	на	корисникот	
не	 се	 совпадиат	 со	 прeтходно	 регистрираните	
отпечатоци.	Обезбедена	е	моментална	повратна	
информација	 додека	 корисникот	 го	 поставува	
прстот	 врз	 сензорот	 за	 отпечатоци	 од	 прстите,	
со	 што	 се	 олеснува	 оптималното	 поставување	
на	 прстот	 врз	 сензорот.	 Картичката	 може	 да	
се	 користи	 за	 да	 се	 овозможи	 комуникација	 со	
мрежа	за	трансакции,	или	за	да	се	добие	физички	
пристап	во	некоја	заштитена	област.
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Glasnik 14/2  str.2-158 juni 2007 Skopje

Patenti

�0

(5�) A 61K 9/00	 (��)	 901962
	 	 (��)	 А
(��)	 	�005/��4	 (��)	 ��/04/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(�0)	 �0050��4		��/04/�005		MK
(7�)	 ГОРАЧИНОВА, Катерина
 ул.Жванска бр.4б, 100 Скопје, MK
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 ГОРАЧИНОВА,	Катерина
(54) ФОРМУЛАЦИЈА И ПОДГОТОВКА НА 

АЛГИНАТНИ-CA-МИКРОСФЕРИ СО ПОСТАПКА 
НА СУШЕЊЕ СО РАСПРСКУВАЊЕ

(57)	 Пронајдокот	 се карактеризира со тоа што 
алгинатно	 -Са-цитозанските	 микросфери	
се	 подготвени	 со	 едностепена	 постапка	 на	
сушење	 со	 распрскување	 во	 следниве	 услови:	
влезна	 температура	 170°С,	 проток	 на	 раствор	
за	 распрскување	 1.5	 мл/мин,	 едновремено	
распрскување	 на	 двата	 раствори,	 алгинатот	
како	 внатрешен	 а	 калциум	 хлорид-цитозанскиот	
раствор	како	надворешен,	атомизирачки	притисок	
650	 N1/h	 и	 температура	 на	 излезен	 воздух	
100°С,	 во	 однос	 на	Са-алгинатните	микросфери	
овие	 услови	 се:	 влезна	 температура	 170°С,	
проток	 на	 раствор	 за	 распрскување	 1.5	 мл/мин,	
едновремено	 распрскување	 на	 двата	 раствори,	

алгинатот	 како	 внатрешен	 а	 калциум	 хлоридот	
како	 надворешен,	 атомизирачки	 притисок	 650	
N1/h	 и	 температура	 на	 излезен	 воздух	 105°С}	
додека	 за	 алгинатно-	 цитозанските	 микросфери	
овие	 услови	 се:	 влезна	 температуре	 170°С,	
проток	 на	 раствор	 за	 распрскување	 1.5	 мл/мин,	
едновремено	 распрскување	 на	 двата	 раствори,	
алгинатот	како	внатрешен	а	цитозанскиот	раствор	
како	 надворешен,	 атомизирачки	 притисок	 650	
N1/h	 и	 температура	 на	 излезен	 воздух	 107°С.	
Концентрацијата	на	растворите	за	едностепената	
постапка	изнесуваат:	2%	за	алгинатниот	раствор,	
1%	 за	 цитозанскиот	 раствор	 и	 0.65,	 1.25,	 1.50	 и	
2.5	%	за	калциум	хлоридниот	раствор,	соодветно,	
Са-	 алгинатните	 и	 алгинатно-Са-цитозанските	
микросфери	се	подготвени	со	двостепена	постапка	
на	сушење	со	распрскување	во	следниве	услови:	
влезна	температура	180°С,	проток	на	раствор	за	
распрскување	 7	 мл/мин,	 атомизирачки	 притисок	
650	N1/h	и	температура	на	излезен	воздух	95°С.	
Концентрациите	 на	 растворите	 за	 двостепената	
постапка	 изнесуваат:	 2%	 за	 алгинатниот	
раствор,	 0.3	 %	 за	 цитозанскиот	 раствор	 и	 2.5	
%	 за	 калциум	 хлоридниот	 раствор,	 соодветно.	
Микросферите	 имаат	 тесна	 дистрибуција	 на	
честиците	со	големина	во	ранг	од	1-10	џm.	Една	
од	 карактеристиките	 на	 микросферите	 е	 дека	
се	 мукоадхезивни.	 Пронајдокот	 се	 применува	
за	 подготовка	 на	 5-аминосалицилна	 киселина	
алгинатно-Са-цитозански	микросфери.
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(5�)	 H 03F 3/217,	3/183	 (11)	 902093
	 	 (��)	 А
(21)	 	2005/146	 (22)	 19/04/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(7�)	 ВЛАДИМИР ФИЛЕВСКИ
 ул.Вељко Влаховиќ 18/10 Скопје, MK
(54) ЗАСИЛУВАЧ СО ТРОФАЗНО НАПОЈУВАЊЕ
(57)	 Пронајдокот	 ЗАСИЛУВАЧ	 СО	 ТРОФАЗНО	

НАПОЈУВАЊЕ	особено	е	погоден	за	засилување	
аудиосигнали	 чија	 фреквенција	 е	 пониска	
од	 200	 Нz.	 Пронајдокот	 работи	 директно	 на	
трофазен	 мрежен	 напон,	 без	 трансформатор	 и	
електролитски	 кондензатори	 во	 напојувачката	
секција	 за	 излезниот	 степен	 на	 засилувачот,	 со	
што	 многу	 се	 намалуваат	 цената,	 тежината	 и	
димензиите	на	целиот	засилувач.

	 Пронајдокот	 се	 состои	 од	 три	 модули:	 првиот	
модул	(1)	е	конвенционален	засилувач	во	D-класа	
од	тип	на	целосен	мост	(full-bridge);	вториот	модул	
(2)	е	трофазен	диоден	целобранов	исправувач;	а	

третиот	модул	(3)	е	склоп	за	негативна	повратна	
врска.	Првиот	модул	(1)	е	full-brigde	засилувач	во	
D-класа	што	може	да	 работи	 со	 висок	 напон	 на	
напојување,	приближно	+325	V.	Излезниот	сигнал	
Vout	од	него	оди	накај	потрошувачот	-	звучник	(4).	
Вториот	модул	(2)	е	стандарден	трофазен	диоден	
целобранов	 исправувач,	 кој	 наизменичните	
напони	 од	 трите	 фази	 R,	 S	 и	 Т	 ги	 исправа	 (во	
однос	 на	 неутралната	 линија	 N)	 во	 исправен	
пулсирачки	напон	Vdd.	Vdd	директно	го	напојува	
засилувачот	 (1)	 Третиот	 модул	 (3)	 е	 склоп	 за	
негативна	 повратна	 врска	 со	 која	 се	 елиминира	
несаканата	 наизменична	 компонента	 на	 излезот	
од	 засилувачот	 (1).	 Кога	 не	 би	 постоел	 третиот	
модул	 (3),	 ќе	 се	 појави	 несакана	 наизменична	
компонента	 на	 излезот	 од	 засилувачот	 заради	
амплитудна	 модулација	 на	 РWМ	 импулсите	
од	 самиот	 засилувач,	 бидејќи	 засилувачот	 се	
напојува	 од	 исправениот	 пулсирачки	 напон	 Vdd	
кој	доаѓа	од	вториот	модул	(2).
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(5�) E 04C 1/00	 (��)	 902012
	 E	04B	1/62	 (��)	 А
(21)	 	2005/149	 (22)	 20/04/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(7�)	 Стеваноски Климент
 ул.Методи Патчев 28 Охрид, MK
(72)	 Стеваноски	Климент

(54) ГРАДЕЖЕН ТЕРМОИЗОЛИРАН БЛОК СО 
ПОЛУГОТОВА ФАСАДА

(57)	 Градежен	 термоизолиран	 блок	 со	 полуготова	
фасада	е	изработен	од	обликувана	глина	во	разни	
форми	и	 големини	чии	две	паралелни	страни	се	
обложени	 со	 термоизолацион	 материјал	 како	
стиропор,	 пурпена	 и	 др.	 на	 кои	 пак	 е	 нанесена	
подготовка	за	фасада.
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(5�)	 B 21C 1/00	 (��) 901965
	 	 (��)	 А
(��)	 	�005/�55	 (��)	 �6/04/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(7�)	 МЗТ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
 ул.”Климент Охридски” лам.2/6  7000 Битола, 

MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	

1000,	Скопје
(72)	 Петровски	Љупчо
(54) ПОСТАПКА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЦИЛИНДРИ СО 

ГОЛЕМА ДЕБЕЛИНА НА ЅИДОТ
(57)	 Постапка	за	изработка	на	цилиндри	со	ѕидови	со	

големи	дебелини	која	опфаќа	изработка	на	алати	
за	 сечење	 на	 материјалот,	 за	 извлекување,	 за	

обрежување	на	венец	и	за	обсекување	на	вишокот	
материјал,	 и	 зработка	 на	 самите	 цилиндри.	
Делот	 на	 кој	 се	 врши	извлекувањето	 се	 сече	 во	
форма	 на	 круг/рондела	 со	 помош	 на	 преса,	 а	
потоа	се	фосфатира	со	протектан	25N.	Се	врши	
прво-плитко	 обликување/извлекување	 на	 облик	
соодветен	на	основа	на	цилиндер,	а	потоа	следи	
второ/длабоко	 извлекување	 со	 кое	 се	 формира	
цилиндер.	 При	 обликувањето	 на	 цилиндерот	 се	
користи	прстен	преку	кој	се	врши	извлекувањето.	
Следи,	 формирање	 на	 венец	 на	 долната	
основа	 на	 цилиндерот	 и	 се	 врши	 опсекување	
на	 вишокот	 на	 матерјал.	 Постапката	 применува	
во	 производството	 на	 сопирачки	 цилиндри	 за	
железничкиот	сообраќај.
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(5�) B 22C 9/00	 (��)	 902014
	 	 (��)	 А
(21)	 	2005/162	 (22)	 29/04/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(7�)	 Marco Werner
 Im Wellenbugel 3, 32108 Bad Salzuflen, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 Marco	Werner
(54)	 НАПРАВА ЗА ЛИЕЊЕ КАЛАПИ ОД ВЕШТАЧКИ 

МАТЕРИЈАЛ
(57)	 Направа	 за	 лиење	 калапи	 од	 вештачки	

материјал	 составена	 од	 механизам	 за	 лиење	
со	 распрскување	 т.н.	 распрскувач	 (1)	 и	 од	 една	
алатка	(2)	што	припаѓа	на	наведениот	механизам,	
кај	 којшто	 во	 алатката	 (2)	 има	 најмалку	 два	
кавитета	 (11,	 12)	 соодтветни	 на	 димензиите	 на	
калапите	 што	 треба	 да	 се	 прават.	 Алатката	 (2)	
е	 составена	 од	 најмалку	 три	делови	 (4,	 5,	 6)	 со	
релативно	движење	еден	кон	друг,	во	коишто	има	
барем	еден	канал	за	доведување	на	растопената	
вештачка	маса.	На	деловите	(4,	5,	6)	на	алатката	
(2)	е	поставен	механизам	за	блокирање	што	може	
да	се	померува	помеѓу	две	положби	преку	којашто	
се	врши	меѓусебно	блокирање	на	тој	начин	што	во	
една	прва	положба	се	врши	блокирање	само	на	
средниот	дел	(5)	и	предниот	дел	(4)	на	алатката	

(2)	што	укажува	на	влезното	место	(14)	на	каналот	
(13),	а	во	една	втора	положба	се	врши	блокирање	
само	 на	 средниот	 дел	 (5)	 и	 задниот	 дел	 (6)	 на	
алатката	 (2).	 За	 оваа	 цел	 на	 средниот	 дел	 (5)	
се	 наоѓа	 најмалку	 еден	 погонувач	 (19)	 опремен	
со	 најмалку	 еден	 шибер	 (18)	 што	 се	 движи	
во	 насока	 на	 оската	 на	 алатката	 (2)	 којшто	 со	
помош	на	погонувачот	(19)	може	да	се	померува	
помеѓу	 две	 крајни	 положби	 во	 две	 една	 спрема	
друга	 спротивни	 насоки	 по	 неговата	 надолжна	
насока.	 На	 алатката	 (2)	 во	 подрачјето,	 на	 секое	
разделно	 ниво	 (9,	 10)	 поставен	 е	 најмалку	 еден	
механизам	 за	 прицврстување	 (R),	 од	 каде	 што	
е	 доведен	 до	 средниот	 дел	 (5)	 на	 алатката.	 (2)	
еден	 соодветен	 прв	 дел,	 додека	 еден	 втор	 дел	
што	дејсѓвува	заедно	со	соодветниот	прв	дел	од	
една	страна	е	прицврстен	на	предниот	дел	(4)	на	
алатката	(2),	а	од	другата	страна	на	задниот	дел	
(6)	на	истата.	Дополнително	на	предниот	дел	 (4)	
и	на	 задниот	дел	 (6)	 на	алатката	 (2)	 прицврстен	
е	како	втор	дел	на	механизмот	за	прицврстување	
(R)	 еден	држач	 (20,	 21)	што	 се	движи	во	насока	
на	 оската	 на	 алатката	 (2),	 којшто	 при	 затворена	
алатка	(2)	влегува	со	еден	крај	во	соодветниот	прв	
дел	на	 	 (R)	и	на	овој	крај	е	опремен	со	најмалку	
една	 стега	 (R).	Шиберот	 (18)	 кога	 е	 потребно	во	
една	од	своите	крајни	положби	за	да	се	активира	
стегата	(R)	за	блокирање	зафаќа	во	соодветниот	
механизам	за	прицврстување	(К).
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(5�)	 B 02C 21/00	 (��)	 902013
	 	 (��)	 А
(��)	 	�005/�66	 (��)	 05/05/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(7�) Рудник „Демир Хисар” АД
 с.Сопотница, Демир Хисар, MK
(72)	 Мицковски	Благоја
(54)	 МОНТАЖНА РЕШЕТКА СО РОЛНИ

(57)	 Монтажната	 решетка	 со	 ролни	 има	 две	 рамки	
под	 нагиб	 (2)	 поставени	 вертикално,	 паралелни	
меѓусебе	и	поврзани	со	завртки.

	 На	рамките	се	поставени	паралелно	ролни	(1)	со	
прстени	кои	се	вртат	околу	своите	оски.

	 Монтажната	решетка	дава	квалитетно	сеење	и	при	
вртење	на	ролните	и	поминување	на	материјалот	
низ	отворите	доаѓа	до	 триење	при	што	се	врши	
само	чистење	на	решетката.

902013
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(5�)	 H 01K 5/00	 (��)	 902011
	 	 (��) А
(��)	 	�005/�0�	 (��)	 06/06/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(�0)	 �0050�0�		06/06/�005		MK
(7�)	 Д-р. инж. ТРПЕ ГРУЕВСКИ
 ул.Никола Русински бр.12/2-6   1000 Скопје, 

MK
(72)	 Д-р.	инж.	ТРПЕ	ГРУЕВСКИ
(54) ЕЛЕКТРИЧНА ЛАМБА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА 

ВНАТРЕШНОСТА НА ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ 
И ТУРИСТИЧКИ АВТОБУСИ И МИНИБУСИ ВО 
МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ СО НИЗОК 
НАПОН И ЧЕТВРТАСТА ФОРМА (ОБЛИК)

(57)	 Електричната	 ламба	 за	 осветлување	 на	
внатрешноста	на	градски,	приградски	и	туристички	
автобуси	и	минибуси	во	меѓународниот	сообраќај	
со	низок	напон	и	четвртеста	форма	 (облик),	во	 -
основа	се	состои	од	два	главни	дела,	куќиште	(1)	
и	капак	 (7)	 кој	е	изработен	од	бела	млечна	боја,	
во	 чиј	 празен	 простор	 се	 нитни	 се	 занитуваат	
(причврстуваат)	 две	 челични	 конзоли	 од	 по-
цинкован	лим	(3),	на	кои	се	поставуваат	пластични	
фасонки	(4)	за	вметнување	на	сијаличките	(5)	со	
мала	волтажа,	а	на	дното	на	куќиштето	(1)	има	два	
отвора	заштитени	со	гумички	(6)	низ	кои	минуваат	
кабли	за	лриклучување	на	сијаличките	на	напон	а	
кои	истовремено	служат	и	за	заштите	на	куќиштето	
од	влага	и	прашина	и	што	електричната	ламба	се	
комплетира	многуедноставно	со	една	целина,	со	
поставување	на	поклопецот	7)	со	мал	притисок	над	
куќиштето	(1),	и	на	тој	начин	се	создава	комплетна	
целина	на	електричната	ламбва.
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(5�)	 E 04B 2/74	 (��)	 902028
	 	 (��)	 А
(��)	 	�005/��6	 (��)	 ��/07/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 P20021035A		30/12/2002		HR
(86)	 17/12/2003	HR2003/000064
(87)	 15/07/2004	WO2004/059098	
(7�)	 JURIC ROZARIJO
 21216 KASTEL STARI  Koriolana Cipika 32, HR
(74)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(72)	 JURIC	ROZARIJO
(54) ЅИДНИ ПАНЕЛИ ЗА БРЗО ГРАДЕЊЕ НА 

ОБЈЕКТИ
(57)	 Ѕидни	 панели	 за	 брза	 градба,	 според	 оваа	

иновација,	 носечка	 конструкција	 изработена	
од	 рамка	 (2)	 со	 вертикални	 столбчиња	 (2а)	 врз	
која	 се	 вградени	 две	 или	 повеќе	 хоризонтални	

прачки	(кемпфери)	(3).	Просторот	помеѓу	рамката	
и	 столпчињата	 е	 пополнет	 со	 термичка	 вметка	
(5),	 а	 просторот	 измеѓу	 попречните	 прачки	 со	
минерална	 волна	 (12).	Надворешната	 површина	
на	 ѕидниот	 панел	 е	 обложена	 со	 панели	 од	
полистирен	со	висока	густина	(9),	а	внатрешните	
страни	 со	 гипсани	 плочи	 (13),	 прицврстени	 за	
хоризонталните	прачки.

	 По	 монтажата	 на	 панелите,	 веднаш	 или	
откако	 панелите	 ќе	 се	 направат	 како	 ѕид,	 во	
просторот	 исполнет	 со	 минерална	 волна	 се	
поставува	 електрична,	 водоводна,	 санитарна	
и	 друга	 инсталација	 заедно	 со	 приклучоци.	 Во	
подготвените	 панели	 исто	 така	 се	 монтираат	
прозорци	и	врати.

	 Ѕидните	 панели	 за	 брза	 градба	 овозможуваат	
изградба	и	комплетно	опремувањсе	на	објекти	со	
разни	форми	 и	 големини,	 а	 особено	 се	 корисни	
за	 прза	 монтажа	 на	 помали	 монтажни	 објекти,	
наменети	живеење	или	мали	бизниси.
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(5�)	 A 61K 39/00,	31/70,		 (11)	 902063
	 39/385,	47/48	 (13)	 А
(21)	 	2005/293	 (22)	 29/08/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(86)	 27/02/2004	CU2004/000003
(87)	 10/09/2004	WO	2004/075811	A3
(7�)	 Centro de Inmunologia Molecular
 Calle 216 y 15, Atabey, Playa, Ciudad Habana 

12100, CU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 FERNANDEZ	MOLINA,	Luis	Enrique	and	
	 MESA	PARDILLO,	Circe
(54) СОСТАВИ НА ВАКЦИНА ЗАСНОВАНИ НА 

ГАНГЛИОЗИД ЗА СУПКУТАНА АПЛИКАЦИЈА

(57)	 Опишани	 се	 состави	 на	 вакцина	 во	 кои	 се	
искомбинирани	 ганглиозиди	 и	 ОМР	 на.N.	
менингитис,	со	што	се	добиваат	протеолипозими	
со	 многу	 мала	 големина	 (VЅЅР),	 наменети	 за	
супкутана	 апликација,	 во	 коишто	 состави	 не	 е	
потребно	учество	на	додатен	адјуванс.

	 Опишаните	состави	ги	овозможуваат	имунолошките	
третмани	со	ганглиозиди,	конкретно	N-АсGМЗVЅSР	
и	N-GсGМЗVЅЅР,	при	што	покажуваат	предности	
кои	 се	 должат	 на	 помала	 агресивна	 реакција	 на	
местото	на	инјектиран	е	и	на	фактот	дека	може	да	
се	користат	на	поедноставен	начин	и	се	подобри	
за	пациентите.
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(5�)	 H 0400 00/00	 (��)	 901988
	 	 (��)	 А
(��)	 	�005/�57	 (��)	 �0/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(7�)	 Роберто Беличанец
 Ванчо Костурски
 Дејан Станковски
 Владо Менковски and 
 МИЛЕНКОСКИ, Бојан
	 ул.Симеон	 Кавракиров	 бр.1/11,	 Скопје,	 MK;	

ул.Исаија	 Маџовски	 бр.32/15,	 1000	 Скопје,	 MK;	
ул.Видое	 Смилевски	 бр.10,Стајковски,	 1000	
Скопје,	MK;	

	 ул.Даме	Груев	бр.5/7-9,	1000	Скопје,	MK	and	
	 ул.	Венјамин	Мачуковски,	бр.2А/10,	1000	Скопје,	

MK
(74)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(72)	 Роберто	Беличанец
	 Ванчо	Костурски
	 Дејан	Станковски
	 Владо	Менковски	and	
	 МИЛЕНКОСКИ,	Бојан

(54) МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН   СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ, 
СОБИРАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ КОИ 
ГО РЕФЛЕКТИРААТ ОДНЕСУВАЊЕТО НА 
КОНСУМЕНТИТЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ 
ПРОГРАМИ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ, ВО 
РЕАЛНО ВРЕМЕ

(57)	 Пронајдокот	 мултифункционален	 систем	 за	
следење,	собирање	и	анализа	на	податоците	кои	
го	рефлектираат	однесувањето	на	 консументите	
на	телевизиските	програми	и	другите	корисници,	
во	реално	време,	се	сотои	од:	

	 телевизиски	приемник	(1);	
	 далечински	управувач	(2);	
	 уред	 за	 примање	и	 праќање	на	 податоци	 (3)	 кој	

по	 пат	 на	 телефонска	 линија	 преку	 модем,WIFi	
мрежа,	 АДСЛ	 линија,	 ГПРС,	 мобилен	 телефон	
кој	има	опција	 за	пристап	на	интернет	или	било	
кој	друг	начин	за	пристап	на	интернет,	добиените	
информации	 од	 далечинскиот	 управувач,	 ги	
пренесува	до	централниот	процесор	(4)	кој	истите	
ги	 систематизира	 и	 за	 време	 не	 подолго	 од	 1	
секунда	ги	праќа	до	процесорот	на	клиентот	 (5).	
Процесорот	 на	 клиентот	 го	 презентира	 крајниот	
резултат	од	испитувањето	на	јавното	мнение	или	
спроведената	анкета.
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(5�)	 A 41B 9/02	 (��)	 902035
	 	 (��)	 А
(��)	 	�005/�7�	 (��)	 0�/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 BAP031366A		07/04/2003		BA
(86)	 05/04/2004	BA2004/000001
(87)	 21/10/2004	WO	2004/089128	A1
(7�)	 TADIC, Dragan
 Dositeja Obradovica 40  78252 Trn, BA
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 TADIC,	Dragan
(54)	 МАШКИ ГАЌИ СО ПОСЕБЕН ПРОСТОР ЗА 

МАШКИТЕ ПОЛНИ ОРГАНИ

(57)	 Машките	 гаќи	 со	 посебен	 простор	 за	 машките	
полни	органи	(сл.4)	направенис	се	така	да	мажот	
во	текот	на	облекувањето	на	гаќите	ги	провлекува	
своите	полни	органи	низ	отворот	(1)	на	предниот	
дел	од	 гаќата	 (сл.2)	 сместувајќи	 ги	 во	 просторот	
којшто	се	формира	помеѓу	предниот	дел	на	гаќите	
(сл.2)	и	прекривниот	дел	на	гаќите	(сл.З).

	 Кај	овие	видови	на	гаќи	(сл.4)	се	добива	најголемата	
можна	 контактна	 помеѓу	 текстилот	 и	 кожата	 на	
полните	органи	со	што	се	зголемува	впивањето	на	
потта	а	истовремено	се	зголемува	и	циркулацијата	
на	воздухот	околу	полните	органи	на	мажот	поради	
зголемениот	број	на	отвори	и	мивната	должина	во	
однос	на	отворот	на	класичните	слип	гаќи.	слика	
2;	слика	3;	слика	4	и	слика	6.
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(5�)	 F 24J 2/00,		 (11)	 901971
	 F	25B	29/00	 (13)	 А
(21)	 	2005/391	 (22)	 16/11/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(7�)	 ТОМЕ ЈОВАНОВСКИ
 ул.”Козле” бр.57 Скопје, MK
(72)	 ТОМЕ	ЈОВАНОВСКИ
(54) ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА ОД 

СОНЦЕТО И ЗЕМЈАТА
(57)	 Тука	се	применува	нов	приод	во	искористувањето	

на	 енергијата	 складирана	 во	 земјата,	 која	 ќе	
се	 користи	 за	 ладење	 на	 просториите,	 при	 што	
акумулираната	 температура	 (8-15С°)	 преку	
системот	на	пластични	цевки	вкопани	во	вид	на	
спирала,	 низ	 кои	 поминува	 загреаниот	 воздух	
од	 просторијата,	 се	 лади	 и	 се	 враќа	 во	 истата	
со	минимален	трошок	за	електрична	енергија	за	
движење	на	вентилатор	пумпите.

	 Загревањето	ќе	се	врши	преку	класични	соларни	
ќелии,	кои	преку	систем	на	цевки	ќе	ја	пренесува	
загреаната	вода	до	термичката	батерија	вкопана	
во	 земја,	 каде	 што	 преку	 летниот	 период	 ќе	 се	
акумулира,	 а	 во	 зимскиот	 период	 ќе	 се	 користи	
акумулираната	 топлина	 за	 загревање	 на	
просториите.	 Ќе	 има	 можност	 за	 приклучок	 на	
постојниот	систем	за	парно	греење,	а	ќе	може	и	
да	се	исклучи	од	системот	за	парно	греење	и	да	
се	приклучи	кон	системот	за	ладење,	со	тоа	што	
ќе	протекува	топол	наместо	ладен	воздух,	кое	го	
заокружува	целиот	систем	на	климатизација.

	 На	овој	начин	добиваме	долгорочна,	неисцрпна	и	
ефтина	енергија	за	климатизирање	на	стамбените	
и	работните	простории.
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(5�)	 B 07B 9/00,	 (��)	 902045
	 B	02C	17/02	 (13)	 А
(��)	 	�006/85	 (��)	 �6/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(86)	 03/09/2004	US2004/028695
(87)	 17/03/2005	WO	2005/023895	A2
(7�)	 UNITED RESOURCE RECOVERY CORPORATION 

5396 North Blackstock Road  Spartanburg, South 
Carolina 29303, US

(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	ул.”Вељко	
Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(72)	 GUTIERREZ,	Carlos	D.	and	
	 FAIL,	Alvis
(54) СУВА СЕПАРАЦИЈА НА КОНТАМИНАТИ ОД 

ПОЛИЕСТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ
(57)	 Методата	 за	 одделување	 на	 полиестерски	

материјали	од	контаминати	е	откриена	и	погодна	

за,	 на	 пример,	 системот	 за	 резиклирање	 на	
полиестер.	Методата	е	метода	на	сува	сепарација	
и	вклучува	брзо	вртење	на	мешавина	од	полиестер	
и	 контаминати	 во	 комора	 за	 чистење.	 Во	 тек	 на	
вртење	 на	 мешавината,	 контаминатите	 можат	
да	 се	 намалуваат	 и	 да	 поминуваат	 низ	 екранот	
на	 ѕидот	 од	 комората,	 додека	 полиестерските	
материјали	 не	 се	 намалуваат	 суштествено	
и	 можат	 да	 останат	 во	 комората	 за	 чистење.	
Полиестерските	 честички	 исто	 така	 остануваат	
во	 комората	 за	 чистење.	 Исто	 така	 откриена	 е	
соодветна	 справа	 за	 чистење.	 Справата	 може	
да		вклучи	екран	од	цврст	материјал	кој	може	да	
помогне	 да	 се	 намалат	 контаминатите	 и	 повеќе	
ротирачки	 сечила	 кои	 ја	 вртат	 мешавината	 во	
справата	 и	 исто	 така	 можат	 да	 помогнат	 да	 се	
намалат	контаминантните	материјали.

902045
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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)

Pregledi

A61F5/00	 A61F5/00	 902079	 A
C01B39/00	 C01B39/00	 902102	 A
F24J2/04	 F24J2/04	 902076	 A
E04B1/00	 E04B1/00	 902073	 A
C07C69/736	 C07C69/736	 901973	 A
C07C67/31	 C07C69/736	 901973	 A
C07C43/178	 C07C69/736	 901973	 A
C07C217/60	 C07C69/736	 901973	 A
A47B85/04	 A47B85/04	 902061	 A
A47C13/00	 A47B85/04	 902061	 A
G06K19/077	 G06K19/077	 902088	 A
G07C9/00	 G06K19/077	 902088	 A
A61K9/00	 A61K9/00	 901962	 A
H03F3/217	 H03F3/217	 902093	 A
H03F3/183	 H03F3/217	 902093	 A
E04C1/00	 E04C1/00	 902012	 A

E04B1/62	 E04C1/00	 902012	 A
B21C1/00	 B21C1/00	 901965	 A
B22C9/00	 B22C9/00	 902014	 A
B02C21/00	 B02C21/00	 902013	 A
H01K5/00	 H01K5/00	 902011	 A
E04B2/74	 E04B2/74	 902028	 A
A61K39/00	 A61K39/00	 902063	 A
A61K47/48	 A61K39/00	 902063	 A
A61K39/385	 A61K39/00	 902063	 A
A61K31/70	 A61K39/00	 902063	 A
H040000/00	 H040000/00	 901988	 A
A41B9/02	 A41B9/02	 902035	 A
F24J2/00	 F24J2/00	 901971	 A
F25B29/00	 F24J2/00	 901971	 A
B07B9/00	 B07B9/00	 902045	 A
B02C17/02	 B07B9/00	 902045	 A
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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

Pregledi

(7�)			 Centro de Inmunologia Molecular 

(51)					A	61K	39/00,	31/70,	

39/385,	47/48	 (11,13)	 902063	A

IVI SMART TECHNOLOGIES, INC	

G	06K	19/077,	

G	07C	9/00	 	 902088	A

JURIC ROZARIJO	

E	04B	2/74	 	 902028	A

KISSEI PHARMACEUTICAL Company Ltd 
C	07C	69/736,	217/60,	

43/178,	67/31	 	 901973	A

Marco Werner	

B	22C	9/00	 	 902014	A

ORT JOINT-STOCK COMPANY 

A	47B	85/04,	

A	47C	13/00	 	 902061	A

TADIC, Dragan 

A	41B	9/02	 	 902035	A

UNITED RESOURCE RECOVERY CORPORA–
TION 

B	07B	9/00,	

B	02C	17/02	 	 902045	A

АЛТИПАРМАКОВ, Илија 

F	24J	2/04	 	 902076	A

ВЛАДИМИР ФИЛЕВСКИ 

H	03F	3/217,	3/183	 902093	A

ГОРАЧИНОВА, Катерина	

A	61K	9/00	 	 901962	A

Д-р. инж. ТРПЕ ГРУЕВСКИ	

H	01K	5/00	 	 902011	A

Златановиќ Владан 

C	01B	39/00	 	 902102	A

Котеска Лена 

A	61F	5/00	 	 902079	A

(7�)	   МЗТ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 

(51)				B	21C	1/00	 (11,13)	 901965	A

Роберто Беличанец; 

Ванчо Костурски; 

Дејан Станковски; 

Владо Менковски and 

МИЛЕНКОСКИ, Бојан	

H	0400	00/00	 	 901988	A

Рудник „Демир Хисар” АД	

B	02C	21/00	 	 902013	A

Стеваноски Климент 

E	04C	1/00,	

E	04B	1/62	 	 902012	A

ТОМЕ ЈОВАНОВСКИ	

F	24J	2/00,	

F	25B	29/00	 	 901971	A

ФРАГМАТ-МАК ДОО	

E	04B	1/00	 	 902073	A
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(5�)	 C 07H 17/08	 (��)	 900586
	 A	6�K	��/7�	 (��)	 А1
(21)	 	1997/101	 (22)	 22/10/1997
	 	 (45)	 30/09/2004	

(30)	 P960497A		28/10/1996		HR
(7�)	 PLIVA, farmaceutska, kemijska, prehrambena i 

kozmeticka industrija, dionicko drustvo
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,,	HR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 KUJUNDZIC,	Nedeljko,
	 PAVLOVIC,	Dina,
	 KOBREHEL,	Gabrijela,
	 LAZAREVSKI,	Gorjana,	and	
	 KALNERIC,	Zelko,
(54)	 9-N-ЕТЕНИЛ ДЕРИВАТЕ НА 9(S) - ЕРИТРОМИЦИ–

ЛАМИН 

(57)	 1		9-N-Етенилни	деривати	на	9(S)еритромициламин	
со	општата	формула	(I):

	(I)

	

	

	 каде	што	R�	претставува	цијано	група,	карбоксилна	
група	 со	 формулата	 COOR�,	 каде	 што	 R�	

претставува	C�-C4	алкилна	 група,	или	кето	 група	
со	 формулата	 COR4,	 каде	 што	 R4	 претставува	
C�-C4	алкилна	 група	 и	 каде	 што	 R�	 претставува	
цијано	или	кето	 група	со	формулата	COR4,	 каде	
што	 R4	 претставува	 C�-C4	 алкилна	 група,	 како	 и	
негови	фармацевтски	прифатливи	адитивни	соли	
со	неоргански	или	органски	киселини.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.

900586
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(5�)	 A 01N 25/04,	25/08	 (11)	 900732
	 	 (��)	 А1
(21)	 	1999/83	 (22)	 08/10/1999
	 	 (45)	 30/09/2004	

(30)	 19715	639.8		15/04/1997		DE
(86)	 31/03/1998	PCT/EP98/01870
(87)	 22/10/1998	WO	98/46075
(7�) STEFES AGRO GMBH
 Ottostrasse 5, D-50170 Kerpen, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 MUELLER	Jacki
	 ZOELLKAU	Achim
	 POHL	Vera
	 BEDNARSKA	Ewa	and	
	 SUESSMANN	Rainer
(54) АГЕНСИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА
(57)	 1.	 	 Состав	 за	 заштита	 на	 посеви,	 формулиран	

во	 вид	 на	 прашок,	 гранули	 или	 течност,	 водена	
суспензија,	од	активни	соединенија	кои	дејствуваат	
врз	 листот	 или	 врз	 целиот	 систем,	назначен со 
тоа	што	содржи:

	 -	 кај	 хербицидните	 препарати,	 најмалку	 еден	
хербицид	 од	 групите	 на	 деривати	 на	 уреа	 или	

сулфонилуреи,	 карбамати,	 бискарбамати,	
дифенил	 етери,	 деривати	 на	 пиридолилоцетна	
киселина,	 пиридазини,	 триазини,	 триазинони,	
урацили,	деривати	на	бензофуран,	 глифозат	или	
глифозинат,

	 -	 кај	 фунгицидните	 препарати,	 најмалку	 еден	
фунгицид	 од	 групата	 на	 морфолини,	 азоли,	
фталимиди	или	пиперидини,

	 -	 кај	 инсектицидните	 препарати,	 најмалку	 еден	
инсектицид	од	групата	на	пиретроиди,	карбамати	
или	органофосфати,

	 -	 или	можните	соли	или	естри	на	горенаведените	
групи	на	активни	соединенија,

	 -	 најмалку	 еден	 неоргански	 адсорбент	 и	
најмалку	 едно	 површински	 активно	 средство	
одбрано	од	групата	на	етоксилирани	C6-	до	C20-
алкохоли,	 првенствено	 C8-	 до	 C�6-алкохоли,	
етоксилираните	 рицинусови	 масла	 или	 алкилно	
етерни	сулфати,	каде	што	збирот	на	пропорциите	
на	адсорбентот(ите)	и	површински	активното(ите)	
средство(а)	 изнесува	 од	 5,5	 до	 45,0%	 тежински,	
првенствено	од	15,0	до	25,0%	тежински,	како	и

	 -	 комбинација	 на	 „метамитрон	 техникал”	 (I),	
„етофумезат	техникал”	(II),	„фенмедифам	техникал”	
(III),	 алциларил	 сулфонат	 (IV),	 полиоксиетилен-
(6)-тридецил	 етер	 (V),	 високо	 дисперзивна	
наталожена	силициумова	 киселина	 (VI)	и	 каолин	
W	(VII)	во	составот:

	 при	 што	 е	 исклучена	 комбинацијата	 на	 33,93%	
тежински	 пропахлор	 (94%),	 11,31%	 тежински	
атразин	(95%),	4,00%	тежински	Hi-Sil	233Т,	1,00%	
тежински	 каолин,	 2,80%	 тежински	 Pluronic	 105Т,	
1,00%	 тежински	 Igepon	 T77Т,	 1,00%	 тежински	

CaCl2	 x	 2H2O,	 8,00%	 тежински	 етилен	 гликол,	
0,10%	 тежински	 Corak	 100Т	 и	 36,86%	 тежински	
вода.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.

900732
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 (51)  (51) osnoven (11,13)  (51)  (51) osnoven (11,13)

Pregledi

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

A01N25/04	 A01N25/04	 900732	 A1
A01N25/08	 A01N25/04	 900732	 A1

C07H17/08	 C07H17/08	 900586	 A1
A61K31/71	 C07H17/08	 900586	 A1
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Pregledi

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

(7�)					 PLIVA, farmaceutska, kemijska,   
 prehrambena   i kozmeticka industrija,  
 dionicko drustvo	

(51)							C	07H	17/08,		 (11,13)	 900586	A1

	 A	6�K	��/7�	

	 STEFES AGRO GMBH 

	 A	01N	25/04,	25/08	 900732	A1
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902036

(5�)	 A 61K 31/38 	 (��)	 902036
	 31/415,	31/44	 (13)	 Т1
(��)	 	�00�/��	 (��)	 �5/0�/�00�
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 08/995,751		22/12/1997		US
(96)	 22/12/1998	EP98964708.6
(97)	 29/11/2006	EP1043995
(7�)	 Bayer Pharmaceuticals Corp.
 400 Morgan Lane  West Haven, CT 06516, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	

1000,	Скопје
(72)	 SIBLEY,	Robert,	N.	
	 KHIRE,	Uday	
	 LOWINGER,	Timothy,	Bruno			
	 RIEDL,	Bernd			
	 SCOTT,	William,	J.	
	 SMITH,	Roger,	A.			
	 WOOD,	Jill,	E.	
	 HATOUM-MOKDAD,	Holia
	 JOHNSON,	Jeffrey	
	 REDMAN,	Aniko
	 DUMAS,	JACQUES
(54) ИНХИБИЦИЈА НА  АКТИВНОСТА НА p38 КИНАЗ 

СО КОРИСТЕЊЕ НА АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ 
СУПСТИТУИРАНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ УРЕИ

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 соединение	 со	 формула	 I	 или	
негова	фармацевтски	прифатлива	сол	

	 каде	 што	 А	 е	 хетероарил	 избран	 од	 групата	
составена	од

	

	 и		каде	што
	 R�	е	избран	од	групата	составена	од	C�-C�0	алкил,	

C�-C�0	 циклоалкил,	 сé	 до	 пер-халосупституиран	
C�-C�0	алкил	и	сé	до	пер-халосупституиран	C�-C�0	
циклоалкил,	

	 каде	 што	 B	 е	 сé	 до	 трицикличен,	 арил	 или	
хетероарилна	 половина	 од	 се	 до	 30	 јаглеродни	
атоми	 со	 барем	 најмалку	 една	 5-	 или	 6-члена	
ароматична	структура	којашто	содржи	0-4	членови	
од	групата	составена	од	азот,	кислород	и	сулфур	
супституиран	со	-Y-Ar,	и	опционално	супституиран	
со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	 независно	
избрани	од	 групата	составена	од	халоген,	 сé	 до	
пер-халосупституција	и	Xn,	

	 каде	што	n	e	0-2	и	секој	X	е	независно	избран	од	

групата	 составена	 од	 -CN,	 -CO�R5,	 -C(O)NR5R5’,	
-COR5,	 -NO�,	 -OR5,	 -SR5,-NR5R5’,-NR5C(O)OR5’,	
-NR5C(O)R5’,	 C�-C�0	 алкил,	 C�-C�0	 алкенил,	 C�-
�0алкокси,	 C�-C�0	 циклоалкил,	 C6-C�4	 арил,	 C7-C�4	
алкарил,	C�-C��	хетероарил,	C4-C��	алкетероарил,	
супституиран	 C�-C�0	 алкил,	 супституиран	
C�-�0алкенил,	 супституиран	 C�-C�0алкокси,	
супституиран	 C5-C�0	 циклоалкил,	 супституиран	
C4-C��	алкхетероарил,	-Y-Ar-,

	 каде	 што	 X	 е	 супституирана	 група,	 и	 е	 супсти–
туирана	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
независно	избрани	од	групата	составена	од	-	CN,	
-CO�R5,	 -COR5,	 -C(O)NR5R5’,	 -OR5,	 -SR5,-	NR5R5’,	 -
NO�,	-NR5C(O)R5’,	-NR5C(O)OR5’и	халоген	од	сé	до	
пер-халосупституција;

	 каде	што	R5	и	R5’	сé	независно	избрани	од	H,	C�-
C�0	алкил,	C�-�0	алкенил,	C�-C�0	циклоалкил,	C6-C�4	
арил,	 C�-C��	 хетероарил,	 C7-C�4	 алкарил,	 C4-C��	
алкxетероарил,	сé		до	пер-халосупституиран	C�-C�0	
алкил,	сé	до	пер-халосупституиран	C�-�0алкенил,	
сé	до	пер-халосупституиран	C�-C�0	циклоалкил	и	
сé	 до	пер-халосупституиран	C6-C�4	 арил	и	 се	до	
перхалосупституиран	 C�-C��	 хетероарил,	 каде	
што	

	 каде	што	Y	е	избран	од	групата	составена	од	-О,	
-S-,	 -N(R5)-,	 -(CH�)m-,	 -C(O)-,	 -CH(OH)-,	 -(CH�)mO,	
-NR5C(O)NR5R5’,	 -NR5C(O)-,	 -C(O)NR5-,	 -(CH�)mS-,	
-(CH�)mN(R5)-,	-O(CH�)m-,	-CHXa-,	-CXa

�-,	-S-(CH�)m,	
и	-N(R5)(CH�)m-,	

	 m=1-3,	и	Xa	е	халоген;	и	
	 Ar	 е	 5-10	 члена	 ароматична	 структура	 којашто	

содржи	 0-2	 членови	 избрани	 од	 групата	
составена	 од	 азот,	 кислород	 и	 сулфур,	 којшто	 e	
несупституиран	 или	 супституиран	 со	 халоген	
сé	 до	 пер-халосупститиција	 и	 опционално	
супституиран		со	Zn1,	каде	што	n1	е	0	до	3	и	секој	Z	
е	независно	избран	од	групата	составена	од	-CN,	
-CO�R5,	-C(O)NR5R5’,	-C(O)NR5H,	-NO�,	-OR5,	-SR5,	
-NR5R5’,	 -NR5C(O)OR5’,	 -OC(O)R5,	 NR5C(O)R5’,	 C�-
C�0	алкил,	 C�-C�0	 циклоалкил,	 C6-C�4	арил,	 C�-C��	
хетероарил,	C7-C�4	алкарил,	C4-C��	алкxетероарил,	
супституиран	 C�-C�0	 алкил,	 супституиран	 C�-
C�0	 	 циклоалкил,	 супституиран	 C7-C�4	 алкарил	 и	
супституиран	C4-C��	алкхетероарил;

	 каде	 што	 ако	 Z	 е	 супституирана	 група,	 таа	 е	
супституирана	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
независно	 избрани	 од	 грпата	 составена	 од	 -CN,	
-CO�R5,	 -C(O)NR5R5’,	 -OR5,	 -SR5,	 -NO�,	 	 -NR5R5’,	
-NR5C(O)R5’	 и	 -NR5C(O)ОR5’,	 и	 кадешто	 R�	 е	
супституирана	 група,	 е	 супституирана	 со	 еден	
или	 повеќе	 супституенти	 независно	 избрани	 од	
групата	 составена	 од	 халоген,	 сé	 до	 перхало-
супституција	и	Vn,	

	 каде	што	n=0-3	и	секој	V	е	независно	избран	од	
групата	 составена	 од	 -CN,	 -CO�R5,	 -C(O)NR5R5’,	
-OR5,	 -SR5,	 -NR5R5’,	 -C(O)R5,-ОC(O)NR5R5’,	 -
NR5C(O)OR5’,	 -SO2R5,	 -SOR5,	 -	 NR5C(O)R5’,-
NO�,	 C�-C�0	 алкил,	 C�-C�0	 циклоалкил,	 C6-C�4	
арил,	 C�-C��	 хетероарил,	 C7-C�4	 алкарил,	 C4-
C�4	 алкxетероарил,	 супституиран	 C�-C�0	 алкил,	
супституиран	 C�-C�0	 	 циклоалкил,	 супституиран	
C6-C�4	 арил	 и	 супституиран	 C�-C��	 хетероарил,	

и
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супституиран	 C7-C�4	алкарил	 и	 супституиран	 C4-
C�4	алкхетероарил,

	 каде	 што	 V	 е	 супституирана	 група,	 и	 таа	 е	
супституирана	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
независно	 избрани	 од	 грпата	 составена	 од	
халоген,	 сé	 до	 пер-халосупституција,	 -CN,	 -

CO�R5,	 -C(O)R5,	 -C(O)NR5R5’,	 NR5R5’,	 -OR5,	 -SR5,	
-NR5C(O)R5’,	 -NR5C(O)ОR5	 и	 -NO�,	 каде	 што	 R5	

и	R5’	 се	 секој	 независно	 дефинирани	 претходно,	
за	подготвување	на	лек	за	лекување	на	акутна	и	
хронично	 воспаление	 и/или	 имуномодулаторни	
болести	поинакви	од	рак.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.	

(5�)	 B 65D 75/58,	75/00	 (11)	 902107
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�004/�8�	 (��)	 05/��/�004
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19991057563		30/11/1999		DE
(96)	 20/10/2000	ЕP	00972827.0
(97)	 11/08/2004	EP	1233915	B1
(7�)	 SPS Verpackungs - System GmbH
 Nymphenburger Strasse 20A, 80335 Munchen, 

DE
(74)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	ул.	„Маршал	Тито”	

бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(72)	 Hermann	ACHHAMMER
(54)	 КЕСА СО РАМНО ДНО СО ЗАТВОРАЧ НА 

ПРЕВИТКУВАЊЕ
(57)	 1.		Кесата	од	пластична	фолија	отпорна	на	жежок	

печат	или	на	 заварување,	наменета	за	полнење	

со	 течна	 и/или	 кашеста	 материја,	 составена	 од	
два	странични	ѕида	(2,3),	меѓусебно	поврзани	по	
своите	надолжни	рабови,	при	што	на	долниот	крај	
од	кесата	меѓу	двата	долни	попречни	раба	(8,9)	е	
сместено	свитлива	основа	(10)	која	лежи	меѓу	два	
странични	ѕида	(2,3)	и	служи	како	дно,	како	и	од	
свитлив	капак	на	горниот	крај	од	кесата,	сместен	
помеѓу	 страничните	 ѕидови	 (2,3),	 со	 отвор	 (12)	
помеѓу	 горниот	 попречен	 раб	 (13,20)	 од	 првиот	
страничен	 ѕид	 (2)	 и	 нему	 соодветниот	 раб	 (21,	
22),	 кој	 има	 затворач	 (20),	 се карактеризира 
со тоа што кесата	 на	 првиот	 страничен	 ѕид	
(2)	 под	 затварачот	 (20)	 има	 средство	 (33)	 за	
стабилизирање	 и	 држење	 на	 затворачот	 (20)	 во	
положба	навалена	кон	напред,	при	што	средството	
за	 стабилизирање	 и	 држење	 на	 затворачот	 е	
составено	од	најмалку	еден	втиснат	дел	(33,34).	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�)	 A 61K 38/33 (��)	 902054
	 A	61P	35/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/��	 (��)	 �6/0�/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 26/04/1998	EP	98917580.7
(97)	 01/12/2004	EP	0981365	
(7�)	 YEDA RESEARCH & DEVELOPMENT   

COMPANY, LTD
	 Weizmann	Institute	of	Science	P.O.	Box	95		 	

76100	Rehovot,	IL
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 BARKAN,	Dalit
	 COHEN,	Batya
	 RUBINSTEIN,	Menachem
(54) ЛЕПТИН КАКО ИНХИБИТОР НА ПРОЛИ–

ФЕРАЦИЈА НА КЛЕТКИ НА ТУМОР
(57)	 1.	Употреба	на	активен	агенс	селектиран	од	гру–

пата	 составена	 од	 лептин,	 фузирани	 протеини	
на	лептин,	мутеини	 на	лептин,	 лептин	 рецептор	
агонисти,	активни	фрагменти	или	фракции	на	било	
кој	од	нив,	активни	аналози	или	деривати	од	било	
кој	од	нив,	соли	на	било	кој	од	нив,	и	мешавини	
од	 било	 кој	 од	 нив,	 за	 правење	 на	 медикамент	
за	 инхибиција	 на	 клеточната	 пролиферација	 кај	
карцином	на	дојка	кај	човекот.	

	 Има	уште	3	патентни	барања.

(5�)	 C 08K 5/00, 5/02,		 (11)	 9012053
	 C	08L	77/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/��	 (��)	 0�/0�/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 15/10/1999	EP	99949004.8
(97)	 19/01/2005	EP	1121388	
(7�) L.Bruggemann KG
 Salzstrasse 123-131  74076 Heilbronn, DE
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 TITZSCHKAU,	Klaus
(54) ПОЛИАМИДНА КОМПОЗИЦИЈА СТАБИЛИ–

ЗИРАНА СО БАКАРНИ КОМПЛЕКСИ И 
ОРГАНСКИ ХАЛОГЕНИ СОЕДИНЕНИЈА

(57)	 1.		Стабилизиран		полиамиден	состав,	назначен со 
тоа што	стабилизаторот	се	состои	од	најмалку	
еден	комплекс	на	бакар	и	најмалку		едно	органско	
халогено	соединение,		при	што	органското	халогено		
соединение	 е	 избрано	 од	 групата	 која	 содржи	
декабромдифенил,	 	 декабромдифенолетер,	
хлорирани	 т.е.	 бромирани	 стирололигомери,		
полидибромстирол,	 тетрабромбисфенол	 А,	
тетрабисфенол-А-деривати,	 	 хлорирани	 ди
метандибензо(а,е)циклооктански	 деривати,	
хлоропарафин,	 	 поливинилхлорид,	 поливи–
нилиденхлорид,	 политетрафлуороетилен,	
флуор	 каучук,	 халогенизирани	 алифатични	 или	
ароматични	 фосфати	 или	 	 полифосфонати	 и	
дибромдиоксафосфоринан	деривати.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(5�)	 C 12Q 1/68	 (��)	 902099
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/88	 (22)	 09/03/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990811086		25/11/1999		EP
(96)	 16/11/2000	EP00973154.8
(97)	 19/01/2005	EP1232282	
(7�)	 APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING 

N.V
 6 John B. Gorsiraweg Curacao, AN
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 HOOFT	VAN	HUIJSDUIJNEN,	Rob	
	 COLINGE,	Jacques
(54) АВТОМАТСКА МЕТОДА ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ 

СРОДНИ БИОМОЛЕКУЛАРНИ СЕКВЕНЦИ
(57)	 1.		Метода	за	идентификување	сродни	биомолеку–

ларни	секвенци	коишто	имаат	заеднички	особини	
од	 интерес	 од	 бази	 на	 податоци,	 базите	 на	
податоци	коишто	содржат	барем	прв	и	втор	сет	на	
секвенци,	секој	сет	бил	изведен	од	различен	тип	
организам,	содржејќи	ги	чекорите	на:

	 а)	утврдување	од	првиот	сет	на	секвенци	на	не		
редундантна	листа	на	секвенци	за	испитување	кои	
што	имаат	заеднички	особини	од	интерес	(членови	
на	 првата	фамилија),	 употребувајќи	 програма	 за	
пребарување	на	база	на	податоци;

	 б)	изведување	 подредувања	 на	 секвенци	 со	
членовите	 на	 првата	 фамилија	 во	 втор	 сет	 на	
секвенци	 добиени	 од	 втор	 тип	 на	 организам,	
употребувајќи	програма	за	пребарување	на	базите	
на	податоци	и	одреден	праг	на	сличност,	давајќи	
листа	на	членови	на	втората	фамилија;

	 ц)							утврдување	на	дводимензионална	матрица	која	
што	ги	прикажува	членовите	на	првата	и	втората	
фамилија	 и	 нивните	 респективни	 величини	 на	
сличност	резултирајќи	од	чекорот	(б),	опционално	
прикажувајќи	 ги	 само	 оние	 членови	 на	 втората	
фамилија	коишто	имаат	величини	на	сличност	што	
ја	надминуваат	величината	на	прагот	на	сличност;	
д)			селектирање	од	матрицата	на	оние	парови	од	
членовите	 на	 првата	 и	 втората	фамилија	 за	 кои	
величините	на	сличност	се	најдобри	помеѓу	сите	
подредувања	 коишто	 вклучуваат	 еден	 од	 двата	
члена	на	парот	(ортолози).	

	 Има	уште	17	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 231/12 (��)	 902055
	 A	6�K	��/4�5	 (��)	 Т1
	 A	61P	29/00	 (��)	 07/04/�005
(��)	 	�005/��6	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 01/12/2000	EP00983865.7
(97)	 09/02/2005	EP1150960	B1
(7�)	 Pharmacia Corporation
 P.O.Box 5110  Chicago, IL 60680-5110, US
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 FERRO,	Leonard,	J
	 MIYAKE,	Patricia,	J
(54) ПОЛИМОРФНИ КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 

ЦЕЛЕКОКСИБ

(57)	 1	 	 Форма	 II	 кристална	 форма	 на	 целекоксиб	
којашто	има:

	 (I)	 крива	на	дифракција	на	Х-зраците	од	прашок	
со	 врв	 на	 околу	 10.3,13.8	 или	 17.7	 степени	 два	
тета,

	 (II)	 опсег	 на	 топење	 од	 околу	 159°С	 до	 околу	
164°С,	

	 (III)	 разлика	 на	 скенирачки	 калориметарски	
ендотермен	максимум	од	околу	160.0°С	до	околу	
164.0°С.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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(5�)	 A 61K 31/5375	 (��)	 901968
	 A	61P	25/02	 (13)	 Т1
(21)	 	2005/139	 (22)	 15/04/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990141968P		01/07/1999		US
	 19990144131P		16/07/1999		US
	 19990158256P		06/10/1999		US	
	 19990170381P		13/12/1999		US
(96)	 22/06/2000	EP04013379.5
(97)	 13/04/2005	EP1459748	
(7�) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC
 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001, 

US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 AHMED,	Saeeduddin
	 BIRGERSON,	Lars

	 CETERA,	Pasquale
	 MARSHALL,	Robert,	C.
	 McARTHUR,	Robert
	 TAYLOR,	Duncan	P	
	 WONG,	Erik,	H.,	F.
(54) (C,C)-РЕБОКСЕТИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ  ПЕРИ–

ФЕРНА НЕВРОПАТИЈА
(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 оптички	 чист	 (C.C-ребоксетин,	

или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	 за	
производство	на	лек	за	третирање	или	спречување	
периферна	невропатија, назначена со тоа што	
оптички	 чистиот	 (C.C)-ребоксетин	 или	 неговата	
фармацевтски	 прифатлива	 сол	 содржи	 најмалку	
90	тежински	%	(C.C)-ребоксетин	и	помалку	од	10	
тежински	%	(R,R)-ребоксетин,	во	однос	на	вкупната	
тежина	на	присутниот	(C,C)-	и	(R.R)-ребоксетин.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

(5�)	 C 07D 215/42,		 (��)	 902038
	 A	61K	31/47,		 (��)	 Т1
	 C	07D	215/48,	221/16,		 (��)	 �4/06/�005
	 409/04,	409/12	 (45)	 �0/06/�007
(��)	 	�005/���	 	
(30)	 19980100860P		17/09/1998		US
(96)	 10/09/1999	EP99940424.7
(97)	 15/06/2005	EP1114031
(7�)	 Pfizer Products Inc.
 Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 

US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 DENINNO,	Michael,	Paul
	 MAGNUS-ARYITEY,	George,	Tetteh
	 RUGGERI,	Roger,	Benjamin	and	
	 WESTER,	Ronald,	Thure
(54) 4-КАРБОКСИАМИНО -2-СУБСТИТУИРАНИ 1, 

2, 3, 4-ТЕТРАХИДРОХИНОЛИНИ КАКО ИНХИ–
БИТОРИ НА „СЕTP”

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

	
	
	

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол;
	 каде	што	R�	е	Y,	W-X	или	W-Y;

	 каде	што	W	е	карбонил,	 тиокарбонил,	сулфинил	
или	сулфонил;

	 X	е	-О-Y,	-S-Y,	-N(H)-Y	или	-N-(Y)�;
	 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,	одбрани	независно	од	
кислород,	 сулфур	 и	 азот	 и	 наведениот	 јаглерод	
може	 да	 биде	 моно-,	 ди-	 или	 трисупституиран	
независно	 со	 хало,	 при	 што	 наведениот	
јаглерод	 може	 да	 биде	 моносупституиран	 со	
хидрокси,	 наведениот	 јаглерод	 може	 да	 биде	
моносупституиран	 со	 оксо,	 наведениот	 сулфур	
може	 да	 биде	 моно-	 или	 дисупституиран	 со	
оксо,	 наведениот	 азот	 може	 да	 биде	 моно-,	 или	
дисупституиран	со	оксо,	а	наведениот	јаглероден	
ланец	може	да	биде	моносупституиран	со	Z;

	 каде	што	Z	 е	делумно	 заситен,	 целосно	 заситен	
или	целосно	незаситен	 три-	 до	 осумчлен	прстен	
кој	може	да	има	од	еден	до	четири	хетероатоми	
кои	се	независно	одбрани	од	кислород,	сулфур	и	
азот,	или	бицикличен	прстен	којшто	се	состои	од	
два	споени,	делумно	заситени,	целосно	заситени	
или	 целосно	 незаситени	 три-	 до	 шестчлени	
прстени,	кои	независно	може	да	имаат	од	еден	до	
четири	хетероатоми	кои	се	независно	одбрани	од	
азот,	сулфур	и	кислород;

	 каде	 што	 наведениот	 супституент	 Z	 може	 да	
биде	 моно-,	 ди-	 или	 трисупституиран	 независно	
со	 хало,	 (C�-C6)алкенил,	 (C�-C6)алкил,	 хидрокси,	
(C�-C6)алкокси,	 (C1-C4)алкилтио,	 амино,	 нитро,	
цијано,	оксо,	карбокси,	(C�-C6)алкилоксикарбонил,	
моно-N-	или	ди-N,N-(C�-C6)алкиламино,	каде	што	
наведениот	 супституент	 (C�-C6)алкил	 може	 да	
биде	моно-,	ди-	или	трисупституиран	независно	со	
хало,	 хидрокси,	 (C�-C6)алкокси,	 (C�-C4)	 алкилтио,	
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амино,	 нитро,	 цијано,	 оксо,	 карбокси,	 (C�-C6)	
алкоксикарбонил,	 моно-N-	 или	 ди-N,N-	 	 	 (C�-C6)	
алкиламино,	 наведениот	 супституент	 (C�-C6)	
алкил,	исто	така,	може	да	биде	супституиран	со	
еден	до	девет	атоми	на	флуор;

	 R�	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	бидат	заменети	со	еден	или	два	хетероатоми	
кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 кислород,	 сулфур	
и	 азот,	 каде	 што	 наведените	 јаглеродни	 атоми	
може	да	бидат	моно-,	ди-	или	 трисупституирани	
независно	 со	 хало,	 наведениот	 јаглерод	 може	
да	 биде	 моносупституиран	 со	 оксо,	 наведениот	
јаглерод	 може	 да	 биде	 моносупституиран	 со	
хидрокси,	наведениот	сулфур	може	да	биде	моно-	
или	 дисупституиран	 со	 оксо,	 наведениот	 азот	
може	да	биде	моно-	или	дисупституиран	со	оксо;	
или	 наведениот	 R�	 е	 делумно	 заситен,	 целосно	
заситен	или	целосно	незаситен	три-	до	седумчлен	
прстен	кој	може	да	има	од	еден	до	два	хетероатоми	
кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 кислород,	 сулфур	
и	 азот,	 каде	што	 наведениот	 прстен	R�	 може	да	
биде	прикачен	преку	(C�-C4)алкил;

	 каде	 што	 наведениот	 прстен	 R�	може	 да	 биде	
моно,	 ди-	 или	 трисупституиран	 независно	 со	
хало,	 (C�-C6)алкенил,	 (C�-C6)алкил,	 хидрокси,	
(C�-C6)алкокси,	 (C�-C4)алкилтио,	 амино,	 нитро,	
цијано,	оксо,	карбокси,	(C�-C6)алкилоксикарбонил,	
моно-N-	или	ди-N,N-(C�-C6)алкиламино,	каде	што	
наведениот	 супституент	 (C�-C6)алкил	 може	 да	
биде	моно-,	ди-	или	трисупституиран	независно	со	
хало,	хидрокси,	(C1-C6)алкокси,	(C�-C4)алкилтио,	
оксо	или	(C�-C6)алкилоксикарбонил;

	 под	услов	R�	да	не	биде	метил;
	 R�	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	 јаглеродите	кои	се	различни	од	
поврзувачкиот	јаглерод,	може	да	бидат	заменети	
со	еден	хетероатом	одбран	од	кислород,	сулфур	
и	 азот,	 а	 наведениот	 јаглерод	 може	 да	 биде	
моно-,	 ди-	 или	 трисупституиран	 независно	
со	 хало,	 наведениот	 јаглерод	 може	 да	 биде	
моносупституиран	 со	 хидрокси,	 наведениот	
јаглерод	 може	 да	 биде	 моносупституиран	 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	
моносупституиран	со	V;

	 каде	што	V	е	делумно	заситен,	целосно	заситен	
или	целосно	незаситен	три-	до	осумчлен	прстен,	
кој	може	да	има	од	еден	до	четири	хетероатоми	
кои	се	независно	одбрани	од	кислород,	сулфур	и	
азот,	или	бицикличен	прстен	којшто	се	состои	од	
два	споени,	делумно	заситени,	целосно	заситени	
или	 целосно	 незаситени	 три-	 до	 шестчлени	
прстени,	кои	независно	може	да	имаат	од	еден	до	
четири	хетероатоми	кои	се	независно	одбрани	од	

азот,	сулфур	и	кислород;
	 каде	што	наведениот	супституент	V	може	да	биде	

моно,	ди-,	три-	или	тетрасупституиран	независно	
со	 хало,	 (C�-C6)алкил,	 (C�-C6)алкенил,	 хидрокси,	
(C�-C6)алкокси,	 (C�-C4)алкилтио,	 амино,	 нитро,	
цијано,	 оксо,	 карбоксамоил,	 моно-N-	 или	 ди-
N,N-(C�-C6)алкилкарбоксамоил,	 карбокси,	 (C�-C6)	
алкилоксикарбонил,	 моно-N-	 или	 ди-N,N-(C�-C6)	
алкиламино,	 каде	 што	 наведениот	 супституент	
(C�-C6)алкил	 или	 (C�-C6)алкенил	 може	 да	 биде	
моно-,	 ди-	 или	 трисупституиран	 независно	
со	 хидрокси,	 (C�-C6)алкокси,	 (C�-C4)алкилтио,	
амино,	 нитро,	 цијано,	 оксо,	 карбокси,	 (C�-C6)	
алкилоксикарбонил,	 моно-N-	 или	 ди-N,N-(C�-C6)	
алкиламино,	 наведените	 супституенти	 (C�-C6)	
алкил	 или	 (C�-C6)алкенил,	 исто	 така,	 може	 да	
бидат	супституирани	со	еден	до	девет	атоми	на	
флуор;

	 R4	е	Q�	или	V�;
	 каде	 што	 Q�	 е	 целосно	 заситен,	 делумно	

незаситен	 или	 целосно	 незаситен,	 еден-	
до	 шестчлен	 праволиниски	 или	 разгранет	
јаглероден	 ланец,	 каде	 што	 јаглеродите	 кои	 се	
различни	 од	 поврзувачкиот	 јаглерод,	 може	 да	
бидат	 заменети	 со	 еден	 хетероатом	 одбран	 од	
кислород,	 сулфур	 и	 азот,	 а	 наведениот	 јаглерод	
може	 да	 биде	 моно,	 ди-	 или	 трисупституиран	
независно	со	хало,	наведениот	јаглерод	може	да	
биде	моносупституиран	со	хидрокси,	наведениот	
јаглерод	 може	 да	 биде	 моносупституиран	 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	
моносупституиран	со	V�;

	 каде	што	V�	е	делумно	заситен,	целосно	заситен	
или	целосно	незаситен	три-	до	шестчлен	прстен	
кој	може	да	има	еден	до	два	хетероатоми,	кои	се	
независно	одбрани	од	кислород,	сулфур	и	азот;

	 каде	 што	 наведениот	 супституент	 V�	 може	 да	
биде	 моно-,	 ди-,	 три-	 или	 тетрасупституиран	
независно	 со	 хало,	 (C�-C6)алкил,	 (C�-C6)алкокси,	
амино,	 нитро,	 цијано,	 (C�-C6)алкилоксикарбонил,	
моно-N-	 или	 ди-N,N-(C�-C6)алкиламино,	 каде	
што	 наведениот	 супституент	 (C�-C6)алкил	 може	
да	 биде	 моносупституиран	 со	 оксо,	 наведениот	
супституент	(C�-C6)алкил	е,	исто	така,	супституиран	
со	еден	до	девет	атоми	на	флуор;

	 каде	што	или	R�	мора	да	го	содржи	V	или	R4	мора	
да	го	содржи	V�;

	 R5,	R6,	R7	и	R8	се,	секој	од	нив,	независно	водород,	
врска,	 нитро	 или	 хало,	 каде	 што	 наведената	
врска	е	супституирана	со	Т	или	делумно	заситен,	
целосно	 заситен	 или	 целосно	 незаситен	 (C�-C��)	
праволиниски	 или	 разгранет	 јаглероден	 синџир,	
каде	што	јаглеродот	може	да	биде	заменет	со	еден	
или	два	хетероатоми,	 кои	се	независно	одбрани	
од	кислород,	сулфур	и	азот,	каде	што	наведените	
јаглеродни	 атоми	може	 да	 бидат	моно-,	 ди-	 или	
трисупституирани	независно	со	хало,	наведениот	
јаглерод	 може	 да	 биде	 моносупституиран	 со	
хидрокси,	 наведениот	 јаглерод	 може	 да	 биде	
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моносупституиран	 со	 оксо,	 наведениот	 сулфур	
може	 да	 биде	 моно-	 или	 дисупституиран	 со	
оксо,	 наведениот	 азот	 може	 да	 биде	 моно-	 или	
дисупституиран	 со	 оксо,	 а	 наведениот	 јаглерод	
може	да	биде	моносупституиран	со	Т;

	 каде	 што	 Т	 е	 делумно	 заситен	 или	 целосно	
незаситен	 три-	 до	 осумчлен	 прстен	 кој	 може	
да	 има	 од	 еден	 до	 четири	 хетероатоми,	 кои	 се	
независно	 одбрани	 од	 кислород,	 сулфур	 и	 азот,	
или	бицикличен	прстен	 којшто	 се	 состои	од	два	
споени,	делумно	заситени,	целосно	заситени	или	
целосно	незаситени	три-	до	шестчлени	прстени,	
кои	 засебно	 може	 да	 имаат	 од	 еден	 до	 четири	
хетероатоми	 кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 азот,	
сулфур	и	кислород;

	 каде	 што	 наведениот	 супституент	 Т	 може	 да	
биде	 моно-,	 ди-	 или	 трисупституиран	 независно	
со	 хало,	 (C�-C6)алкил,	 (C�-C6)алкенил,	 хидрокси,	
(C�-C6)алкокси,	 (C�-C4)алкилтио,	 амино,	 нитро,	
цијано,	оксо,	карбокси,	(C�-C6)алкилоксикарбонил,	
моно-N-	 или	 ди-N,N-(C�-C6)алкиламино,	 каде	
што	 наведениот	 супституент	 (C�-C6)	 може	 да	
биде	 моно-,	 ди-	 или	 трисупституиран	 независно	
со	 хидрокси,	 (C�-C6)алкокси,	 (C1-C4)алкилтио,	
амино,	 нитро,	 цијано,	 оксо,	 карбокси,	 (C�-C6)	
алкилоксикарбонил,	 моно-N-	 или	 ди-N,N-(C�-C6)	
алкиламино,	наведениот	супституент	(C�-C6)алкил	
може,	исто	така,	да	биде	супституиран	со	еден	до	
девет	атоми	на	флуор;	и

	 каде	што	R5	и	R6,	или	R6	и	R7	и/или	R7	и	R8	може,	
исто	 така,	 заедно	 да	 формираат	 најмалку	 еден	
четири-	 до	 осумчлен	 прстен	 којшто	 е	 делумно	
заситен	 или	 целосно	 незаситен	 и	 кој	 може	 да	

има	од	еден	до	три	хетероатоми	кои	се	независно	
одбрани	од	азот,	сулфур	и	кислород;

	 каде	што	наведениот	прстен	или	прстени	 кои	се	
формирани	со	R5	и	R6,	или	R6	и	R7	и/или	R7	и	R8,	
може	 да	 бидат	моно-,	 ди-	 или	 трисупституирани	
независно	 со	 хало,	 (C�-C6)алкил,	 (C�-C4)	
алкилсулфонил,	(C�-C6)алкенил,	хидрокси,	(C�-C6)	
алкокси,	 (C�-C4)алкилтио,	 амино,	 нитро,	 цијано,	
оксо,	 карбокси,	 (C�-C6)алкилоксикарбонил,	 моно-
N-	 или	 ди-N,N-(C�-C6)алкиламино,	 каде	 што	
наведениот	 супституент	 (C�-C6)алкил	 може	 да	
биде	 моно-,	 ди-	 или	 трисупституиран	 независно	
со	 хидрокси,	 (C�-C6)алкокси,	 (C�-C4)алкилтио,	
амино,	 нитро,	 цијано,	 оксо,	 карбокси,	 (C�-C6)	
алкилоксикарбонил,	 моно-N-	 или	 ди-N,N-(C�-C6)	
алкиламино,	наведениот	супституент	(C�-C6)алкил	
може,	исто	така,	да	биде	супституиран	со	еден	до	
девет	атоми	на	флуор.	

	 Има	уште	35	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 413/12,		 (��)	 902025
	 A	61K	31/665,	31/67,		 (��)	 Т1
	 C	07D	213/00,		 (��)	 �8/06/�005
	 271/00,	285/00,		 (45)	 �0/06/�007
	 413/12,	417/12
(��)	 	�005/���	 	
(30)	 20000179284P		31/01/2000		US
(96)	 30/01/2001	EP01901333.3
(97)	 20/04/2005	EP1252158
(7�)	 Pfizer Products Inc.
 Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 

US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 MARFAT,	Anthony
	 CHAMBER,	Robert	James
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ БЕНЗОКОНДЕНЗИРАНИ 

ДЕРИВАТИ НА НИКОТИНАМИД, КОИ СЕ 
КОРИСНИ КАКО СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ 
НА ИЗОЗИМИТЕ PDE4

(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(1.0.0):

	

	 каде	што:
	 o	 m	е	1;
	 o	 n	е	1;
	 o	 RА	и	RB	се	-Н,	-СF�	или	-(С�-С6)алкил	супституиран	

со	0	или	1	-F,	-С�,	-СF�,	-СN	-NН�,	или	-С(=О)NН�,	
или	RА	и	Rв	заедно	се	спиро	 -(С�-С6)циклоалкил-
супституиран	со	0	или	1	-F,	-С1,	-СF�,	или	-СN;

	 o	 едниот	 од	 Rс	 и	 RD	 е	 -Н,	 а	 другиот	 е	 -Н,	 -(С�-
С4)алкил	 или	 фенил,	 при	 што	 секој	 од	 нив	 е	
супституиран	со	0	или	1	-F,	-С�,	или	-СN;

	 o	 W	е	-О-;
	 o	 У	е	=С(RЕ)-,	каде	што	RЕ	е	-Н,	-F,	-С�,	-СN,	-СН�,	

или	-ОСН�;
	 o	 R�	 и	 R�	 се	 -Н,	 -F,	 -С�,	 -СN,	 -NO�,	 -ОН,	 -СН�,	 -

ОСН�|	-ОСНF�|	или	-ОСF�;
	 o	 R�	е	-Н	или	-СН�;
	 o	 R4	е	-Н,-F,	-СN,	-NО�,	-ОН,	-СН�,	или	-ОСН�;
	 o	 R5	и	R6	заедно	формираат	средина	од	делумните	

формули	(1.1.1),	(1.1.4)	или	(1.1.5):
	

	 каде	 што	 R7	 и	 R8	 се	 или	 отсутни	 во	 секоја	 од	
наведените	делумни	формули,	или	претставуваат,	
независно	еден	од	друг,	-Н	или	-СН�;

	 o	 Q	 е	 фенил,	 норборнанил,	 фуранил,	 тиенил,	
пиримидинил,	 циклохексенил,	 циклохексил,	
циклопентил,	 циклохептенил,	 циклодеканил,	
оксазолил,	 тиазолил,	 пиролил,	 пиридил,	
имидазолил,	норборненил,	бицикло[2.2.2]октанил,	
6ицикло[3.2.1]октанил,	 6ицикло[3.3.0]октанил,	
6ицикло[2.2.2]окт-5-енил,	 бицикло[2.2.2]окт-7-
енил,	бицикло[3.3.1]нонанил	или	адамантил;	и

	 o	 2	е	-ОR��,	-С(=О)R��	или	-CN,	каде	што	R��	е	-Н,	
-СН�,	-СН�СН�,	или	-С(СН�)�;

	 и	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.	
	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(5�)	 A 61K 38/17,		 (��)	 901998
	 A	01K	67/027,	 (��)	 Т1
	 A	61K	38/19,	39/395,		 (��)	 04/07/�005
	 A	61P	17/02,		 (45)	 �0/06/�007
	 17/06,	35/00	
(��)	 	�005/��7	 	 	
(30)	 19980109275P		20/11/1998		US
(96)	 18/11/1999	EP99960524.9
(97)	 27/04/2005	EP1135153	
(7�)	 GENENTECH, INC.
 1 DNA Way, South San Francisco  California 

94080-4990, US
(74)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(72)	 AGUET,	Michel

(54) УПОТРЕБА ЗА ЕРН РЕЦЕПТОРИ АНТАГОНИСТИ 
И АГОНИСТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ВАСКУЛАРНИ 
ПОРЕМЕТУВАЊА

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 Ерh	 рецептор	 антагонист,	 како	
активна	состојка	за	производство	на	композиција	
за	третман	на	рак	на	цицач.	

	 Има	уште	28	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 223/16,		 (��)	 901984
	 A	61K	31/55,		 (��)	 Т1
	 A	61P	25/00,	3/00,	9/00,		 (��)	 04/07/�005
	 C	07D	223/32,	403/04,		 (45)	 �0/06/�007
	 409/04,	491/04	 	
(��)	 �005/��8	 	
(96)	 11/04/2003	EP	03718323.3
(97)	 04/05/2005	EP	1411881	
(7�)	 ARENA PHARMACEUTICALS, INC.
 6166 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121, 

US
(74)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(72)	 SMITH,	Brian
	 SMITH,	Jeffrey
(54)	 5HT2C РЕЦЕПТОР МОДУЛАТОРИ
(57)	 1.	Соединение	на	формула	(I):	

	

	 каде	што:
	 R�	е:-Н	или	
	 С1-8	алкил;
	 R�	е:	С1-8	алкил,
	 -СН�-О-С1-8	алкил,
	 -С(=O)-O-С1-8алкил,
	 -С(О)-Ш-С1-8	алкил,
	 -ОН,или
	 -СН�ОН;
	 R2а	е:-Н;
	 или	R�	и	R2а	заедно	формираат	-СН�-СН�-;
	 R�	е:	халоген;
	 перхалоалкил;	или
	 5-членски	 	 	 хетероарилски	 	 	 прстен	 	 	имајќи	 	до			

два			хетероатома	избрани	од	O,	N	и	Ѕ;
	 R4	 е	 -Н,	 халоген,	 перхалоалкил,-СН,-ОR5,ЅR5,-

NНR5,-N(R5)�,-ОН,	арил	или	хетероарил,	каде	што	
кажаниот	 арил	 може	 да	 биде	 по	 избор	 заменет	
со	до	две	 замени	селектирани	од	халоген	и	С1-8	
алкил;	

	 или:
	 R�	и	R4	заедно	со	атомите	на	кои	тие	се	закачени	

формираат	 5-	 или	 6-членски	 хетероцикличен	
прстен	имајќи	еден	О	атом;

 секој	 R5	 е	 независен	 С1-8	 алкил,	 С1-8	
алкенил,	 арил,	 хетероаил,	 арилалкил	 или	

перхалоалкил,	или	алил;	и	
	 R6	е	-Н	или	С1-8алкил;
	 или	фармацевтски	прифатливи	соли,солвати	или	

нивни	хидрати,	да	стане
	 ако	 R6	 е	 друго	 отколку	 -Н,	 тогаш	 R4	 неможе	 да	

биде	-Н;	и
	 ако	R�и	R�	се	метил,	и	R4	е	 -Н,	тогаш	R�	неможе	

да	 биде	 имидазол,	 заменет	 имидазол,	 или	
имидазолски	дериват;

	 и	каде	што:
	 арил	 означува	 моноциклична	 или	 полицилкична	

ароматична	група
	 имајќи	од	3	до	14	карбон	атоми;
	 хетероарил	 означува	 моноциклична	 или	

полицилкична	ароматична	група	имајќи	од	3	до	14	
карбон	атоми,	и	од	1	до	4	прстенски	хетероатоми	
селектирани	 од	 О,	 N	 и	 Ѕ;	 алкокси	 означува	 -О-
алкил;

	 С1-8алкил	 означува	 прав	 синџир,	 разгранета	 или	
циклична	хидрокарб-онска	група	имајќи	од	1	до	8	
карбон	атоми;

	 С1-8-валкенил	означува	прав	ланец,	разграета	или	
циклична	хидрокарбо-онска	група	имајќи	од	1	до	
8	карбон	атоми	и	најмалку	една	дупла	врска;

	 алкил,	 друг	 отколку	 С1-8алкил,	 означува	 метил,	
етил,	н-пропил,	исопропил,	циклопропил,	н-бутил,	
сец-бутил,	 терт-бутил,	 циклобутил,	 циклопропил	
метил,	 н-пентил,	 исопентил,	 терт-пентил,	 ци–
клопентил,	 циклотпентилметил,	 н-хексил,	 или	
циклохексил.	

	 Има	уште	67	патентни	барања.
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901969

(5�) A 61K 45/00,	9/20,		 (11)	 901969
	 A	61P	3/06	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/���	 (��)	 ��/07/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990001387		19/04/1999		SE
(96)	 19/04/2000	EP	00928046.2
(97)	 01/06/2005	EP	1173205
(7�)	 AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 ABRAHAMSSON,	Bertil
	 LINDQVIST,	Ann-Margret
	 UNGELL,Anna-Lena

(54) ОРАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ВНЕСУВАЊЕ 
ВО ИЛЕУМОТ, ШТО СОДРЖИ СОЕДИНЕНИЕ 
ЗА ИНХИБИЦИЈА НА ТРАНСПОРТОТ НА 
ЖОЛЧНИТЕ КИСЕЛИНИ КОИ СЕ ПРИСУТНИ ВО 
ИЛЕУМОТ

(57)	 1.	 	 Орална	 фармацевтска	 формулација	 која	
опфаќа	IВАТ	инхибиторно	соединение	и	средство	
за	 врзување	 на	 жолчната	 киселина,	 назначена 
со тоа што	 формулацијата	 е	 направена	 да	
го	 испорача	 средството	 за	 врзување	 на	 жолчна	
киселина	во	дебелото	црево.	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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901976

(5�)	 A 61K 35/14,	39/395,		 (11)	 901976
	 A	61P	37/06,		 (13)	 Т1
	 C	��N	5/06	 (��)	 �6/07/�005
(��)	 	�005/�56	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 29/07/1999	EP	99944997.8
(97)	 16/11/2005	EP1100515
(7�) Trustees of Dartmouth College and REGENTS OF 

THE UNIVERSITY OF MINESOTA
 Hanover, NH 03755, US and Morill Hall, 100 Church 

Street S.E.,, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 NOELLE,	Randolph,	J
	 BLAZAR,	Bruce,	R
	 VALLERA,	Daniel,	A	
	 TAYLOR,	Patricia,	A
(54) EX VIVO ТРЕТМАН НА АЛОГЕНСКИ И 

КСЕНОГЕНСКИ Т-КЛЕТКИ СО GP39 АНТА–
ГОНИСТИ

(57)	 1.	 	 Метода	 за	 индуцирање	 толеранција	 на	 Т-
клетки	или	нереагирање	на	донаторски	Т-клетки	
на	алоантигени	или	ксеноантигени	ех	vivo	која	ги	
опфаќа	следниве	чекори:

	 (I)	обезбедување	култура	која	содржи	донаторски	
Т-клетки;

	 (II)	 произведување	 мешана	 лимфоцитна	 реак–
циона	 култура	 со	 додавање	 клетки	 што	 носат	
алоантигени	 или	 ксеноантигени	 на	 наведената	
култура	која	содржи	донаторски	Т-клетки;

	 (III)		додавање	на	др39	антагонист	на	резултантната	
мешана	лимфоцитна	култура	и

	 (IV)	одржување	на	овие	клетки	во	култура	доволно	
долго	 за	 да	 се	 направат	 донаторски	 Т-клетки	
супстанцијално	нереагирачки	на	наведените	ало-
антигени	 или	 ксеноантигени	 при	 пресадување	
во	 домаќин	 кој	 содржи	 клетки	 кои	 носат	 такви	
алоантигени	или	ксеноантигени.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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(5�)	 B 31B 1/14,	 (��)	 902018
	 1/25,	45/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/�67	 (��)	 0�/08/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 12/02/2003	EP	03702860.2
(97)	 29/06/2005	EP	1483108	B1
(7�)	 Inter Ikea Systems B.V
 1, Olof Palmestraat  2616 Delft, NL
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 RYDBERG,	Tommy
	 JORNBORN,	Stefan
(54)	 МАШИНА ЗА ПРОБИВАЊЕ ОТВОРИ НА ЛЕНТА 

ОД ВАЛОВИТ КАРТОН И ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ЛИНИИ ЗА СКЛОПУВАЊЕ ВО НАВЕДЕНИТЕ 
ОТВОРИ

(57)	 1.		Машина	за	пробивање	отвори	(10)	на	брановиден	
картон	 од	 лента	 или	 плочи	 од	 брановиден	
картон	 и	 за	 формирање	 линии	 за	 склопување	
(5)	 во	 наведените	 отвори,	 наведената	 машина	
има	 вградено	 два	 цилиндри	 (2,3)што	 ротираат	
еден	 кон	друг	и	од	 кои	барем	еден	цилиндер	на	
надворешната	површина	е	обезбеден	со	закривена	
дрвена	 плоча	 (6),	 која	 се	 претпочита	 да	 биде	
направена	 од	 иверица,	 алатите	 за	 пробивање	 и	
алатите	 за	 правење	 линии	 за	 склопување	 (8,9)	
се	 поставени	 на	 наведената	 дрвена	 плоча	 на	
тој	начин	што	се	стегнати	на	наведената	дрвена	
плоча	 (6)	во	вид	на	отвори,	при	што	цилиндрите	
(2,3)	се	направени	од	метал,	кој	се	претпочита	да	
е	челик,	и	при	што	наведената	дрвена	плоча	 (6)	
е	прицврстена	на	цилиндерот	(2,3),	на	пример	со	
заштрафување	 (15)	 на	 него,	 назначена со тоа 
што	 наведената	дрвена	плоча	е	центрирана	на	
цилиндерот	со	посредство	на	два	приспособливи	
прстени	 (4)	на	цилиндерот	каде	што	барем	еден	
прстен	 (4)	 е	 автоматски	 ротацион	 или	 аксијално	
поместувачки,	 секој	 прстен	 (4)	 е	 обезбеден	 со	
аксијално	 насочена	 управувачка	 проекција	 (4а,	
46)	приспособена	да	меѓусебно	дејствува	со	краен	
засек	(6а,	66)	на	дрвената	плоча.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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(5�) C 07D 487/04,	 (��)	 901996
	 A	61K	31/40,	31/407,		 (��)	 Т1
	 A	61P	9/06	 (��)	 �7/08/�005
(��)	 	�005/�8�	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20010000326		02/02/2001		SE
(96)	 29/01/2002	EP02716531.5
(97)	 22/06/2005	EP1360187	
(7�)	 AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 BJORSNE,	Magnus
	 STRANDLUND,	Gert
	 SVENSSON,	Peder	
	 WILSTERMANN,	Michael	
	 PONTEN,	Fritiof
(54)	 3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО(3.3.0)ОКТАНИ И НИВНА 

УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА СРЦЕВИ 
АРИТМИИ

(57)	 1.		Соединение	со	формулата	I,

	
	
 назначено со тоа што	
	 брановидните			линии			претставуваат			вообичаено			

релативна			cis			или			trans-стереохемија;
	 R�	 претставува	 С1-12алкил	 (вообичаено	 супсти–

туиран	 и/или	 терминиран	 од	 една	 или	 повеќе	
групи	 селектирани	 од	 хало,	 циано,	 нитро,	 арил,	
Неt�,	-С(О)R5a,	-ОR5b;

	 R5а	 до	 R5b	 независно	 претставуваат,	 во	 секој	
случај	 кога	 се	 употребуваат	 овде,	 Н,	 С1-6	 алкил	
(вообичаено	 супституиран	 и/или	 терминиран	 од	
еден	 или	 повеќе	 супституенти	 селектирани	 од	 -
ОН,	С1-6	алкокси,	хало,	циано,	нитро,	арил,	Неt�	и

	 -NНС(О)R�0),	 арил	 или	 Неt4,	 или	 R5d),	 заедно	 со	
R8,	 претставуваат	 С3-6	 алкилен	 (која	 алкиленска	
група	е	вообичаено	прекината	од	О	атом	и/или	е	
вообичаено	 супституирана	 од	 една	 	 или	 повеќе	
С1-3	алкилни	групи);

	 R�0	претставува	Н,	С1-4алкил,	(вообичаено	супсти–
туиран	 и/или	 терминиран	 од	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	селектирани	од	хало,	циано,	арил	и	
-NНС(О)R��)	или	арил;

	 R��	претставува	Н,	С1-4	алкил	или	арил;
	 R6	претставува	Н,	С1-6	алкил,	(вообичаено	супсти–

туиран	 и/или	 терминиран	 од	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	 селектирани	 од	 -ОН,	 хало,	 циано,	
нитро	 и	 арил),	 арил,	 -С(О)R12а,	 -С(О)ОR��b	или	 -
С(О)N(Н)R12с;

	 R12а,	 	 	 R��b	 	 	 и	 	 	 R12с	 	 	 претставува	 	 	 С1-6алкил			
(вообичаено	 	 	 супституиран	 	 	 и/или	 терминиран	
од	еден	или	повеќе	супституенти	селектирани	од	
-ОН,	хало,	циано,	нитро	и	арил)	или	арил,	или	R12а	
и	R12с	претставуваат	Н;

	 X	претставува	О	или	Ѕ;
	 R7	претставува,	во	секој	случај	кога	се	употребува	

овде,	арил	или	С1-12	алкил	 (која	алкилна	 група	е	
вообичаено	 супституирана	 и/или	 терминирана	
од	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	 селектирани	
од	 -ОН,	хало,	циано,	нитро,	арил,	С1-6	алкокси,	 -
ЅО�R13а,	-С(О)R13”	и	Неt5);

	 R13а	и	R��b	независно	претставуваат	С1-6	алкил	или	
арил;

	 R8	претставува,	во	секој	случај	кога	се	употребува	
овде,	 Н,	 С1-12	алкил,	 С1-6	 алкокси	 (кои	 две	 групи	
подоцна	 се	 вообичаено	 супституирани	 и/или	
терминирани	 од	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
селектирани	од	-ОН,	хало,	циано,	нитро,	См	алкил			
и			С1-4алкокси),			-D-арил,			-D-арилокси,			-О-Неt6,			
-D-N(Н)С(О)R14а,	 	 	 -D-	 Ѕ(О)�R15а,	 -D-С(О)R�4b-О-
С(О)ОR�5,	 -D-С(О)N(R14c)R14d,	 или	 R8,	 заедно	 со	
R5		 претставува	 С3-6	 алкилен	 (која	 алкиленска	
група	е	вообичаено	прекината	од	О	атом	и/или	е	
вообичаено	супституирана	од	една	или	повеќе	С�-
�алкилни	групи);

	 R14а	до	R�4b	независно	претставуваат	Н,	С1-6	алкил	
(вообичаено	 супституиран	 и/или	 терминиран	 од	
еден	 или	 повеќе	 супституенти	 селектирани	 од	 -
ОН,	хало,	циано,	нитро	и	арил),	арил,	или	R14c	и	
R14d	заедно	претставуваат	С1-6	алкилен;

	 R15а	 и	 R�5b	 независно	 претставуваат	 С1-6	 алкил	
(вообичаено	 супституиран	 и/или	 терминиран	 од	
еден	 или	 повеќе	 супституенти	 селектирани	 од	 -
ОН,	халог	циано,	нитро	и	арил)	или	арил;

	 D	претставува	директна	врска	или	С1-6	алкилен;
	 R9	претставува,	во	секој	случај	кога	се	употребува	

овде,С1-6	 алкил	 (вообичаено	 супституиран	 и/или	
терминиран	 од	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
селектирани	од	-ОН,	хало,	циано,	нитро	и	арил),	
арил	или	Неt7;

	 R�	 претставува	 Н,	 хало,	 С1-6	 алкил,	 -Е-ОR�6,	 -Е-
N(Н�7)R�8	или,	заедно	со	R�,	претставуваат	=О;

	 R�	 претставува	Н,	 С1-6	 алкил	 или,	 заедно	 со	 Р2,	
претставуваат	=О;

	 R�6		претставува			Н,			С1-6		алкил,			-Е-арил,		-Е-Неt8,		
-С(О)R19а,			-С(О)ОR19b	или	-С(О)N(R20а)R�0b;

	 R�7	 претставува	 Н,	 С1-6	алкил,	 -Е-арил(	 -Е-Неt8,	 -
С(О)R19а,	-С(О)ОR19b,	-Ѕ(О)�R19c,	-[С(О)]рN(R20а)R�0b)	
или	-С(NН)NН�;

	 R�8	 претставува	 Н,	 С1-6алкил,	 -Е-арил	 или	 -
С(О)R19d;

	 R19а	 до	 R19с	 независно	 претставуваат,	 во	 секој	
случај	 кога	 се	 употребуваат	 овде,	 С1-6	 алкил	
(вообичаено	 супституиран	 и/или	 терминиран	
од	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	 селектирани	
од	хало,	арил	и	Неt9)	арил,	Неt�0,	или	R19а	и	R19d	

независно	претставуваат	Н;	
	 R20a	 и	 R�0b	 независно	 претставуваат,	 во	 секој	

случај	кога	се	употребуваат	овде,	Н	или	С1-6	алкил	
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(вообичаено	 супституиран	 и/или	 терминиран	 од	
еден	 или	 повеќе	 супституенти	 	 селектирани	 	 од	
хало,	 	арил	 	и	 	Неt��)	 	арил,	 	Неt��,	 	 	или	заедно	
претставуваат	С3-6	алкилен,	вообичаено	прекината	
од	О	атом;	

	 Е	претставува,	во	секој	случај	кога	се	употребува	
овде,	директна	врска	или	С1-4алкилен;

	 р	претставува	1	или	2;
	 А	 претставува	 -G-,	 -Ј-N(R��)-	 или	 -Ј-О-	 (на	 кои	

две	групи	подоцна,	N(R��)-	или	О-	е	прикачен	на	
јаглеродниот	атом	за	кој	се	врзани	R�	и	R�);

	 В	претставува	-2-,	-7.-N(R��)-,	-N(R��)-Z.-,	-Z-Ѕ(О)n,	
-Z-O-	(на	кои	две	групи	подоцна,	

	 Z	е	прикачен	на	јаглеродниот	атом	за	кој	се	врзани	
R�	и	R�);

	 G	претставува	директна	врска	или	С1-6	алкилен;
	 Ј	претставува	С2-6	алкилен;
	 Z	претставува	директна	врска	или	С1-4	алкилен;
	 R��	 и	 R��	 независно	 претставуваат	 Н	 или	 С1-6	

алкил;
	 R4	 	 	претставува			арил			или			Неt��,	 	 	при		 	што			

и			обете			групи			се			вообичаено	супституирани	
од	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	 селектирани	
од	 -ОН,	 циано,	 халог	 	 	 нитро,	 	 	 С1-6	 	 	 алкил,			
вообичаено	 	 терминиран	 	 	 од	 	 	 -N(Н)С(О)ОR23а),			
С1-6алкокси,				Неt�				арил,				-N(R24а)R�4b),				-С(О)R24с,				
-С(О)ОR24d,	 	 	 	 -С(О)N(R24е)R24f,	 -N(R24g)С(О)R24h	 -
N(R24j)С(О)N(R24j)R24к,	-N(R24m)Ѕ(О)�R��b	-Ѕ(О)nR23с,	-
ОЅ(О)�R23d,	-Ѕ(О)�N(R24n)R24р	и	(во	случајот	на	Неt��	
само)	оксо;

	 Неt��			претставува		четири-		до		дванаесет-члена		
хетероциклична	 	 	 група	 	 која	 содржи	 еден	 или	
повеќе	 хетероатоми	 селектирани	 од	 кислород,	
азот	и/или	сулфур;

	 Неt�	 до	 Неt��	независно	 претставуваат,	 во	 секој	
случај	 кога	 се	 употребуваат	 овде,	 четири-	
до	 дванаесет-члени	 хетероциклични	 групи	
кои	 содржат	 еден	 или	 повеќе	 хетероатоми	
селектирани	 од	 кислород,	 азот	 и/или	 сулфур,	
кои	 хетеро-	 циклични	 групи	 се	 вообичаено	
супституирани	од	 еден	или	 повеќе	 супституенти	
вклучително	=О,	-ОН,	циано,	хало,	нитро,	С1-6	алкил	
(вообичаено	терминиран	од	-N(Н)С(О)ОR23а),		С1-

6алкокси,	 	Нet�,	 	 арил,	 	 -N(R24а)R�4b,	 	 -С(О)R24с,	 	 -
С(О)ОR24ј,-С(О)N(R24е)R24f,	 	 N(R24g)С(О)R24h,	 -
N(R24ј)С(О)N(R24ј)R�4k	 	 N(R24m)Ѕ(О)�R��b,	 -Ѕ(О)nR23с,	
-ОЅ(О)�R23d	и	-Ѕ(О)�N(R24n)R24р;

	 R23а	 до	 R23d	 независно	 претставуваат,	 во	 секој	
случај	кога	се	употребуваат	овде,С1-8	алкил;

	 R24а	 до	 R24р	 независно	 претставуваат,	 во	 секој	
случај	кога	се	употребуваат	овде,

	 Н	или	С1-6	алкил;
	 n	претставува,	во	секој	случај,	0,1	или	2;	и
	 Rа	 до	 Rf	 независно	 претставуваат	 Н	 или	 С1-4	

алкил;
	 при	што	секоја	арилна	и	арилокси	група,	доколку	

инаку	 не	 е	 специфицирано,	 е	 вообичаено	
супституирана;

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	

солват;
	 или	негова	С�-С4-алкилна	кватернарна	амониумова	

сол;
	 или	негов	таутомер;
	 или	негов	стереоизомер;
	 или	негов	N-оксид,	под	услов	да	кога	е	присутен	

N-оксид:
	 а)	ниедна	 Неt	 (Неt�-Неt��)	 група	 не	 содржи	

неоксидиран	Ѕ-атом;	и/или
	 б)	n	не	претставува	0	кога	В	претставува	-2-Ѕ(О)n;
	 под	услов	да:
	 (а)	кога	R�	претставува	Н	или	С1-4	алкил;	и
	 А	претставува	-Ј-N(R��)-	или	-Ј-О-;
	 тогаш	В	не	претставува	-N(R��)-,	-Ѕ(О)n-,	-О-	или	-

N(R��)	-Z-	(во	која	група	подоцна	-N(R��)	е	прикачен	
на	јаглеродниот	атом	за	кој	се	врзани	R�	и	R�);

	 (б)	кога	R�	претставува	-Е-ОR�6	или	-Е-N(R�7)R�8	во	
кои	Е	претставува	директна	врска,	тогаш:

	 (i)	А	не	претставува	директна	врска,	-Ј-N(R��)-	или	
-Ј-О-;	и

	 (ii)	 В	 не	 претставува	 -N(R��)-,	 -Ѕ(О)n-,	 -О-	 или	 -
N(R��)-Z-	(во	која	група	подоцна	-N(R��)	е	прикачен	
на	јаглеродниот	атом	за	кој	се	врзани	R�	и	R�);

	 (в)	Неt�	 	 	 и	 	 	Неt��	 	 не	 	 	 претставуваат	 	 	 9-члени			
хетероцикли			кои			содржат	кондензиран	бензенски	
или	пиридински	прстен;

	 (г)	соединението	не	е:
	 3,7-bis	(1-фенилетил)-3,7-диазабицикло	[3.3.0]ок–

тан;	
	 2-{4-(7-6ензил-3,7-диазабицикло[3.3.0]октан-3-

ил)бутил}-1,2-бензисотиазол-3-он-1,1-диоксид;	
3-метил-7-бензил-3,7-диазабицикло[3.3.0]октан;	
3-циклохексил-7-бензил-3,7-диазабицикло[3.3.0]	
октан;	

	 3-(тиазол-2-ил)-7-6ензил-3,7-диазабицикло[3.3.0]
октан;	

	 3-(2-пиримидил)-7-6ензил-3,7-диазабицикло[3.3.0
]октан;	

	 или	 3-(5,5-диметокси)пентил-7-бензил-3,7-диаза–
бицикло[3.3.0]октан.	

	 Има	уште	43	патентни	барања.

901996
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902026

(5�)	 A 61K 31/192,	9/58,		 (��)	 902026
	 A	61P	29/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/�8�	 (��)	 �7/08/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990005103		22/04/1999		FR
(96)	 21/04/2000	EP00922718.2
(97)	 31/08/2005	EP1169032	
(7�)	 ETHYPHARM
 21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 SUPLIE,	Pascal
	 LEBON,	Christophe	
	 MARECHAL,	Dominique

(54) МИКРОГРАНУЛИ НА КЕТОПРОФЕН, ПОСТАПКА 
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИСТИТЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ 
СОСТАВИ

(57)	 1.	 	Микрогранули	на	кетопрофен	со	непрекинато	
ослободување,	 при	 што	 секоја	 се	 состои	 од	
активно	 јадро	 кое	 содржи	 кетопрофен	 обвиткан	
со	 полимерски	 слој	 кој	 овозможува	 непрекинато	
ослободување	на	активен	принцип,	назначени со 
тоа што полимерскиот	слој	содржи	30%	водена	
дисперзија	 од	 кополимерот	 поли(етил	 	 	 акрилат,				
метил	 	 	 	 метакрилат,	 	 	 триметиламониоетил				
метакрилат	 хлорид)	 	 	 во	 	 	 пропорција	 	 	 1/2/0.2			
и	 	 	30%	 	 	водена	 	дисперзија	 	од	 	 	 кополимерот	
поли(етил	 	 	 	 акрилат,	 	 	 	 метил	 	 	 	 метакрилат,			
триметиламониоетил	 	 	 метакрилат	 хлорид)	 во	
пропорција	1/2/0.1,	во	масена	пропорција	помеѓу	
80/20	 и	 95/5,	 претпочитајќи	 да	 биде	 приближно	
еднаква	на	90/10.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�)	 C 07K 14/47,		 (��)	 901961
		 G	01N	33/68	 (13)	 Т1
(21)	 	2005/299	 (22)	 06/09/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19970121011		05/06/1997		IL
	 19970121199		30/06/1997		IL	
	 19970121746		11/09/1997		IL
(96)	 01/06/1998	EP	98923042.0
(97)	 17/08/2005	EP	0984983	B1
(7�)	 YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. 

LTD. 
 Weizmann Institute of Science, P.O. Box 95,  

Rehovot 76100, IL
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 WALLACH,	David
	 BOLDIN,	Mark	
	 MALININ,	Nikolai
(54)	 МОДУЛАТОРИ НА ПАТОТ НА ИНТРАЦЕЛУЛАРНО 

ВОСПАЛЕНИЕ, КЛЕТОЧНА СМРТ И КЛЕТОЧЕН 
ОПСТАНОК КОИ ШТО СОДРЖАТ ДОМЕН НА 
CARD И KINASE

(57)	 1.	 	 ДНК	 секвенца	 којашто	 содржи	 нуклеотидна	
секвенца	селектирана	од	групата	составена	од:

	 (а)	нуклеотидни	секвенци	што	 ја	кодираат	амино	
киселинската	секвенца	опишана	во	слика	3;

	 (б)	нуклеотидната	секвенца	опишана	во	слика	3;
	 (в)	нуклеотидни	секвенци	кои	што	се	фрагмент	на	

нуклеотидна	секвенца	од	(а)	или	(б);
	 (г)	 нуклеотидни	 секвенци	 способни	 за	

хибридизирање	 под	 просечно	 ригорозни	 услови	
до	 нуклеотидна	 секвенца	 на	 било	 која	 од	 (а)	 до	
(д);

	 (ѓ)	 нуклеотидни	 секвенци	 што	 кодираат	 амино	
киселинска	 секвенца	 која	 што	 се	 разликува	 но	
не	 повеќе	 од	 десет	 амино	 киселински	 промени	
од	 амино	 киселинската	 секвенца	 кодирана	 од	
нуклеотидна	секвенца	од	било	која	од	(а)	до	(в);	и

	 (е)	нуклеотидни	секвенци	кои	што	отстапуваат	од	
нуклеотидната	секвенца	дефинирана	во	било	која	
од	 (а)	 до	 (ѓ)	 како	 резултат	 на	 дегенерацијата	 на	
генетскиот	код;	

	 каде	што	полипептидот	кодиран	од	нуклеотидната	
секвенца	од	било	која	од	(в)	до	(е)	е	способен	за

	 (I)	активирање	на	NF-кВ;	и/или
	 (II)	засилување	на	клеточна	смрт.	
	 Има	уште	15	патентни	барања.

901961
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902005

(5�)	 A 61K 31/44,	31/505,		 (��)	 902005
	 A	61P	15/10	 (13)	 Т1
(21)	 	2005/305	 (22)	 07/09/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990270035		16/03/1999		US
(96)	 14/03/2000	EP00916324.7
(97)	 17/08/2005	EP1173178	
(7�)	 Pentech Pharmaceuticals, Inc.
 3315 Algonquin Road, Suite 310,   Rolling 

Meadows, IL 60008, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 EL-RASHIDY,	Ragab
(54)	 СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ АПОМОРФИН И 

СИЛДЕНАФИЛ И НИВНА УПОТРЕБА ВО 
ТРЕТМАНОТ НА ДИСФУНКЦИЈА НА ЕРЕКЦИЈА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 апоморфин	 или	 негова	
фармацевтски	 прифатлива	 киселинска	 адитивна	
сол	 и	 силденафил	 или	 негова	 фармацевтски	

прифатлива	 киселинска	 адитивна	 сол,	 секое	
би	 требало	 да	 се	 дава	 во	 количина	 доволна	 за	
да	 се	 побуди	 и	 одржи	 ерекција	 доволна	 за	 да	
се	 одржи	 задоволство	 за	 време	 на	 сексуалната	
активност,	но	помала	од	количина	која	побудува	
супстанцијално	 гадење,	 за	 производство	 на	
медикамент	 за	 третирање	 на	 дисфункција	 на	
ерекција	во	човечки	пациент,	назначена со тоа 
што	 медикаментот	 е	 за	 подјазично	 давање	 на	
апоморфин	и	силденафил.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.
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(5�) E 03C 1/126	 (��)	 902024
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/307	 (22)	 14/09/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 99919068.9		11/03/1999		EP
(96)	 11/03/1999	EP99919068.9
(97)	 06/07/2005	EP1159493	
(7�)	 Schluttig, Alexander
 Nordstrasse 8  02991 Lauta, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Schluttig,	Alexander
(54) САМО-ДЕЗИНФЕКЦИОНА ОДВОДНА ЦЕВКА 

ВО КАНАЛИ ЗА ДРЕНАЖА

(57)	 1.	 Само-дезинфекциона	 одводна	 цевка	 во	
дренажни	канали	која	има	уреди	за	непрекинато	
и	прекинато	автоматско	чистење	и	дезинфекција	
за	време	на	вообичаена	употреба	и	без	нејзино	
прекинување.	 Ова	 опфаќа	 одводна	 цевка	 од	
било	 каков	 дизајн	 (1)	 која	 има	 ограничена	
течност	(4)	затворена	конвенционално	во	неа	и	
систем	(6,10,11)	за	загревање	на	внатрешноста	
на	одводната	цевка	(1),	назначена со тоа што	
одводната	цевка	 (1)	е	обезбедена	со	звучен	и	
вибрационен	систем	(3,	9),	чие	што	пуштање	во	
погон	 е	 поврзано	 со	 температура	 на	 течноста	
(4)	од	најмалку	50°С.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.

902024
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902095

(5�)	 C 07D 405/12,		 (��)	 902095
	 A	61K	31/445,		 (��)	 Т1
	 A	61P	1/00,		 (22)	 15/09/2005
	 C	07D	405/14,	513/04	 (45)	 �0/06/�007
(��)	 	�005/�08	
(30)	 19980204411		22/12/1998		EP
(96)	 14/12/1999	EP	99967956.6
(97)	 15/06/2005	EP1140915	
(7�)	 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 BOSMANS,Jean-Paul	Rene	Marie	Andre
	 DE	CLEYN,	Michel,	Anna,	Jozef
	 MEULEMANS,	Ann,	Louise,	Gabrielle	and	
	 GIJSEN,	Henricus,	Jacobus,	Maria
(54) 4-(АМИНОМЕТИЛ)-ПИПЕРИДИН БЕНЗАМИДИ 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ 
ЗАБОЛУВАЊА

(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

	 -R�-R�-			е	двовалентен	радикал	со	формулата	-О-
СН�-СН�-(а-2),

	 -О-СН�-СН�-О-(а-3),
	 -О-СН�-СН�-СН�-(а-4),
	 -О-СН�-СН�-СН�-О-(а-5),
	 -О-СН�-СН�-СН�-СН�-О-(а-7),
	 при	 што	 во	 наведените	 двовалентни	 радикали	

евентуално	 еден	 или	 два	 водородни	 атоми	 на	
ист	или	различен	јаглероден	атом	може	да	бидат	
заменети	со	метил,

	 R�	е	флуоро,	хлоро	или	бромо;
	 R4	е	водород	или	С1-6алкил;
	 R5	е	водород;
	 L	 е	радикал	со	формулата
	 -Аlк-R6	(6-1),
	 -Аlк-Х-R7	(6-2),
	 -Аlк-У-С(=О)-R9	(6-3),
	 или
		 -Аlк-У-С(=O)-NR��R��	(6-4),	
	 при	што	секој	Аlк	е	Смгалкандиил;	и
	 R6	 е	 водород,	 циано,	 амино,	 С1-6алкил–

сулфониламино,	арил	или	Неt�;

	 R7	е	водород,	С1-6алкил,	хидрокси	С1-6алкил,	арил	
или	Неt�;

	 X	 е	О,	или	NR8;	
	 наведениот	R8	е	водород;
	 R9	е	С1-6алкил,	С1-6алкилокси,	хидрокси	или	арил;
	 Y	 е	директна	врска,	или	NR�0,	и	R�0	е	водород;
	 R��	и	R��	во	 комбинација	 со	 азотниот	 атом	 кој	 ги	

носи	R��	и	R��	може	да	формираат	пиролидински	
прстен;	и	секој	арил	претставува	несупституиран	
фенил	или	фенил	супституиран	со	хало;	и

	 Неt�	 и	 Неt�	 секој	 независно	 се	 селектирани	 од	
тетрахидрофуран;	

	 диоксолан,	ди-оксолан	супституиран	со	С1-6алкил;	
диоксан;	

	 пиримидинил	 супституиран	 со	 еден	 или	 два	
супституенти	 секој	 независно	 селектиран	 од	
хидрокси,	или	С1-6алкилокси;	

	 пиразинил;	пиразинил	супституиран	со	С1-6алкил;
	 Неt�	може	исто	така	да	е	радикал	со	формулата

	

	

	 Неt�	 и	Неt�	 секој	независно	може	исто	 така	да	е	
селектиран	од	радикалот	со	формулата

	
	

	
	 R��	и	R�4	се	С1-4алкил.	
	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�)	 H 05K 7/18	 (��)	 902006
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/309	 (22)	 15/09/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20002003279U		23/02/2000		DE
(96)	 20/02/2001	EP01919316.8
(97)	 17/08/2005	EP1264522	
(7�)	 ADC GmbH
 Beeskowdamm 3-11  14167 Berlin, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 IRMER,	Gunter
(54) ДИСТРИБУТИВЕН САНДАК

(57)	 1.		Дистрибутивен	сандак	(1)	за	сместување	ниско-
струјни	 дистрибутивни	 инсталации,	 пред	 сé	 за	
уредување	под	отворено	небо,	којшто	има

	 -	 основна	кутија	(2),
	 -	 надворешен	сандак	(3)	со	најмалку	една	врата	

(4),	капак	на	сандак	(5),	и
	 -	 внатрешна	инсталациона	рамка	(6),	назначен со 

тоа што	инсталационата	рамка	(6)	е	направена	
од	 профилни	 делови	 (50),	 кај	 кои	 обликот	 на	
попречните	пресеци	има	два	џеба	за	вметнување	
(51а,	6),	кајкои	насоките	за	вметнување	(52а,	б)	се	
под	прав	агол	една	во	однос	на	друга.	

	 Има	уште	24	патентни	барања.
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901999

(5�)	 B 05B 7/10,	1/00,	7/00	 (11)	 901999
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/311	 (22)	 19/09/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20010107433		22/03/2001		RU
(96)	 21/03/2002	EP	02720694.5
(97)	 29/06/2005	EP	1370367	
(7�)	 Velzen Holdings Limited
 ILS Fiduciary (BVI) Mill Mall Suite 6, Wickhams 

Cay 1  Road Town, Tortola, VG
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Dushkin,	Andrei	Leonidovich
	 Karpyshev,	Alexandr	Vladimirovich
(54) ПРСКАЛКИ ЗА ТЕЧНОСТ

(57)	 1.	 	 Прскалка	 за	 течност	 која	 се	 состои	 од	
обвивка	(1)	со	канал	за	проток	што	е	составен	од	
следствено	споени	и	аксијално	наредени	влезен	
дел	 (2)	 формиран	 како	 конвергирачка	 цевка,	
цилиндричен	дел	(3)	и	излезен	дел	(4)	формиран	
како	 конусен	 дифузор,	 е	 назначена со тоа 
што должината	 на	 цилиндричниот	 дел	 (3)	 не	 е	
помала	од	неговиот	радиус,	но	не	е	ни	поголема	
од	неговиот	дијаметар,	освен	тоа	конусовидниот	
агол	на	дифузорот	кој	дефинира	излезен	дел	(4)	
на	каналот	за	проток	го	надминува	конусовидниот	
агол	 на	 конвергирачката	 цевка	 кој	 дефинира	
влезен	дел	(2)	на	каналот	за	проток.	

	 Има	уште	28	патентни	барања.
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(5�)	 C 07K 5/06,		 (��)	 901986
	 C	07D	209/42,		 (��)	 Т1
	 C	07K	5/0�	 (22)	 20/09/2005
(��)	 	�005/��6	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 03292132.2		29/08/2003		EP
(96)	 29/08/2003	EP03292132.2
(97)	 16/11/2005	EP1380591
(7�)	 Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 	Lecouve,	Jean-Pierre		and	
	 Dubuffet,	Thierry
(54)	 ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА ПЕРИНДОПРИЛ 

И НЕГОВИТЕ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ 
СОЛИ

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

	

	 и	 нивните	 фармацевтски	 прифатливи	 соли,	
назначена со тоа што	 соединението	 со	
формулата	(II);

	
	
	

	 каде	 што	 Вn	 претставува	 бензилна	 група,	 се	
доведува	во	реакција	со	соединение	со	формулата	

(III),	кое	има	конфигурација	Ѕ:

	
	 каде	што	X	претставува	атом	на	халоген,	а	ВОС	

претставува	терц-бутилоксикарбо-нилна	група,	во	
присуство	 на	 база,	 а	 потоа,	 по	 ослободувањето	
на	групата	амино,	се	внесува	во	соединението	со	
формулата	(IV):

	
	
	

	

	 (IV)
	 каде	што	Вn	претставува	бензилна	група,	потоа	се	

доведува	во	реакција	со	етил	2-оксо-пентаноат,	под	
атмосфера	на	водород,	во	присуство	на	паладиум	
врз	јаглен,	а	потоа	се	внесува	во	соединението	со	
формулата	(I).	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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902100

(5�) B 65D 3/20	 (��)	 902100
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/317	 (22)	 22/09/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 02007847.3		08/04/2002		EP
(96)	 08/04/2002	EP02007847.3
(97)	 14/09/2005	EP1354804
(7�)	 SEDA S.p.A.
 Corso Salvatore d’Amato 84  I-80022 Arzano, IT
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 D	Amato,	Gianfranco
(54) НЕПРОПУСТЛИВ САД НА ИСТУРАЊЕ ЗА ЕДНО–

КРАТНА УПОТРЕБА
(57)	 1.	 	 Чаша	 за	 еднократна	 употреба	 (С),	 којашто	

содржи	супстанцијално	скратено	конусно	тело	на	
чашата	(D)	и	ѕид	на	дното	(М),	телото	на	чашата	
(D)	 што	 го	 дефинира	 горниот	 отвор	 на	 чашата	
(А)	 опремен	 на	 неговиот	 прстен	 на	 отворот	 со	
интегрирана,	 отпорна	 на	 истурање,	 структура	
на	 капакот	 (Ѕ)	 формирана	 од	 најмалку	 четири	
идентични,	 навнатре	 превиткувачки	 залистоци	
(F),	секој	залисток	на	капакот	(F)	има	основа	(4),	
региони	на	страничниот	раб	(5,6),	и	слободен	раб	
на	 залистокот	 на	 капакот	 (3),	 секој	 залисток	 на	
капакот	(F)	поврзан	на	основата	(4)	со	телото	на	
чашата	 (D)	 во	 првата	 лаковидна	 превиткувачка	
линија	 (LI)	 конкавно	 кон	 отворот	 на	 чашата	 (А),	
страничните	региони	(5,6)	на	соседните	залистоци	
на	 капакот	 се	 поврзани	 на	 начин	 на	 спарување	
долж	односните	 втори	 превиткувачки	линии	 (L2)	
кои	 во	 непревитканата	 состојба	 на	 залистоците	
на	капакот	 (F)	се	протегаат	право	од	точките	 (8)	
од	 пресекот	 помеѓу	 соседните	 први	 лаковидни	
превиткувачки	линии	 (LI)	долж	 генератрисите	на	

конусот	на	чашата	(G)	до	крајните	точки	на	втората	
превиткувачка	линија	 (12)	на	слободниот	раб	на	
залистокот	на	капакот	(3),	секој	залисток	на	капакот	
(F)	понатаму	содржи	чифт	на	трети	превиткувачки	
линии	 (1,3),	 секоја	 трета	 превиткувачка	 линија	
(1,3)	во	непревитканата	состојба	на	залистоците	
на	капакот	 (F)	се	протегаат	право	од	точката	 (8)	
на	 пресекот	 помеѓу	 соседните	 први	 лаковидни	
превиткувачки	 линии	 (LI)	 до	 крајната	 точка	 на	
трета	превиткувачка	линија	(9)	на	слободниот	раб	
на	залистокот	на	капакот	(3),	секоја	крајна	точка	
на	 трета	 превиткувачка	 линија	 (9)	 е	 лоцирана	
на	 слободниот	 раб	 на	 залистокот	 на	 капакот	
(3),	 помеѓу	 соседната	 крајна	 точка	 на	 втората	
превиткувачка	 линија	 (12)	 и	 центарот	 (10)	 на	
слободниот	 раб	 на	 залистокот	 на	 капакот	 (3),	
така	што	 во	 регионите	 на	 страничниот	 раб	 (5,6)	
на	 секој	 залисток	 на	 капакот	 (F)	 симетрично	
превиткувачките	 странични	 крилја	 (W)	 на	
залистокот	на	капакот	се	формирани		и		залистоците	
на	 капакот	 (F)	 во	 нивната	 навнатре	 превиткана	
состојба	најмалку	есенцијално	се	допираат	еден	
на	друг	по	должината	на	односните	две	од	третите	
превиткувачки	линии	(1,3)	произлегувајќи	од	иста	
точка	(8),	карактеристични	во	тоа	што	слободниот	
раб	на	залистокот	на	капакот	(3)	има	есецијално	
симетричен	V-засек	(N)	отворајќи	се	нанадвор	од	
центарот	(10)	на	слободниот	раб	на	залистокот	на	
капакот	кон	нанадвор	насочените	врвни	делови	(Р)	
и	навнатре	навлезените	страници	(К)	протегајќи	се	
од	односниот	врвен	дел	(P)	до	односниот	крај	на	
превиткувачката	линија	(12),	и	двете	крајни	точки	
на	 третата	 превиткувачка	 линија	 (9)	 од	 истиот	
залисток	на	капакот	(F)	се	пространи	посебно	од	
центарот	 (10)	 на	 слободниот	 раб	 на	 залистокот	
на	капакот	со	исечок	(11),	пожелно	кружен	исечок	
(11),	 којшто	 е	 формиран	 помеѓу	 двата	 краја	 на	
третата	превиткувачка	линија	(9).	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(5�)	 A 61K 31/4035,	31/195,		 (��)	 901970
	 A	61P	31/02,		 (��)	 Т1
	 C	07D	487/22,		 (22)	 23/09/2005
	 C	09B	47/04	 (45)	 �0/06/�007
(��)	 	�005/���
(30)	 02009414.0		25/04/2002		EP
(96)	 25/04/2002	EP02009414.0
(97)	 20/07/2005	EP1356813	
(7�)	 L.MOLTENI & C.DEI FRATELLI ALITTI SOCIETA ’ 

DI ESERCIZIO SOCIETA ’ PER AZIONI
 50018 Scandicci (Prov. of Florence), IT
(74)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-

11,	1000,	Скопје
(72)	 Roncucci,	Gabrio
	 Dei,	Donata
	 Chiti,	Giacomo	
	 Fantetti,	Lia
	 Giuliani,	Francesco	
	 Jori,	Giulio	and	
	 Rossolini,	Gian	Maria
(54) АНТИБАКТЕРИСКИ СОСТАВИ КОИ ВКЛУЧУВААТ 

МЕТАЛЕН АНАЛОГ НА ФТАЛОЦИАНИН
(57)	 1.	 	Фармацевтски	состави	 кои	вклучуваат	барем	

метал	фталоцианин	аналог	од	формула	(I)

	

	 каде
	 n	е	0,1	или	2;
	 М	 е	 избран	 во	 групата	 која	 се	 состои	 од	 Zn,	 Ѕi	

(ОR�)�	и	АIОR�	каде	R�	е	избран	во	групата	која	се	
состои	од	Н	и	С1-15	алкил;	

	 R	 е	 избран	 од	 Н	 и	W,	 каде	W	 е	 претставен	 од	
групата	(Х)pR4,	каде	

	 X	е	пожелно	избран	во	групата	која	се	состои	од	
О,	Ѕ,	-NR7	и	-СН�-;

	
	

	 каде:
	 Y	е	избран	во	групата	која	се	состои	од	С1-10	алкил	

и	фенил,	евентуално	заменет,	или	формира	со	2	
групата,	 за	 која	 е	 врзан,	 заситен	 или	 незаситен	
хетероцикл,	 евентуално	 заменет,	 кој	 може	 да	
содржи	 до	 два	 хетероатоми	 избрани	 во	 групата	
која	се	состои	од	N,	О	и	Ѕ;

	 Z	е	избран	во	групата	која	се	состои	од	-N,	-СН�N	и	
-СОNНСН�СН�N;

	 R5	 и	 R6	 еднакви	 или	 различни	 еден	 од	 друг,	 се	
избрани	во	групата	која	се	состои	45			C1-15	алкил	
и	 фенил,	 или	 формира	 со	 2	 групата,	 за	 која	
се	 врзани,	 заситен	 или	 незаситен	 хетероцикл,	
евентуално	 заменет,	 кој	 може	 да	 содржи	 до	 два	
хетеро-атоми	избрани	во	групата	која	се	состои	од	
N,	О	и	Ѕ;

	 R7	и	 R8,	 еднакви	 или	 различни	 еден	 од	 друг,	 се	
избрани	 во	 групата	 која	 се	 состои	 од	 Н	 и	 С1-15	
алкил;

	 m,	n,	р,	ѕ,	t	и	u,	независно	еден	од	друг,	се	0	или	1;	
и

	 V	е	цел	број	помеѓу	1	и	3;	
	 R�,	и	R�,	исти	или	различни	еден	од	друг,	се	избрани	

од	 Н,	 W	 и	 К,	 каде	 W/	 в	 како	 што	 е	 дефиниран	
погоре,	а	К	е	селектиран	од	групата	која	се	состои	
од	 -СООН,	 -ЅН,	 -ОН,	 -NН�,	 -СОСН�Вr,	 ЅО�Сl,	
малеимид,	 хидразид,	 фенол,	 имидат	 и	 биотин,	
врзани	 со	 јадрото	 на	 фталоцианин,	 евентуално	
преку	 алифатичка	 половина	 која	 дејствува	 како	
простор;	

	 со	услов	дека:
	 кога	n	=	0:
	 а)	R�	=	R�	=	W	во	позиција	1,4	или	2,3;	или
	 б)	R�	=	Н	и	R�	=	W	во	позиција	1	или	2;	или
	 в)	R�	=	Н	и	R�	=	К	во	позиција	1	или	2;
	 кога	n	=	1:
	 г)	R�	=	Н,	а	R	=	R�	=W;	
	 или	
	 д)			R�,	=	Н,	R	=	W	и	R�=	К;
	 во	двата	случаи	д)	и	е)	R	е	во	позиции	8(11),	15(18),	

22(25)	или	9(10),	16(17),	23(24);	а	R�	е	во	позиција	
1	(4)	или	2(3);

	 кога	n	=	2:
	 ѓ)	R	=	R�	=	R�	=	W;	или	
	 е)	R�=H,R=W=	R�=K
	 во	двата	случаи	ѓ)	и	г)	R	е	во	позиции	8,11,15,18,	

22,	25	или	9,10,16,17,	23,	24;	а	во	случај	ѓ)	R�	и	R�	
се	во	позиции	1,4	или	2,	3;	каде	во	случајот	е)	R�	е	
во	позиција	1(4)или	2(3);	во	комбинација	со	барем	
метален	хелатирачки	агенс.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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902031

(5�)	 A 24F 47/00	 (��)	 902031
	 A	6�M	�5/06	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/328	 (22)	 29/09/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 02740346.8		13/05/2002		EP
(96)	 13/05/2002	EP02740346.8
(97)	 29/06/2005	EP1511399	
(7�) Inhaleness B.V.
 House of Vision, Rouwkooplaan 5  2251 AP 

Voorschoten, NL
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Esser,	Ralf

(54)	 ИНХАЛАТОР
(57)	 1.		Инхалатор	кој	содржи	каталитички	горилник	и	

контејнер	(15)	за	адитиви	за	инхалација	како	што	се	
ароматски	супстанции	и/или	активни	состојки,	при	
што	најмалку	еден	влез	(2)	за	гасовита	мешавина	
која	содржи	кислород,	особено	за	воздух,	како	и	
излезот	(3)	за	инхалациона	мешавина	која	содржи	
ароматски	 супстанции	 и/или	 активни	 состојки,	
назначен со тоа што	содржи	контејнер	за	гориво	
(6)	за	водород,	којшто	е	поврзан	со	каталитичкиот	
горилник.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(5�)	 C 07K 5/06,		 (��)	 901985
	 C	07D	209/42,		 (��)	 Т1
	 C	07K	5/0�	 (��)	 05/�0/�005
(��)	 	�005/��0	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 03290486.4		28/02/2003		EP
(96)	 28/02/2003	EP03290486.4
(97)	 05/10/2005	EP1403277
(7�)	 Les Laboratoires Servier
 12, place de la Defence  92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Dubuffet,	Thierry	and	
	 LANGLOIS,	Pascal
(54) ПОСТАПКА ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА ДЕРИ–

ВАТИ НА (2S, 3AS, 7AS)-1-((S)-АЛАНИЛ)-
ОКТАХИДРО-1Н-ИНДОЛ-2- КАРБОКСИЛНА 
КИСЕЛИНА И УПОТРЕБА ПРИ СИНТЕЗАТА НА 
ПЕРИНДОПРИЛ

(57)	 1.	 	Постапка	за	синтеза	на	соединенија	со	фор–
мулата	(I):

	
	

	

	

	 при	 што	 R�	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	
група	 на	 линеарен	 или	 разгранет	 (С�-С6)	 алкил	
или	бензил	и	R�	претставува	заштитена	група	за	
амино	функцијата, назначена со тоа што 1-(1-
циклохексен-1-ил)-пиролидин	со	формулата	(III):

	
	

	

	 реагира	со	соединението	на	серин	со	формулата	
(IV):

	

	 (IV)
	 при	што	R�	е	како	што	е	дефинирано	во	формулата	

(I)	 и	 R�	 претставува	 заштитена	 група	 за	 амино	

функцијата,	 за	 да	 се	 добие	 соединението	 со	
формулата	(V):

	
	
	
	
	
	 (V)
	 при	што	R�	и	R�	се	како	што	е	дефинирано	претходно	

горе,	 амино	функцијата	 од	 која	 се	 депротектира	
пред	 да	 се	 изврши	 циклизација,	 следена	 со	
дехидрација,	 за	 да	 се	 добие	 соединението	 со	
формулата	(VI):

	
	

	

	 при	што	R�	 е	 како	што	е	дефинирано	претходно	
горе,	 кое	реагира	со	соединението	на	аланин	со	
формулата	(VII):

	
	

	 при	што	R�	е	како	што	е	дефинирано	со	формулата	
(I),	 во	 органски	 растворувач,	 како	 на	 пример,	
тетрахидрофуран	 или	 етил	 ацетат,	 во	 присуство	
на	 количина	на	дициклохексилкарбодиимид	од	1	
до	1.2	mol	рег	mol	од	соединение	со	формулата	
(VI)	кое	се	користи	и	количина	на	триетиламин	од	
1	до	1.2	mоl	реr	mol	од	соединение	со	формулата	
(VI)	 кое	 се	 користи	 и	 евентуално	 во	 присуство	
на	 1-хидроксибензотриазол,	 на	 температура	
од	 20	 до	 50°С,	 за	 да	 се	 добие,	 после	 изолација	
и	 потоа	 рекристализација,	 соединението	 со	
формулата(VIII):

	
	
	

	

	

	 при	 што	 R�	 и	 R�	 се	 како	 што	 е	 дефинирано	
претходно	горе,	кое	се	хидрогенира	во	присуство	
на	катализатор	како	на	пример	паладиум,	платина,	
родиум	 или	 никел,	 на	 водороден	 притисок	 од	
1	до	30	бари,	 за	да	се	добие,	после	евентуална	
депротекција	 или	 репротекција	 на	 киселинската	
функција,	соединението	со	формулата	(I).	

	 Има	уште	4	патентни	барања.

901985
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902032

(5�)	 A 61K 39/275,	47/18,		 (��)	 902032
	 47/26,	47/32	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/���	 (��)	 07/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20010001831		10/12/2001		DK
(96)	 28/11/2002	EP02796552.4
(97)	 03/08/2005	EP1418942	
(7�)	 Bavarian Nordic A/S
 Boegeskovvej 9  3490 Kvistgaard, DK
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 HOWLEY,	Paul
	 HELLER,	Karl	and	
	 RATHE,	Ingmar

(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ РОХВИРУС И 
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ

(57)	 1.		Формулација,	која	опфаќа	(I)	вирус	за	вакцина	
што	 има	 титар	 од	 најмалку	 106	 ТСID50	 по	 mg	
вкупно	протеин,	(II)	дисахарид,	(III)	фармацевтски	
прифатлив	полимер	и	 (IV)	пуфер,	назначена со 
тоа што	пуферот	не	е	фосфатен	пуфер.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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901966

(5�)	 A 61K 45/06,		 (��)	 901966
	 A	61P	31/04 (��)	 Т1
(��)	 	�005/��5	 (��)	 �0/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 2000021541P		30/06/2000		US
	 20000232773P		15/09/2000		US	and	
	 20010279306P		28/03/2001		US
(96)	 21/06/2001	EP01952176.4
(97)	 10/08/2005	EP1301207	
(7�) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC
 301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 BATTS,	Donald,	H.	and	
	 HIRAMATSU,	Keiichi

(54)	 СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ БАКТЕРИСКИ 
ИНФЕКЦИИ, КОИ СОДРЖАТ СОЕДИНЕНИЕ 
НА  ОКСАЗОЛИДИНОН, СУЛБАКТАМ И АМПИ–
ЦИЛИН

(57)	 1.	 	 Состав	 кој	 има	 антибактериско	 дејство	 и	 кој	
содржи	 антибактериски	 ефикасно	 количество	
соединение	 на	 оксазолидинон,	 антибактериски	
ефикасно	 количество	 на	 ампицилин	 и	
антибактериски	 подобрено	 количество	 на	
сулбактам.	

	 Има	уште	27	патентни	барања.
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(5�) C 09K 5/04	 (��)	 901997
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/��6	 (��)	 ��/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990023088		30/09/1999		GB	
	 20000005043		02/03/2000		GB	and	
	 20000010171		27/04/2000		GB
(96)	 29/09/2000	EP	00964430.3
(97)	 14/12/2005	EP1216284
(7�)	 RPL Holdings Limited
 8 Murieston Road,  Hale,  Altrincham,  Cheshire 

WA 15 9ST/, GB

(74)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-
11,	1000,	Скопје

(72)	 POWELL,	Richard
	 CAPPER,	John,	Derek	and	
	 POOL,	John,	Edward
(54) R22 ЗАМЕНА ЗА РАЗЛАДНО СРЕДСТВО
(57)	 1.	 	 Разладен	 состав	што	 се	 состои	 од	 1,1,	 1,	 2-

тетрафлуороетан	 (R	 134а),	 пентафлуороетан	 (R	
125)	и	адитив	селектиран	од	заситен	хидрокарбон	
или	смеса	од	тоа	која	врие	во	опсег	од	-5	до	+70°С,	
каде	тежините	од	R	125	до	R	134а	е	во	5			опсег:

	 R	125	50-80%
	 R	134а	50-20%	
	 Има	уште	17	патентни	барања.

901997
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(5�)	 A 61K 31/15,	9/08	 (11)	 901960
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/��8	 (��)	 ��/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 22/05/2001	EP	01934785.5
(97)	 07/09/2005	EP	1294369	B1
(7�)	 AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Andersson,	Mats	J
	 Andersson,	Mattias	and	
	 Eriksson,	Patrik

(54) НОВИ ФОРМУЛАЦИИ НА SG(A)-2,4-ДИСУЛ–
ФОФЕНИЛ-N- ТЕРТ-БУТИЛНИТРОН

(57)	 1.	 Фармацевтска	 формулација	 која	 опфаќа	
концентриран	 воден	 раствор	 на	 -(2,4-дисул–
фофенил)-N-tert-бутилнитрон	 динатриумова	 сол	
и	назначена со тоа што	 концентрацијата	е	во	
опсег	100	до	600	mg/ml	и	pH	е	во	опсег	7	до	9.5.	

	 Има	уште	16	патентни	барања.

901960
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901981

(5�)	 C 07D 405/06,		 (��)	 901992
	 233/90,	471/04	 (13)	 Т1
(21)	 	2005/339	 (22)	 12/10/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 11/01/2001	EP	01900421.7
(97)	 27/07/2005	EP	1250335	B1
(7�)	 ALTANA Pharma AG
 Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 ULRICH,	Wolf-Rudiger
	 SENN-BILFINGER,	Jorg
	 SCHEUFLER,	Christian	and	
	 FUCHSS,	Thomas
(54) ПОСТАПКА И ИНТЕРМЕДИЕРИ ЗА ДОБИВАЊЕ 

ИМИДАЗОПИРИДИНИ

(57)	 1.		Соединение	со	формулата	2
	

	

  назначено со тоа што
	 	 R1	и	R2	заедно	се	O	(кислород),
	 	 R3	е	циано	(CN),
	 	 R4	е	водород,	метил	или	трифлуорометил,
	 	 или	негови	соли.	
	 	 Има	уште	2	патентни	барања.

(5�) A 61K 9/16,	31/4439	 (11)	 901981
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/�40	 (��)	 ��/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 31/05/2000	EP	00935151.1
(97)	 27/07/2005	EP	1187601	B1
(7�)	 ALTANA Pharma AG
 Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 LINDER,	Rudolf	and	
	 DIETRICH,	Rango
(54)	 НОВ ПРЕПАРАТ И АДМИНИСТРАТИВНА ФОРМА 

КОИ ОПФАЌААТ КИСЕЛИНСКИ-ЛАБИЛЕН 
ИНХИБИТОР НА ПРОТОНСКА ПУМПА

(57)	 1.		Административна	форма	за	киселински-лабилни	
активни	соединенија,	која	опфаќа	фармацевтски	
средства	 за	 врзување	 и	 единици	 на	 сложено	
индивидуално	активно	соединение,	назначена со 

тоа што	единиците	на	индивидуално	активното	
соединение	се	микросфери	и	при	што	киселински-
лабилното	активно	соединение	е	селектирано	од	
групата	 која	 се	 состои	 од	 киселински-лабилен	
инхибитор	на	протонска	пумпа,	сол	на	киселински-
лабилен	инхибитор	на	протонска	пумпа	со	база	и	
хидрат	на	сол	на	киселински-лабилен	инхибитор	
на	 протонска	 пумпа	 со	 база,	 и	 е	 присутно	 во	
единиците	на	индивидуално	активното	соединение	
во	 матрикс	 направен	 од	 мешавина	 која	 опфаќа	
барем	 еден	 масен	 алкохол	 и	 барем	 еден	 цврст	
парафин,	 во	 матрикс	 направен	 од	 мешавина	
која	 опфаќа	 барем	 еден	 триглицерид	 и	 барем	
еден	цврст	парафин	или	во	матрикс	направен	од	
мешавина	која	опфаќа	барем	еден	естер	на	масна	
киселина	и	барем	еден	цврст	парафин.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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901964

(5�)	 B 65D 75/58,	75/00	 (11)	 901964
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/�45	 (��)	 �4/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 23/12/2002	EP	02028874.2
(97)	 14/09/2005	EP	1433716	B1
(7�)	 DEUTSCHE SISI -WERKE GmbH & Co. Betriebs 

KG
 Rudolf-Wild-Strasse 4-6, 69214 Eppelheim/

Heidelberg, DE
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 Wild,	Hans-Peter	Dr.	and	
	 Schwartz,	Erhard,	Dr
(54) ЗАТВОРАЧ СО ИЗЛЕЗЕН КАНАЛ  ВО 

ИНКОВИДНА ФОРМА
(57)	 1.	 	 Елемент	 за	 затвoрање	 (1)	 за	 амбалажа	 за	

примање	на	поретка	или	погуста	течност,	посебно	
за	фолиени	кесички	со:

	 -	 дел	за	сипување	(5)	што	се	затвора,
	 -	 еден	 заварен	 дел	 (2),	 што	 се	 приспојува	 на	

затворвачкиот	дел	за	сипување	(5)	и
	 -	 еден	протечен	канал	(4а,	б),	кој	се	протега	низ	

заварениот	дел	 (2)	и	делот	 за	сипување	 (5),	при	
што	протечниот	канал	(4а)	во	заварениот	дел	(2)	
делумно	во	форма	на	инка	доспева	до	делот	 за	
сипување	(5)	,	при	што	должинското	протегање	(к)	
на	заварениот	дел	(2)	е	поголемо	од	протегањето	
во	ширина,	при	што	должината	(к)	на	протечниот	
канал	 (4а)	 во	 заварениот	 дел	 (2)	 континуирано	
се	 намалува	 во	 правецот	 на	 делот	 за	 сипување	
(5).	назначено со тоа што	 во	 заварениот	 дел	
(2)	 ширината	 (q)	 во	 средината	 на	 протечниот	
канал	(4а)	е	константна	во	правец	на	сипувањето	
и	протечниот	 канал	 (46)	 се	протега	низ	делот	 за	
сипување	(5)	како	шуплив	цилиндер	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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902056

(5�) H 05B 6/60	 (��)	 902056
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/�46	 (��)	 �4/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 13/06/2003	EP	03013574.3
(97)	 31/08/2005	EP	1487240	B1
(7�)	 INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & 

Co. Betriebs,KG
 Rudolf-Wild-Strasse 4-6,  69214 Eppelheim, DE
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 Wild,	Hans-Peter	Dr.
	 Gunn,	Bradley	and	
	 Lochbuchler,	Klaus

(54) ГРЕАЧ ЗА НИЗА НА ПРОДУКТИ
(57)	 1.	 	Направа	 за	 загревање	на	 	 низа	продукти,	 со	

еден	 канал	 за	 спроведување	 на	 продуктите	 (2),	
низ	 	кој	 	 	проаѓа	 	продуктот	 	и	 	со	една	направа	
за	генерирање	на	високо	фреквентни	електрични		
наизменични	 полиња,	 	 која	 	 опфаќа	 електроди	
(8,	9),	приклучоци		на	електродите	(10,	11,	32)		и		
еден	 	 генератор	 за	 наизменичните	 полиња	 (77),	
назначена со тоа што	 електродите	 (8,	 9)	 се	
поставени		внатре	во	каналот		(2)	за	спроведување	
на	продуктите.	

	 Има	уште	24	патентни	барања.
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901982

(5�)	 C 08G 63/91,	 (��)	 901982
	 A	61K	39/00,	47/48,		 (��)	 Т1
	 C	08L	89/00	 (��)	 �7/�0/�005
(��)	 	�005/�50	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 13/03/1998	EP	98910376.7
(97)	 31/08/2005	EP	0973819	B1
(7�)	 ENZON, INC.
 20 Kingsbridge Road, Piscataway, NJ 08854-3969, 

US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 GREENWALD,	Richard,	B	and	
	 MARTINEZ,	Anthony,	J
(54)	 КОНЈУГАТИ НА НЕАНТИГЕНСКИ РАЗГРАНЕТИ 

ПОЛИМЕРИ
(57)	 1.	Супстанцијален	разгранет	неантигенски	поли–

мер	кој	ја	опфаќа	формулата:
	 	 	
	 	 	
	
	 назначен со тоа што	 (R)	 е	 супстанцијален	

неантигенски	полимер	растворлив		 во	 вода	 кој	
содржи	C�-C4	алкилна	терминална	група;

	 (n)	=	2
	 (L)	е	селектиран	од	групата	која	се	состои	од

	 	 	 	 и

	

	

	

	

	

	 при	што:
	 (a)	е	цел	број	цел	број	од	1	до	5;
	 (m)	е	0	или	1;
	 X	е	селектиран	од	групата	 	која	се	состои	од:	O,	

NQ,	S,	SO,	SO�;	
	 каде	што	
	 Q	 е	 	 H,	 C1-8	 алкил,	 C1-8	 разгранет	 алкил,	 C1-8	

супституиран	алкил,	арил,	или	аралкил;	и
	 (p)	е	позитивен	цел	број.	
	 Има	уште	37	патентни	барања.
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902020

(5�)	 C 07J 1/00	 (��)	 902020
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/355	 (22)	 19/10/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 11/06/2003	EP	03757065.2
(97)	 31/08/2005	EP	1517914	B1
(73)	 Schering	Aktiengesellschaft
	 Mullerstrasse	170/178,	13353	Berlin,	DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 MUHN,	Hans-Peter
	 FRITZEMEIER,	Karl-Heinrich	
	 KOSEMUND,	Dirk
	 MULLER,	Gerd	and	
	 HILLISCH,	Alexander
(54) 9-АЛФА-СУПСТИТУИРАНИ ЕСТРАТРИЕНИ 

КАКО СЕЛЕКТИВНО АКТИВЕН ЕСТРОГЕН
(57)	 1.		Деривати	на	9а-Супституиран	естра-1,3,5(10)-

триен	со	општата	формула	(I)

	

 (I)

 
 назначени со тоа што	 радикалите	R�,	R7,	R7’,	

R9,	 R��,	 R�6	 како	 и	 R�7	и	 R17’,	 независно	 еден	 од	
друг,	го	имаат	следново	значење:

	 R�	 е	 водороден	 атом	 или	 група	 R�8,	 во	 која	 R�8	
е	 неразгранет	 синџир	 или	 разгранет	 синџир,	
заситен	 или	 незаситен	 јаглеводороден	 радикал	
со	 до	 6	 јаглеродни	 атоми,	 трифлуорометилна	
група,	 арилен,	 хетероарилен	 или	 аралкилен	
радикал,	 супституиран	 арилен,	 хетерарилен	
радикал	 со	 метил,	 етил,	 трифлуорометил,	
пентафлуороетил,	 трифлуорометилтио,	 метокси,	
етокси,	нитро,	циано,	халоген	(флуор,	хлор,	бром,	
јод),	хидроксил,	амино,	моно(С1-8-алкил)	или	ди(С1-

8-алкил)аминор	 при	што	 двете	 алкилни	 групи	 се	
идентични	 или	 различни,	 ди(аралкил)	 амино,	
при	 што	 двете	 аралкилни	 групи	 се	 идентични	
или	различни,	карбоксил,	карбоксиалкокси,	С1-20-
ацил	или	С1	-20-ацилокси	групи	како	супституенти,	
ацилен	радикал	СОR19,	во	кој	R19	е	јаглеводороден	
радикал	 со	 неразгранет	 синџир	 или	 разгранет	
синџир	 со	 до	 10	 јаглеродни	 атоми	 кој	 е	 заситен	
или	 незаситен	 во	 до	 три	 места	 и	 делумно	 или	
целосно	халогенизиран,	или	R�8			е	група	R�0ЅО�,	
во	 која	 R�0	 е	 R��R��N	 група,	 каде	 што	 R��	 и	 R��,	
независно	 еден	 од	 друг,	 се	 водороден	 атом,	
С�-С5-алкилен	 радикал,	 група	 С(О)R��,	 во	 која	
R��	 е	 јаглеводороден	 радикал	 со	 неразгранет	
синџир	или	разгранет	синџир	со	до	10	јаглеродни	
атоми	 кој	 е	 заситен	 или	 незаситен	 во	 до	 три	

места	 и	 делумно	 или	 целосно	 халогенизиран,	
циклопропилна,	 циклобутилна,	 циклопен-тилна,	
циклохексилна	 или	 циклохептилна	 група,	 С4-
С�5-циклоалкилалкилен	 радикал	 со	 3	 до	 7	
јаглеродни	 атоми	 во	 циклоалкилниот	 дел	 и	
до	 8	 јаглеродни	 атоми	 во	 алкилниот	 дел,	 или	
арилен,	 хетероарилен	 или	 аралкилен	 радикал,	
или	 супституиран	 арилен	 или	 хетероарилен	
радикал	 со	 метил,	 етил,	 трифлуорометил,	
пентафлуороетил,	 трифлуорометилтио,	 метокси,	
етокси,	нитро,	циано,	халоген	(флуор,	хлор,	бром,	
јод),	 хидроксил,	 амино,	 моно(С1-8-алкил)	 или	
ди(С1-8-алкилјамино,	при	што	двете	алкилни	групи	
се	 идентични	 или	 различни,	 ди(аралкил)	 амино,	
при	што	двете	аралкилни	групи	се	идентични	или	
различни,	карбоксил,	карбоксиалкокси,	С1-20-ацил	
или	С1-20	-ацилокси	 групи	 како	 супституенти	 или,	
заедно	со	N	атомот,	полиметиленимино	радикал	
со	 4	 до	 6	 С	 атоми	 или	 морфолино	 радикал,	 R7	

и	 R7	 во	 секој	 случај	 независно	 еден	 од	 друг,	 се	
водороден	атом	или	халоген	атом,

	 R9			е			алкенилен			или			алкинилен			радикал			со			
неразгранет		синџир		или	разгранет	синџир	со	2	до	
6	 јаглеродни	атоми,	 кои	може	да	бидат	делумно	
или	целосно	флуориран,	или	етинилен	или	проп-
1-инилен	радикал,	R��	е	метилна	група	или	етилна	
група,

	 R�6	 е	 хидрокси	 група	 или	 група	 R�5О-,	 R�0ЅО�-	
или	ОС(О)R��	 со	R�8,	R�0	и	R��	 во	 секој	 случај	 во	
значењето	кое	е	назначено	под	R�,	R�7	и	R17’,	 во	
секој	случај	независно	еден	од	друг,	се	водороден	
атом	или	халоген	атом.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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902058

(5�)	 C 12N 7/02,		 (��)	 902058
	 A	61K	39/275,		 (��)	 Т1
	 C	��N	�5/86	 (22)	 19/10/2005
(��)	 	�005/�56	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 13/12/2002	EP	02787945.1
(97)	 17/08/2005	EP	1407006	B1
(7�)	 Bavarian Nordic A/S
 Boegeskovvej 9  3490 Kvistgaard, DK
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 HELLER,	Karl	and	
	 KRAMER,	Jutta

(54) МЕТОДА ЗА ОБНОВУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ 
НА  POXVIRUS-И ОД ИНФИЦИРАНИ КЛЕТКИ

(57)	 1.	 	 Метода	 за	 обновувањето	 на	 poxvirus	 од	
инфицирани	 клетки	 која	 го	 опфаќа	 чекорот	
на	 подложување	 на	 инфицираните	 клетки	 на	
хомогенизација	на	висок	притисок	за	да	се	добие	
poxvirus	кој	содржи	хомогенат.	

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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902021

(5�)	 A 61K 9/16 (��) 902021
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/359	 (22)	 20/10/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 11/12/2001	EP	01984822.5
(97)	 16/11/2005	EP	1341522	B1
(7�)	 MERCKLE GMBH
 Ludwig -Merckle-Strasse 3  89143 Blaubeuren, 

DE
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 KISSEL,	Thomas,
	 FRIDRICH,	Ruland	and	
	 SCHNEIDER,	Peter

(54)	 МИКРОЧЕСТИЧКИ СО ПОДОБРЕН НАЧИН НА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ И ПОСТАПКА ЗА НИВНО 
ПРОИЗВОДСТВО

(57)	 1.		Постапката	за	производство	на	микрочестички	
со	 продолжено	 ослободување	 на	 активната	
супстанција,	се карактеризира со тоашто:

	 а)	составот	којшто	ја	содржи	активната	супстанција	
е	 додаден	 во	 полимерниот	 органски	 раствор	 и	
таму	се	дисперзира,

	 б)	емулзијата	 или	 дисперзијата	 произведена	
во	 а)	 е	 додадена	 кон	 надворешната	 фаза	 и	
таму	 се	 дисперзира,	 кадешто	 температурата	 на	
надворешната	фаза	во	моментот	на	додавањето	
е	помеѓу	0°	С	и	20°С,	и

	 в)	органскиот	 растворувач	 е	 отстранет	 со	
изложување	 на	 дисперзијата	 или	 емулзијата	
добиена	во	чекорот	б)	на	притисок	помал	од	1,000	
тваг,	 или	 со	 спроведување	 на	 инертен	 гас	 во	
изработената	дисперзија	или	емулзија	од	точката	
б)	

	 Има	уште	26	патентни	барања.
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902004

(5�)	 A 62C 31/02,		 (��)	 902004
	 37/08,	37/14	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/�6�	 (��)	 �5/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 17/07/2000	EP	00950149.5
(97)	 23/11/2005	EP	1274489	B1
(7�)	 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvenno–

stju’Unipat’ GSP Volokolamskoe shosse, 4-2-237  
Moscow, 125871, RU

(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-
13,	1000,	Скопје

(72)	 Dushkin,	Andrei	Leonidovich	
	 Karpyshev,	Alexandr	Vladimirovich
(54) ПРСКАЛКА
(57)	 1.	 	 Прскалка	 која	 се	 состои	 од	 тело	 (1)	 и	 канал	

за	довод	на	течност,	термално	реактивна	единица	

со	 вентил	 (4)	 и	 додаток	 на	 термално	 реактивна	
единица,	 при	 што	 каналот	 на	 прскалката	 е	
формиран	 од	 делот	 (10)	 од	 цилиндричната	
конфигурација	поврзана	со	дел	(11)	направен	во	
форма	 на	 конусен	 дифузор,	назначена со тоа 
што	 должината	 на	 цилиндричниот	 дел	 (10)	 го	
надминува	 дијаметарот	 на	 каналот	 на	 овој	 дел	
и	должината	на	делот	 (11)	во	форма	на	конусен	
дифузор	 го	 надминува	 дијаметарот	 на	 каналот	
на	 цилиндричниот	 дел	 (10),	 аголот	 на	 врвот	 на	
конусот	кој	ја	формира	површината	на	конусниот	
дифузор	е	од	10°	до	50°.	

	 Има	уште	2	патентни	барања.
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902007

(5�)	 A 61K 9/12,	31/46	 (11)	 902097
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/�6�	 (��)	 �5/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 19/02/2001	EP	01919303.6
(97)	 02/11/2005	EP	1257254	B1
(7�)	 CHIESI FARMACEUTICI S.p.A
 Via Palermo, 26/A  I-43100 Parma, IT
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 BRAMBILLA,	Gaetano
	 LEWIS,	David
	 GANDERTON,	David
	 MEAKIN,	Brian	and
	 FERRARIS,	Alessandra

(54)	 ФОРМУЛАЦИИ ШТО СОДРЖАТ АНТИХОЛИ–
НЕРГЕТСКИ ЛЕК ЗА ТРЕТМАН НА ХРОНИЧНО 
ОБСТРУКТИВНО ПУЛМОНАРНО ЗАБОЛУВАЊЕ

(57)	 1.	 	 Фармацевтска	 формулација	 за	 употреба	
кај	 аеросолен	 инхалатор	 со	 дозирно	 мерење,	
која	 опфаќа	 активна	 состојка	 што	 се	 состои	 од	
антихолинергетска	 кватернарна	 амониумова	
сол	 во	 раствор	 во	 мешавина	 која	 се	 состои	 од	
хидрофлуороалкански	 придвижувач,	 корас–
творувач	 и	 ниско	 растворлива	 компонента,		
назначена со тоа што	 концентрацијата	 на	
активната	состојка	е	во	опсег	од	0.11%	до	1.14%	
од	 тежината	 и	 единечната	 доза	 испорачана	 за	
ставање	во	дејство	во	опсег	од	60	до	640g.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.

(5�)	 A 01N 43/40,	37/46,	43/08,	 (11)	 902007
	 43/76,	47/12,	47/34	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/�65	 (��)	 �5/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 15/12/1998	EP	01129797.5
(97)	 28/09/2005	EP	1201128	B1
(7�) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
 67056 Ludwigshafen, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 Schelberger,	Klaus
	 Scherer,	Maria
	 Eicken,	Karl,	Dr.
	 Hampel,	Manfred,	Dr.
	 Ammermann,	Eberhard,	Dr.
	 Lorenz,	Gisela,	Dr.	and		
	 Strathmann,	Siegfried,	Dr.
(54) ФУНГИЦИДHИ МЕШАВИНИ ЗАСНОВАНИ НА 

СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДИН КАРБОКСАМИД

(57)	 1.	 Фунгицидни	 мешавини,	 што	 како	 активни	
компоненти	содржат	

	 а.	соединение	на	амид	според	формулата	1б

	

	 каде	што	
	 R4	стои	за	халоген	елемент
	 R��	стои	за	фенил,	што	е	субституиран	со	халоген	

елемент	и
	 б.	барем	една	активна	компонента	од	формулите	

од	 II.	 до	 1	 II.5	 во	 синергистички	 (иста)	 активна	
компонента.

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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902022

(5�)	 F 16B 39/282,	35/04,		 (��)	 902022
	 35/06,	37/06	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/�66	 (��)	 �7/�0/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 10/07/2001	EP	01116818.4
(97)	 07/09/2005	EP	1172573	B1
(7�)	 TEXTRON VERBINDUNGSTECHNIK GmbH & Co. 

OHG
 Augustenthalerstrasse 87  56567 Neuwied, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Ross,	Gerold,	Dipl.-Ing
(54)	 ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ ШТО СЕ 

ВНЕСУВА СО ПРИТИСКАЊЕ ВО ЧЕЛИЧНА 
ПЛОЧА, НА НАЧИН КОЈ НЕ ДОЗВОЛУВА 
ИСТИОТ НИ ДА РОТИРА НИ ДА ИЗЛЕЗЕ

(57)	 1.	 	 Елемент	 за	 прицврстување	 што	 се	 внесува	
со	притискање	во	метална	плоча	(100),	на	начин	
кој	 не	 дозволува	 истиот	 ни	 да	 ротира	 ни	 да	
излезе,	 кој	 има	 глава	 (12)	 или	 прстен	 (112),	 при	
што	страната,	која	по	внесувањето	е	свртена	кон	
металната	плоча	(100),	има	радијално	поставени	

рабови	(гребени)	(22,	122)	што	при	поставувањето	
на	елементот	за	прицврстување-	се	притискаат	во	
металната	плоча	(100),	при	што	во	средината	на	
наведените	рабови	(гребени)	(22,	122)	е	поставен	
цилиндричен	навоен	носач	(14,	114)	што	се	издава	
од	 металната	 плоча	 (100)	 преку	 другата	 страна	
на	 металната	 плоча	 (100)	 и	 кој	 во	 близина	 на	
страната	 на	 главата	 (12)	 или	 прстенот	 (112)	 која	
е	свртена	кон	металната	плоча	(100)	во	состојба	
на	 поставеност,	 има	 периферна	 прстенеста	
вдлабнатина	(20,	120),	во	која	може	да	се	притисне	
материјалот	 од	металната	 плоча	 (100)	 којшто	 се	
поместува	 за	 време	 на	 поставувањето,	 при	 што	
рабовите	 (гребените)	 (20,	 122)	 врз	 мноштво	 од	
своите	 радијални	 екстензии	 имаат	 константна	
висина	и	ширина,	назначен со тоа	што	рабовите	
(гребените)	(22,	122)	кои	се	во	близина	на	навојниот	
носач	(14,	114)	погодно	се	спојуваат	со	истиот	со	
зголемување	на	ширината,	додека	рабовите	 (22,	
122)	 кои	 се	 наоѓаат	 во	 радијалниот	 надворешен	
регион	 (21,121),	 се	 зашилуваат	 странично	 -	
заоблено	и	плоснато.	

	 Има	уште	1	патентни	барања.
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902008

(5�)	 B 63H 21/08,		 (��)	 902008
	 F	23H	7/00,	 (��)	 Т1
	 F	23K	1/00,	3/00	 (��)	 0�/��/�005
(��)	 	�005/�70	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 08/04/2002	EP	02726409.2
(97)	 03/08/2005	EP	1492700	B1
(7�)	 Worldwide Ecological Shipping & Transport-

WEST S.a.r.l.
 2nd Place de Paris  L-2314, LU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Piermartini,	Franco
(54) ПОГОНСКИ СИСТЕМ ЗА ПОМОРСКИ ВОЗИЛА 

ШТО СЕ НАПОЈУВА СО ГОРИВО ДОБИЕНО ОД 
ОТПАД И МЕТОДА ЗА НАВЕДЕНИОТ СИСТЕМ

(57)	 1.	 	Погонски	систем	(1)	за	поморски	возила,	што	
содржи:

	 -	 уред	за	согорување	(6)	во	грејната	комора,	којшто	
е	предвиден	да	се	снабдува	со	неконвенционално	
гориво	 добиено	 од	 отпад	 и/или	 од	 отпадни	
материјали	од	работен	процес,	назначен со тоа 
што	додатно	содржи:

	 -	 резервоар	за	гориво,	кој	содржи	контејнери	(Ц)	
кои	се	предвидени	да	го	складираат	наведеното	
гориво	 во	форма	 на	 бали,	 	 при	што	 наведените	
контејнери	 се,	 исто	 така,	 предвидени	 да	 ги	
транспортираат	 наведените	 бали	 до	 локацијата	
каде	што	бродот	треба	да	се	товари;

	 -	 уред	за	извлекување	(3,	5),	којшто	е	предвиден	
да	 го	 извлече	 наведеното	 гориво	 во	 форма	 на	
бали	од	наведените	контејнери,	за	да	го	внесе	во	
наведениот	уред	за	согорување;	и

	 -	 уред		за		редукција			(4),			наменет		за		редукција			
на	 	 	 наведените	 	 	 бали	 	 	 во	 растресита	форма,		
којшто	е	 	поставен	 	нагорно	од	наведениот	уред	
за	согорување.	

	 Има	уште	21	патентни	барања.
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902016

(5�)	 A 61K 31/57,		 (��)	 902015
	 31/135,	31/165,		 (��)	 Т1
	 31/167,	31/522,	 (��)	 0�/��/�005
	 	31/56,	9/12,		 (45)	 �0/06/�007
	 A	61P	11/00,	11/06
(��)	 	�005/�7�	 	
(30)	 19947235		30/09/1999		DE
(96)	 26/09/2000	EP	00969304.5
(97)	 12/10/2005	EP	1216047	B1
(7�) MEDA Pharma GmbH & Co.KG
 Benzstrasse 1  61352 Bad Homburg, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје

(72)	 	POPPE,	Hildegard
	 Heer,	Sabine
	 ENGEL,	Jurgen	and	
	 SZELENYI,	Istvan
(54) КОМБИНАЦИЈА НА ЛОТЕПРЕДНОЛ И 

АНТАГОНИСТИ НА БЕТА2-АДРЕНОЦЕПТОР И 
НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ПРЕКУ ИНХАЛАЦИЈА ЗА 
ТРЕТИРАЊЕ БРОНХИЈАЛНА АСТМА

(57)	 1.	 	 Фармацевтски	 препарат	 кој	 опфаќа	 одвоено	
или	 заедно,	 ефикасна	 количина	 (I)	 лотепреднол	
или	 негов	 фармацевтски	 поднослив	 естер	 и	 (II)	
барем	 еден	 анта-гонист	 на	 р2	 адреноцептор	 во	
форма	 која	 е	 погодна	 за	 симултана,	 последовна	
или	посебна	администрација	преку	инхалација	при	
третманот	на	бронхијална	астма	кај	цицачите.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.

(5�)	 A 61K 9/28,	31/70,	9/20	 (11)	 902016
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/�74	 (��)	 04/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20011064510		20/12/2001		DE
(96)	 25/11/2002	EP	02781328.6
(97)	 07/09/2005	EP	1455760	B1
(7�)	 Schering Aktiengesellschaft
 13342 Berlin, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 HEIL,	Wolfgang
	 TILSTAM,	Ulf
	 LIPP,	Ralph	and	
	 TACK,	Johannes-Wilhelm
(54)	 УЛТРАЧИСТА ОРАЛНА ФЛУДАРА ФОРМУ–

ЛАЦИЈА СО БРЗО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 
АКТИВНАТА СУПСТАНЦИЈА

(57)	 1.		Таблетна	формулација	со	брзо	ослободување	
која	опфаќа	од	1	до	100	тд	од	активната	состојка	
флудара			со			чистота	>	99.19%,	заедно		со	монохидрат	
на	 лактоза,	 колоидален	 силикон	 диоксид,	
микрокристална	целулоза	(Аviсеl),	кроскармелоза	
Na	 (натриум	 карбоксиметилцелулоза),	 и	
магнезиум	 стеарат,	 назначена со тоа што	
нечистотиите	 во	 флударата	 не	 ги	 надминуваат	
следниве	процентуални	вредности:

	 0.02%	 2-флуоро-9-(B-D-арабинофураносил)-9Н-
пурин-6-амин	

	 0.12%	 6-амино-9-(5-0-фосфоно-B-D-арабинофу–
раносил)-9Н-пурин-2-ол	

	 0.02%	2-флуоро-9Н-пурин-6-амин
	 0.02%	6-амино-9Н-пурин-2-ол	
	 0.05%	 2-флуоро-9-(5-0-фосфоно-B-D	 рибофура–

носил)-9Н	пурин-6	амин	
	 0.1%	 9	 (3,5-О-дифосфоно	 B-D-арабинофурано–

сил)-2	флуоро-9Н-пурин	6-амин	
	 0.1%						9-(2,5-О-дифосфоно	B-D	арабинофураносил)	

2-флуоро-9Н-пурин-6	амин	
	 0.02%	 2-флуоро-9-(5-О-фосфоно-B-D	 арабино–

фураносил)-9Н-пурин-6-амин	
	 0.06%				2	етокси-9-(5-0-фосфоно-B-D	арабинофу–

раносил)	9Н-пурин-6-амин	
	 0.02%	 2-(6-амино-9Н-пурин-2ил)-9-(5-0-фсх;	

фо–но-B-D-арабинофураносил)-9Н-	 пурин-6-
амин	 и	 ОрО’-biѕ[2-(6-амино-2	 флуоро-9Н-			
пурин-9-ил)-5-деокси-а-D-арабинофуранос-5-ил]	
фосфа		0.1	%		9-(2-хлоро-2-деокси-5-фсх;			фоно-B-
D	арабинофураносил)-2-флуоро-9Н-пурин-6-амин	
0.1	%				 	 	9-(2,5-анхидро-B-D-арабинофураносил)	
2-флуоро-9Н-пурин-6-амин.	

	 Има	уште	11	патентни	барања
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(5�)	 A 61K 31/565	 (��)	 902019
	 A	61P	35/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/�78	 (��)	 08/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20000008172		05/04/2000		GB
(96)	 02/04/2001	EP	01917289.9
(97)	 12/10/2005	EP	1272195
(7�)	 AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 THURLIMANN,	Beat

(54) УПОТРЕБА НА ФУЛВЕСТРАНТ ВО ТРЕТМАНОТ 
НА РЕЗИСТЕНТЕН РАК НА ГРАДИ

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 фулвестрант	 во	 добивањето	
на	 медикамент	 во	 третманот	 на	 пациент	 со	
рак	 на	 градите	 кој	 претходно	 бил	 третиран	 со	
ароматизиран	 инхибитор	 и	 тамоксифен	 и	 бил	
неуспешен	таквиот	претходен	третман.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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901979

(5�)	 C 07K 5/02,		 (��)	 901979
	 C	07D	209/42,		 (��)	 Т1
	 C	07K	5/06	 (22)	 09/11/2005
(��)	 	�005/�8�	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 30/06/2003	EP	03291601.7
(97)	 04/01/2006	EP1367061
(7�)	 Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defence 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Lecouve,	Jean-Pierre		and	
	 Dubuffet,	Thierry
(54) ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА ПЕРИНДОПРИЛ 

И НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ 
СОЛИ

(57)	 1.	 Постапка	 за	 индустриска	 синтеза	 на	 сое–
диненијата	со	формулата	(I)

	

	
	

	 и	 нивни	 фармацевтски	 прифатливи	 соли,	
назначена со тоа што	 соединението	 со	
формулата	(II)

	
	

	
	
	 реагира	со	соединение	со	формулата	(III):
							

	 при	 што	 R�	 претставува	 имидазолилна,	
бензимидазолилна	или	тетразолилна	група,	за	да	
се	добие	соединението	со	формулата	(IV):

	
	
	

	 (IV)
	
	 	

		 кое	реагира	со	соединение	со	формулата	(V):

	

	 (V)
	
	
	 при	 што	 R�	 претставува	 атом	 на	 водород,	 или	

бензилна	 или	 линеарна	 или	 разгранета	 (С�-
С6	 алкилна	 група,	 или	 негова	 адитивна	 сол	 со	
минерална	или	органска	киселина,	за	да	се	добие,	
после	 изолацијата,	 соединение	 со	 формулата	
(VI):

	
	

	 (VI)
	
	

	 при	што	R�	е	 како	што	 е	 дефинирано	 претходно	
погоре,	 кое	 се	 хидрогенира	 во	 присуство	 на	
каталист	 како	 на	 пример	 паладиум,	 платина,	
родиум	или	никел,	 при	водороден	притисок	од	1	
до	 30	 бари,	 за	 да	 се	 добие,	 после	 одзаштитата	
на	киселинската	функција	каде	што	е	неопходно,	
периндоприл	со	формулата	(I),	кој	се	конвертира,	
ако	е	пожелно,	во	фармацевтски	прифатлива	сол,	
како	што	е	терц-бутиламинска	сол.	

	 Има	уште	2	патентни	барања.
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901980

(5�)	 C 07K 5/06,		 (��)	 901980
	 C	07C	227/32,		 (��)	 Т1
	 C	07D	209/42,		 (22)	 09/11/2005
	 C	07K	5/0�	 (45)	 �0/06/�007
(��)	 	�005/�8�	 	
(96)	 30/09/2003	EP	03292405.2
(97)	 04/01/2006	EP1400531
(7�)	 Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defence 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 	Lecouve,	Jean-Pierre		and	
	 Breard,	Fabienne
(54) ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА N-((S)-1-

(ЕТОКСИКАРБОНИЛ)БУТИЛ)-(S)-АЛАНИН И 
УПОТРЕБА ПРИ СИНТЕЗАТА  НА ПЕРИН–
ДОПРИЛ

(57)	 1.	 Постапка	 за	 синтеза	 на	 соединението	 со	
формулата	(I):

 

 назначена со тоа што истото	 реагира	 со	
глиоксилат	на	етил	со	формулата	(III):

	

	 со	соединение	со	формулата	(IV):

	

	 за	да	се	добие	рацемско	соединение	со	формулата	
(V):

	

	 кое	 се	 подложува	 на	 дерацемизација	 преку	

ензимска	хидролиза,	за	да	се	добие	изомер	(R)	со	
формулата	(Va):

	

	 кој	трансформира	во	трифлат	со	формулата	(VI):

	

	 кој	реагира	со	дериват	на	аланин	со	формулата	
(VII):

	

	 при	 што	 R	 претставува	 група	 на	 линеарен	 или	
разгранет	(C�-C6)	алкил	или	бензил,	за	да	се	добие	
соединението	со	формулата	(VIII)	:

	

	 при	што	R	 е	 како	што	 е	 дефинирано	 претходно	
погоре,	 кое	 се	 подложува	 на	 каталитичка	
хидрогенација	 и	 депротекција	 на	 киселинската	
функција,	 за	 да	 се	 добие	 соединението	 со	
формулата	(I).	

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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902002

(5�) C 07D 471/04 (��)	 901978
	 A	6�K	��/4�5	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/�8�	 (��)	 �0/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 23/04/1999	EP	99947037.0
(97)	 19/10/2005	EP	1073656	B1
(7�)	 AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 AMIN,	Kosrat
	 DAHLSTROM,	Mikael,	Ulf,	Johan
	 NORDBERG,	Peter	and		
	 STARKE,	Ingemar
(54) ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗО ПИРИДИН КОИ 

ИНХИБИРААТ ИЗЛАЧУВАЊЕ НА ГАСТРИЧНА 
КИСЕЛИНА

(57)	 1.		Соединението	со	формулата	1	

	

	

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
назначено со тоа што	

	 R�	e	
	 (a)	H,
	 (б)	CH3,	или
	 (в)	CH2OH;
	 R�	е	
	 (a)	CH�,	или
	 (б)	CH�CH�;	или
	 R�	е	
	 (a)	H,
	 (б)	C�-C6	алкил,
	 (в)	хидроксилиран	C�-C6	алкил;
	 (г)		халоген;
	 R4	е	
	 (а)	H,
	 (б)	C�-C6	алкил,
	 (в)	хидроксилиран	C�-C6	алкил;
	 (г)			халоген;
	 R5	е	
	 (a)	H,	или
	 (б)	халоген;
	 R6	 и	 R7	 се	 независно	 селектирани	 супституенти,	

кои	 опфаќаат	С,	Н,	N.	О,	 Ѕ,	 Ѕе,	 Р	 или	 халогени	
атоми,	кои	даваат	соединенија	со	формулата	I	на	
молекуларна	 тежина	 ≤600,	 под	 услов	 да	 барем	
еден	од	R6	и	R7	да	не	може	да	биде	Н,	С�-С6	алкил,	
хидроксилиран	 С�-С6	 алкил,	 или	 С�-С6	 алкокси-
супституиран	С�-С6	алкил,	и	Хе

	 (а)	NH,	или
	 (б)	О.	
	 Има	уште	19	патентни	барања.

(5�)	 A 61K 9/50	 (��)	 902002
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/�84	 (��)	 �0/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 09/07/1999	EP	99934683.6
(97)	 07/09/2005	EP	1104291	B1
(7�)	 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 	GILIS,	Paul	Marie	V.
	 VANDECRUYS,	Roger,	Petrus,	Gerebern	and	
	 DE	COND,	Valentin,	Florent,	Victor
(54) ГРАНУЛИ КОИ ИМААТ ЈАДРО ОБВИТКАНО СО 

АНТИФУГАЛНО СРЕДСТВО И ПОЛИМЕР

(57)	 1		Гранула	која	содржи
	 а)	средишно,	заоблено	или	топчесто	јадро	кое	има	

пречник	од	710	до	1180	m	(сито	16-25);
	 б)	озрачена	филмска	обвивка	од	водорастворлив	

полимер	и	итраконазол;	и
	 в)	заптивна	обвивка	од	полимерски	слој,	назначена 

со тоа што	филмската	обвивка	беше	озрачена	
со	микробраново	или	радиофреквенцно	зрачење	
и	 останатата	 концентрација	 од	 дихлорометан	 во	
наведената	гранула	е	помала	од	600	ppm.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.



Glasnik 14/2 str.2-158 juni 2007 Skopje   

Patenti

77

(5�)	 A 61K 31/565,		 (��)	 901977
	 47/14,	47/44,		 (��)	 Т1
	 A	61P	35/00	 (��)	 �0/��/�005
(��)	 	�005/�85	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 08/01/2001	EP	01900186.6
(97)	 19/10/2005	EP	1250138	b1
(7�)	 AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 EVANS,	John,	Raymond	and	
	 GRUNDY,	Rosalind,	Ursula

(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ФУЛВЕСТРАНТ
(57)	 1.	 	 Фармацевтска	 формулација	 која	 опфаќа	

фулвестрант	 во	 носач	 на	 рицинолеат,	
фармацевтски	 прифатлив	 неводен	 растворувач	
на	 естер,	 и	 фармацевтски	 прифатлив	 алкохол	
назначена со тоа што формулацијата	 е	
адаптирана	за	интрамускуларна	администрација	
и	 за	 постигнување	 на	 терапевтски	 значајна	
концентрација	 на	 фулвестрант	 во	 крвна	 плазма	
во	период	од	барем	2	недели.	

	 Има	уште	32	патентни	барања.

901977
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902003

(5�) A 23G 3/30 (��) 901975
	 A	61K	9/00	 (13)	 Т1
(21)	 	2005/389	 (22)	 10/11/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 04/04/2003	EP	03714920.0
(97)	 28/09/2005	EP	1427292	B1
(7�)	 Gum Base Co.S.p.A.
 Via Nerviano, 25  20020 Lainate(MI), IT
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 SOZZI	Giuseppe	and	
	 ALLASIA	Fabio
(54) ГУМА ЗА ЏВАКАЊЕ ВО ФОРМА НА ПРАВ И 

МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ

(57)	 1.	 	 Методата	 за	 добивање	 гума	 за	 џвакање	 во	
форма	на	прав, назначен со тоа што	се	состои	
од	следните	чекори:

	 а)	мешање	на	мека	основна	гума	со	најмалку	еден	
засладувач	и,	по	потреба,	најмалку	еден	составен	
дел	од	типичната	гума	за	џвакање,	на	температура	
помеѓу	35	и	75°С,

	 б)	ладење	на	така	добиената	смеса	до	температура	
од	0	до	-40°С,

	 в)	дробење	 и	 последователно	 следење	 на	
смесата	се	до	добивање	на	прашок	со	 големина	
на	честичките	помала	од	10	mеѕh,

	 г)	 мешање	 на	 така	 добиениот	 прав	 со	 најмалку	
еден	анти-аглутинатен	реагенс,

	 д)	мешање	 на	 така	 добиениот	 прав	 со	 еден	 или	
повеќе	 засладувачи,	 ароматизери,	 обојувачи,	
прехранбени	киселини,	или	други	адитиви,

	 ѓ)	пресување	на	така	добиената	смеса.	
	 Има	уште	26	патентни	барања.

(5�)	 A 61K 31/44,	9/50	 (11)	 902003
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/398	 (22)	 24/11/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 08/12/1998	EP	98965801.8
(97)	 07/09/2005	EP	1037634	B1
(7�)	 ALTANA Pharma AG
 78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 LINDER,	Rudolf	and	
	 DIETRICH,	Rango
(54) ОРАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ФОРМА КОЈА 

ОПФАЌА ИНХИБИТОР НА ПРОТОНСКА ПУМПА 
(НА ПР. ПАНТОПРАЗОЛ)

(57)	 1.		Орална	административна	форма	за	киселински-
лабилно	 активно	 соединение	 кое	 е	 киселински-
лабилен	 инхибитор	 на	 протонска	 пумпа,	 сол	 на	
киселински-лабилен	 инхибитор	 на	 протонска	
пумпа	со	база	или	хидрат	на	сол	на	киселински-
лабилен	 инхибитор	 на	 протонска	 пумпа	 со	 база	
кое	 опфаќа	 фармацевтски	 помошни	 средства	 и	
мнозинство	на	индивидуални	единици	на	активно	
соединение,	 назначена со тоа што	 во	 секоја	
индивидуална	единица	на	активното	соединение	
киселински-лабилното	 активно	 соединение	 е	
опколено	 од	 мешавина	 од	 барем	 еден	 стерол	 и	
барем	еден	полимер.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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901974

(5�)	 C 07D 211/90 (��)	 901974
	 A	6�K	��/44	 (��)	 Т1
	 A	61P	9/12	 (��)	 �8/��/�005
(��)	 	�005/40�	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 05/08/2002	EP	02762428.7
(97)	 19/10/2005	EP	1432683	B1
(7�)	 Recordati Ireland Limited
 Raheens East   Ringaskiddy Country Cork, IE
(74)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-

11,	1000,	Скопје
(72)	 LEONARDI,	Amedeo
	 BONIFACIO,	Fausto
	 CAMPANA,	Francesco	and	
	 DE	IASI,	Gianluca

(54) НОВИ КРИСТАЛНИ ПОЛИМОРФИЧНИ ФОРМИ 
НА ЛЕРКАНИДИФИН ХИДРОХЛОРИД И 
ПРОЦЕСИ ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА

(57)	 1.	 	 Сурово	 лерканидипин	 хидрохлорид	 цврсто	
тело	форма	(А),	кое	има	точка	на	топење	од	околу	
150-152°С	(DЅС	максимум)	и	кое	опфаќа	околу	3-
4%	(w/w)	етил	ацетат.

	 Има	уште	55	патентни	барања.
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901993

(5�)	 A 61K 31/365,	31/203,		 (��)	 902017
	 A	61P	3/10,	35/02,		 (��)	 Т1
	 43/00,	5/50	 (22)	 29/11/2005
(��)	 	�005/40�	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 01/03/2002	EP	02717031.5
(97)	 09/11/2005	EP	1368025	B1
(7�)	 SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 

S.p.A.
 Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	ул.”Вељко	

Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 PISANO	C.,	and	
	 RICCIONI.	T
(54) СОСТАВИ КОРИСНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ПАТОЛОГИИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА АКТИВАЦИЈА 
НА PPAR-GAMA ПРИМАТЕЛ

(57)	 1.		Употреба	на	спиролаксин	од	формулата	(I)
	
	

	 за	 подготовка	 на	 лек	 за	 лекување	 на	 патологија	
како	 реакција	 на	 активација	 на	 ППАРγ/	 каде	
споменатата	 патологија	 е	 од	 типот	 2	 отпорен	 на	
инсулин	диабетис	мелитус.	

	 Има	уште	7	патентни	барања.

(5�)	 C 12N 7/08,		 (11)	 901993
	 A	61K	35/76,	39/275,		 (13)	 Т1
	 39/39,	48/00,		 (22)	 02/12/2005
	 A	61P	31/20,		 (45)	 30/06/2007
	 C	��N	�5/86�
(��)	 	�005/407	 	
(96)	 10/03/2001	EP	01931508.4
(97)	 21/09/2005	EP	1263936	B1
(7�)	 Bavarian Nordic A/S
 Boegeskovvej 9  3490 Kvistgaard, DK
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 MAYR,	Anton,	Prof.Dr.Dr.h.c.mult.
(54) ИЗМЕНЕТА ВРСТА НА МОДИФИЦИРАН ВИРУС 

АНКАРА ( MVA ) ЗА ВАКЦИНА
(57)	 1.	Модифициран	вирус	Анкара	(MVA)	за	вакцина,			

приспособен	 за	 растење	 во	 клетки	 од	 Vero	
клеточна	линија,	кој	се	добива	со	постапка	која	ги	
опфаќа	чекорите	на:

	 a)	инфицирање	клетки	од	Vero	клеточната	линија	
со	 див	 тип	 MVA,	 подобро	 со	 MVA	 депониран	
во	 Европската	 колекција	 на	 клеточни	 култури	
(ECACC),	Salisbury,	UK,	под	број	V	94012707;

	 b)	собирање	на	вирусните	честички	произведени	
од	инфицираните	клетки	на	наведената	клеточна	
линија;	и

	 в)	инфицирање	свежи	клетки	од	Vero	 клеточната	
линија	со	ново	произведените	вируси	и	собирање	
на	вирусот	произведен	од	наведените	клетки,	при	
што	 чекорот	 в)	 се	 повторува	 додека	 излез/влез	
односот	во	вирусниот	титар	е	поголем	од	1.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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902043

(5�)	 A 61K 31/48,		 (11)	 901958
	 A	61P	25/00,	25/14	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/4�0	 (��)	 05/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19980079639P		27/03/1998		US
(96)	 24/03/1999	EP99914882.8
(97)	 21/12/2005	EP1066038
(7�)	 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001, 

US

(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	
П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(72)	 SCHUELER,	Peter
(54)	 УПОТРЕБА НА КАБЕРГОЛИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НА СИНДРОМОТ НА НЕМИРНИ НОЗЕ
(57)	 1.		Употреба	на	каберголин	или	негова	фармако–

лошки	прифатлива	сол,	за	производство	на	лек	за	
третирање	на	пациент	кој	страда	од	синдром	на	
немирни	нозе.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

(5�)	 C 07D 295/18,	 (11)	 902043
	 A	61K	31/395,		 (13)	 Т1
	 A	61P	43/00,		 (22)	 12/12/2005
	 C	07D	207/16,	231/04,		 (45)	 30/06/2007
	 233/06,	277/04,	
	 277/06,	277/10,	
	 C	07K	5/06	
(��)	 	�005/4�4	 	
(30)	 20010004142		28/03/2001		FR
(96)	 27/03/2002	EP02290755.4
(97)	 18/01/2006	EP1245568	
(7�)	 Les Laboratoires Servier
 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 De	Nanteuil,	Guillaume
	 Levens,	Nigel
	 Benoist,	Alain	
	 Husson-Robert,	Bernadette	
	 Nosjean,	Olivier	and	
	 Portevin,	Bernard
(54) СУЛФОНИЛ ДЕРИВАТИ НА АМИНО КИСЕЛИНИ 

И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 
ДИПЕПТИДИЛ-ПЕПТИДАЗА IV (DPP IV)

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

 

 назначено со тоа што:
    претставува		5-член		хетероцикл			кој			
	 содржи			азот		евентуално	супституиран	со	циано	

група,

	 R�	претставува	водороден	атом	или	линеарен	или	
разгранет	(С�	 -С6)алкил,	линеарен	или	разгранет	
(С�-С6ацил,	пролил,	аланил,	хистидилпролил	или	
фенилаланилпролил	група;

	 Ак	претставува	линеарен	или	разгранет	(С�-С6)ал–
киленски	синџир	или	хетероалкиленски	синџир,

	 X	 претставува	 единечна	 врска	 или	 фениленска	
група	 евентуално	 супституирана	 од	 една	 или	
повеќе	 групи	 селектирани	 од	 халогени	 атоми	 и	
групи	 на	 линеарен	 или	 разгранет	 (С�-С6)алкил,	
хидрокси,	линеарен	или	разгранет	(С�-С6)алкокси	
и	линеарен	или	разгранет	(С�-С6)поли-халоалкил,

	 R�	претставува	група	на	(С�-С�0)циклоалкил,	
	 Y	претставува	NH	група,	негови		оптички		изомери		

и		нивни	фармацевтски		прифатливи		киселински	
адитивни	соли,	од	5-член	хетероцикл	кој	содржи	
азот	 се	 подразбира	 заситена,	 моноци-клична,	 5-
члена	група	која	содржи	еден,	два	или	три	хетеро	
атоми,	еден	од	тие	хетеро	атоми	е	азотниот	атом	
и	 додатните	 хетеро	 атом(и)	 кои	 евентуално	 се	
присутни	 се	 селектирани	 од	 атоми	 на	 кислород,	
азот	 и	 сулфур,	 и	 под	 хетероалкиленски	 синџир	
се	 подразбира	 линеарен	 или	 разгранет	 (С�-С6)	
алкиленски	синџир	каде	што	-СН�-	член	е	заменет	
со	кислороден	или	сулфурен	атом.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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902101

(5�) C 07D 417/12,		 (��)	 902101
	 A	61K	31/426,		 (��)	 Т1
	 A	61P	29/00,		 (��)	 ��/��/�005
	 C	07D	417/14	 (45)	 �0/06/�007
(��)	 	�005/4�8	 	
(30)	 20000257830P		21/12/2000		US
(96)	 19/12/2001	EP01991416.7
(97)	 01/03/2006	EP1347971
(7�)	 Bristol-Myers Squibb Company
 P.O. Box 4000, Route 206 and Province Line Road   

Princeton, NJ 08543-4000, US
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 BARRISH,	Joel
	 DAS,	Jagabandhu
	 KANNER,	Steven,	B	
	 LIU,	Chunjian
	 SPERGEL,	Steven,	H	
	 WITAYK,	John
	 DOWEYKO,	Arthur,	M.P	and	
	 FURCH,	Joseph,	A
(54)	 ИНХИБИТОРИ НА ТИАЗОЛИЛ ОД ФАМИЛИЈАТА 

ТЕС НА ТИРОЗИН КИНАЗИТЕ
(57)	 1.		Соединение	со	формула	I
	
	

	

	 диастереоизомери,	енантиомери	или	негови	соли	
кадешто	

	 Q2	е	арил	или	хетероарил;
	 Z	е	
	 (1)-О-,
	 (2)-S-,
	 (3)-CR4R5-,
	 (4)-CR4R5-O-CR4aR5a-,
	 (5)-CR4R5-NR4b-CR4аR5а-.	или
	 (6)-S-CR4R5-,R1,	 R1ab,	 R1ac	 и	 R1ad	 се	

независни
	 (1)	водород	или	R6,
	 (2)	-OH	или	-OR6,
	 (3)	-C(O)qH	или	C(O)qR6,	кадешто	q	е	1	или	2,
	 (4)	хало,	или	
	 (5)	-Z4-NR7R8,
	 R2	и	R3	се	секој	независно	H	или	-Z4-R6a;
	 R6,	 R6a,	 и	 R6b	 се	 независно	 алкил,	

циклоалкил,	 арил,	 аралкил,	 хетероцикло,	 или	
хетероциклоалкил,	секој	од	нив	е	несупституиран	

или	 супституиран	 со	 Z1,	 Z2	 и	 еден	 или	 повеќе	
групи	Z3;	

	 R4,	 R4a,	 Rab,	 R5	 и	 R5a	 се	 секој	 независно	
водород,	 алкил,	 арил,	 аралкил,	 циклоалкил,	 или	
хетероарилалкил;

	 R7	и	R8	се	секој	независно	водород	или	-Z4R6b;
	 X2	e	CZ3q,	NZ3a,	O	или	S;
	 Z3a	 е	 H,	 хидрокси,	 опционално	 супституиран	

алкил,	 опционално	 супституиран	 хетероцикло,	
-OZ6,	 -C(O)qH,	 -C(O)qZ6a,	 -Z4-NZ7Z8,	 или	 Z4-
H(Z10)-Z5-Z6;

	 N	е	1	до	3;
	 m	е	нула	до	2;
	 Z1,	Z2	и	Z3	се	секој	независно	
	 (1)	водород	или	Z6,	
	 (2)	-OH	или	-OZ6,	
	 (3)	-C(O)qH	или	-C(O)qZ6,	
	 (4)	хало
	 (5)	-Z4-NZ7Z8,
	 (6)	-Z4-N(Z10)-Z5-Z6,
	 (7)	-Z4-N(Z10)-Z5-H,	или
	 (8)	оксо;
	 Z4	и	Z5	се	независно
	 (1)	единечна	врска;
	 (2)	-C(O)-;
	 (3)	-S(O)q-;или
	 (4)	алкил;
	 Z6	и	Z6a	се	независно
	 (i)	алкил,	 хидроксиалкил,	 алкоксиалкил,	

циклоалкил,	арил,	аралкил,	или	хетроцикло;
	 (ii)	група	 (i)	 којашто	 е	 самата	 супституирана	 со	

еден	или	повеќе	од	истата	или	различни	групи	(i);	
или

	 (iii)	 група	 (i)	 или	 (ii)	 којашто	 е	 независно	
супституирана	со	еден	или	повеќе	од	групите	(2)	
до	(8)	од	дефиницијата	за	Z1;	

	 Z7,	Z8	и	Z10	се	секој	независно	водород	или	-Z4-
Z6a;	

	 Има	уште	33	патентни	барања.



Glasnik 14/2 str.2-158 juni 2007 Skopje   

Patenti

8�

901991

(5�)	 C 07K 5/02	 (��)	 901991
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2005/419	 (22)	 14/12/2005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20010009839		24/07/2001		FR
(96)	 23/07/2002	EP02291853.6
(97)	 01/03/2006	EP1256590
(7�)	 Les Laboratoires S.A.
 92200 neuilly sur Seine, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Porcs-Makkay,	Marta
	 Mezei,	Tibor		and	
	 Simig,	Gyula
(54) ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА ДЕРИВАТИ НА (2S, 

3аS,7аS)-1-(S)-АЛАНИЛ-ОКТАХИДРО 1Н-ИН–
ДОЛ-2-КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И УПОТРЕБА 
ПРИ СИНТЕЗАТА НА ПЕРИНДОПРИЛ

(57)	 1.	 Постапка	 за	 индустриска	 синтеза	 на	
соединението	со	формулата	(I)

	
	
	 (0

	

	

	 при	 што	 R�	претставува	 водороден	 атом,	 група	
на	 линеарен	 или	 разгранет	 (С�-С6)	 алкил	 или	
бензил,	и	R�	претставува	заштитна	група	за	амино	
функцијата,	назначена со тоа што	естерот	со	
формулата	(V):

	
	
	 (V)

	
	
	 при	 што	 R�	претставува	 група	 на	 линеарен	 или	

разгранет	 (С�-С6)	 алкил	 или	 бензил,	 реагира	 со	
соединението	на	аланин	со	формулата	(VI):

	
	
	 (VI)
	
	 при	што	R�		е	како	што	е	дефинирано	во	формулата	

(I),			
	 во	 органски	 растворувач,	 како	 што	 е,	 на	

пример,	 тетрахидрофуран	 или	 етил	 ацетат,	
во	 отсуство	 на	 1-хидроксибензотриазол	 или	
во	 присуство	 на	 количина	 од	 помалку	 од	 0.6	
mоl	 nа	 1-хидроксибензотриазол	 по	 mоl	 од	
употребеното	 соединение	 со	 формулата	 (V),	

во	 присуство	 на	 количина	 од	 1	 до	 1.2	 Mоl	
на	 дициклохексилкарбодиимид	 по	 mоl	 од	
употребеното	 соединение	 со	 формулата	 (V),	
и	 во	 присуство	 на	 количина	 од	 1	 до	 1.2	 тоlна	
триетиламин	по	тоl	од	употребеното	соединение	
со	 формулата	 (V),	 на	 температура	 од	 20	 до	
50°С,	за	да	се	добие,	после	изолацијата	и	потоа	
рекристализацијата,	соединението	со	формулата	
(VII):

	
	
	 (VII)
	
	

	 при	 што	 R�	 и	 R�	 се	 како	 што	 е	 дефинирано	
претходно		горе,		кое		се		хидрогенира		во		присуство	
на		катализатор,		како	што	е,		на		пример,	Рd/С,	Rh/
С,	R1/С,	Ni/C	или	РtО�,	при	водороден	притисок	од	
1	до	40	бари,	на	температура	од	30	до	70°С,	за	да	
се	добие	соединението	со	формулата	(I).	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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901963

(5�)	 A 61K 31/47 (��)	 901967
	 A	61P	43/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/4�0	 (��)	 �6/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20000198959P		21/04/2000		US
	 20000200569P		28/04/2000		US
(96)	 17/04/2001	EP01926590.9
(97)	 14/12/2005	EP1274430	
(7�)	 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC
 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001, 

US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(72)	 MARSHALL,	Robert,	C.
	 MCCALL,	Robert,	B.
	 ROBERTSON,	David,	W
	 ASHLEY,	Thomas,	M
(54)	 КАБЕРГОЛИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ  ФИБРОМИАЛ–

ГИЈА И СИНДРОМ НА ХРОНИЧЕН ЗАМОР
(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 каберголин	 или	 фармацевтски	

прифатлива	 сол	 од	 него	 за	 изработката	 на	
медикамент	за	третман	на	симптоми	на	синдром	на	
хроничен	замор	или	синдром	на	фибромиалгија.	

	 Има	уште	0	патентни	барања.

(5�)	 A 61F 2/24 (��)	 901963
 A	61L	27/58	 (13)	 Т1
(��)	 	�005/4��	 (��)	 �0/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 2000IB00707		25/05/2000		WO
(96)	 07/11/2000	EP00976200.6
(97)	 26/10/2005	EP1284688
(7�)	 Bioring, SA and KALANGOS, Afksendiyos
 Chemin de l’Etraz 2  1027 Lonay, CH and 40, route 

de Malagnou  CH-1208 Geneve, CH
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 KALANGOS,	Afksendiyos
	 ANDRIEU,	Raymond
	 LE	GOFF,	Philippe

(54) УРЕД ЗА КОНТРАКЦИЈА И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 
СРЦЕВИТЕ ВАЛВУЛАРНИ ОТВОРИ

(57)	 1.	 	 Уредот	 за	 контракција	 и	 зајакнување	 на	
валвуларните	отвори	на	срцето,	содржи	јака	врска	
(1)	 од	 ресорптивен	 материјал	 (биоапсорптивен	
или	 биодеградибилен),	 флексибилен	 и	 заоблен,	
осигурен	 на	 еден	 од	 неговите	 краеви	 кон	 барем	
еден	тенок	филамент	(3)	чијшто	крај	е	фиксиран	
кон	 заоблена	 игла	 (4),	 се	 карактеризира	 со	
фактот	дека	филаментот	(3)	е	поставен	на	начин	
кој	 дозволува	 изведување	 на	 лонгитудиналното	
истегнување	со	јака	врска	(1).	Oва	лонгитудинално	
истегнување	е	адаптирано	за	да	овозможи	јаката	
врска	 (1)	 да	 биде	 внесена	 внатре	 во	 ткивото	 на	
третираниот	валвуларен	отвор.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(5�) E 04F 15/04	 (��)	 902037
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/4��	 (��)	 �6/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20031002727		23/01/2003		DE
(96)	 14/04/2003	EP03008560.9
(97)	 21/12/2005	EP1441087	
(7�)	 Fritz Egger GmbH & Co.
 Tiroler Strabe 16  A-3105 Unterradlberg, AT
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 Weber,	Jurgen
(54) ПАНЕЛ, ОСОБЕНО ПАНЕЛ ЗА ПОД
(57)	 1.	 	 Панел,	 особено	 панел	 за	 под,	 што	 е	 може	

механички	да	се	поврзува	со	други	панели	од	ист	
вид,

	 -	 со	 еден	 	 страничен	 раб	 (4)	 и	 со	 еден	 друг	
страничен	раб	(6)	поставени	еден	спроти	друг,

	 -	 со				една	рамнина	на	налегнување	(прилепување)	
(8)	(како	прва	рамнина	на	налегнување),	што			се	
наоѓа		на	горниот	крај	на	страничниот	раб	(4),

	 -	 со	жлеб	(10)	што	е	формиран	до	страничниот	
раб	(4),

	 -	 со				горен	раб	(12),	што	го	ограничува	жлебот	
(10)	нагоре,

	 -	 со				долен	раб	(14),	што	го	ограничува	жлебот	
(10)	надолу	при	што	дисталниот	крај	на	долниот	
раб	(14)	излегува	над	дисталниот	крај	на	горниот	
раб	(12),

	 -	 со	 рамнина	 на	 вклопување	 	 	 (16)	 (како	 прва	
рамнина	 на	 вклопување),	 поставена	 до	 горниот	
раб	(12),

	 -	 со	 рамнина	 на	 вклопување	 (18)	 (како	 втора	
рамнина	на	вклопување),			поставена			до			долниот			
раб	(14)			во	подрачјето	на	долниот	дел	односно	
дното	(20)	на	жлебот,

	 -	 со	 	 една	 рамнина	 на	 налегнување	 	 (приле–

пување)	 (22)	 (како	 	 втора	 рамнина	 на	
налегнување),	поставена	до	долниот	раб	(14)	во	
подрачјето	на	дисталниот	 крај,	 со	една	рамнина	
за	 налегнување	 (прилепување)	 (24)	 (како	 трета	
рамнина	на	налегнување),	поставена	на	 горниот	
крај	на	страничниот	раб	(6),

	 -	 со	опруга	 (26),	направена	на	страничниот	раб	
(6),

	 -	 со	рамнина	за	вклопување	(28)	што	се	наоѓа	на	
горната	страна	на	опругата	(26),

	 -	 со	 рамнина	 на	 вклопување	 (30)	 (како	 трета	
рамнина	 на	 вклопување),	 што	 	 се	 	 наоѓа	 	 на	
долната			страна		на	опругата	(26)	во	подрачјето	
на	дисталниот	крај	и

	 -	 со	една	рамнина	на	налегнување		(прилепување)		
(32)	(како	четврта	рамнина	на	налегнување)	што	
е	 поставен	 на	 одредено	 растојание	 на	 долната	
страна	на	опругата	(26),

	 -	 каде	 	 што	 	 во	 поврзаната	 	 состојба	 	 на	 два		
панела	 по	 должината	 на	 два	 комплементарни	
станични	 рабови	 (4,6)	 во	 пар	 една	 до	 	 	 	 друга	
налегнуваат	 (се	 прилепуваат)	 рамнините	 	 	 	 	 (8)	
и					(24),	рамнините			(22)			и			(32),		рамнинните	
за	 вклопување	 (16)	 и	 (28)	 како	 и	 рамнините	 за	
вклопување	(18)	и	(30),	назначено со тоа што

	 -	 што	 рамнините	 за	 вклопување	 (18)	 и	 (30)	 во	
попречниот	 пресек	 имаат	 контура	 во	 форма	 на		
круг,		каде	што	центарот	(М1)	на	кругот				се	наоѓа	
во	подрачјето	на	 горните	изрези	на	страничните	
рабови	(4,	6)	и	кругот	во	однос	на	центарот	(М1)	
има	радиус	(r1),

	 -	 што	рамнините	на	налегнување	(прилепување)	
(22)	и	(32)	во	однос	на	центарот	на	кругот	имаат	
растојание	(а)	што	е	поголемо	од	радиусот	(г	ј)	и

	 -	 што	 растојаниетото	 (а)	 во	 однос	 на	 центарот	
(М1)	 на	 кругот	 се	 зголемува	 во	 насока	 на	
дисталниот	крај	на	долниот	раб(14).	

	 Има	уште	15	патентни	барања.

902037
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(5�)	 A 61P 35/00	 (��)	 902039
	 A	6�K	��/�5	 (��)	 Т1
(��)	 	�005/4�6	 (��)	 �0/��/�005
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 0307370.5		30/08/2001		EP
(96)	 30/08/2001	EP01307370.5
(97)	 30/11/2005	EP1287854	
(7�)	 Cancer Research Technology Limited
 Sardinia House, sardinia Street  London WC2A  

3NL, GB
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Wilson,	William,	Robert

(54)	 АНТИ-КАНЦЕР КОМБИНАЦИИ НА DMXAA И 
PACLITAXEL ИЛИ DOCETAXEL

(57)	 1.		Употреба	на	5,6-диметилксантенон-4-ацетатна	
киселина	 (	 DMXAA)	 или	 неговата	 фармацевтски	
прифатлива	 сол	 и	 на	 соединение	 избрано	 од	
paclitaxel	или	docetaxel	во	производството	на	лек	за	
лекување	на	рак,	кадешто	5,6-диметилксантенон-
4-ацетатна	киселина	или	неговата	фармацевтски	
прифатлива	 сол	 треба	 да	 се	 администрира	
или	 пропратно	 или	 периодично	 со	 споменатото	
соединение	избрано	од	paclitaxel	или	docetaxel.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.

902039
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901983

(5�)	 C 07B 57/00 (��)	 901983
	 C	07D	209/42	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/�	 (��)	 04/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 03290879.0		09/04/2003		EP
(96)	 09/04/2003	EP	03290879.0
(97)	 08/03/2006	EP	1348684
(7�)	 Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defence 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Souvie,	Jean-Claude	and		
	 Lecouve,	Jean-Pierre
(54) ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА (2S)-ИНДОЛИН-2-

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА, И УПОТРЕБА ПРИ 
СИНТЕЗАТА НА ПЕРИНДОПРИЛ

(57)	 1.	 Постапка	 за	 индустриска	 синтеза	 на	 (2S)-
индолин-2-карбоксилна	 киселина	 со	 формулата	
(I)	:

	
	 назначена со тоа што	 рацемска	 индолин-2-

карбоксилна	киселина	со	формулата	(III)	:

	

	 реагира	со	хирален	амин	за	да	се	добие	солта	со	
формулата	(IV)	:

	
	 која	се	отфилтрира,	и	на	тој	начин	се	изолира	:
	 -	 од	 една	 страна	 (2S)	 изомерот	 со	 формулата	

(IVa):

	
	 во	 форма	 на	 кристали,	 кое	 соединение	

со	 формулата	 (IVa)	 потоа	 	 се	 третира	 со	

хлороводородна	 киселина	 за	 да	 се	 добие	
соединението	со	формулата	(I),

	 -	и	од	друга	страна,	со	испарување	на	филтратот,	
мешавина	од	(2S)	изомерот	со	формулата	(IV	a)	
и	(2R)	изомерот	со	формулата	(IV	b)	во	која	(2R)	
изомерот	предоминира:

	
	 која	мешавина	потоа	се	третира	со	хлороводородна	

киселина	 за	 да	 се	 добие	 мешавина	 од	 (2R)-
индолин-2-карбоксилна	киселина	и	(2S)-индолин-
2-карбоксилна	 киселина	 во	 која	 (2R)	 киселината	
предоминира,	која	се	рацемизира	со	реакција	со	
раствор	 на	 натриум	 хидроксид,	 на	 температура	
од	140	до	200°C,	при	пртисок	од	5	до	15	бари,	за	
да	 се	 добие,	 после	 изолацијата,	 соединението	
со	формулата	 (III),	 со	што	серијата	на	операции	
опишани	 горе	 се	 повторува,	 потоа,	 откако	 ќе	
се	 извршат	 од	 2	 до	 6	 циклуси,	 сите	 делови	
создадени	од	 соединението	 со	формулата	 (I)	 се	
комбинираат.	

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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(5�)	 A 61K 9/00,	9/70	 (11)	 901990
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/�	 (��)	 04/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 12/05/2000	EP	00932309.8
(97)	 26/10/2005	EP	1282398	B1
(7�)	 Lec Tec Corporation
 10701 red Circle Drive  Minnetonka, MN 55343, 

US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 GOON,David	
	 ROLF,	David	
	 BLOCK,	Leslie,	L.

(54) ДЕКОНГЕСТАНТ ЗА ИНХАЛАЦИОНА ТЕРАПИЈА 
СО ДУПЧЕСТ НОСАЧ

(57)	 1.	 	 Употребата	 на	 олеснувач	 на	 симптоматична	
болка	 поддржан	 од	 незатворачки	 флексибилен	
дупчест	 носач	 и	 средини	 оперативно	 поврзани	
со	 носачот	 за	 обезбедување	 на	 носачот	 до	
површината	на	кожата,	за	производството	на	кожно	
парче	 кое	 овозможува	 наведениот	 олеснувач	
на	 симптоматична	 болка	 да	 биде	 употреблив	
за	 природна	 инхалација	 при	 дишење	 преку	
устата	 или	 носот,	 за	 олеснување	 на	 симптомите	
на	 кашлица,	 настинки,	 носна	 конгестија	 или	
конгестија	на	граден	кош,	назначена со тоа што	
олеснувачот	 на	 симптоматична	 болка	 поддржан	
од	незатворачкиот	флексибилен	дупчест	носач	е	
сместен	така	што	истиот	да	не	доаѓа	во	контакт	со	
кожата.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.

901990
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902009

(5�)	 A 61K 31/4164,		 (11)	 901989
	 47/02,	47/26,		 (13)	 Т1
	 47/32,	47/36,		 (22)	 04/01/2006
	 47/38,	9/20,	9/36,		 (45)	 30/06/2007
	 A	61P	13/02	
(��)	 	�006/�
(96)	 10/11/2000	EP	00974881.5
(97)	 25/01/2006	EP	1245232	B1
(7�)	 KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 5, Kanda Surugadai 2-chome   Chiyoda-ku, Tokyo 

101-0062, JP
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 OHYAMA,	Toshinori
	 OHISHI,	Masahiko	and	
	 YAMAMOTO,	Yasuhiro

(54) ЦВРСТ ОРАЛЕН ПРЕПАРАТ
(57)	 1.	 	 Цврст	 орален	 фармацевтски	 препарат	 со	

одлична	 лесна-стабилност	 кој	 опфаќа	 0.025		
тд	 	 до	 	 2	 	 тд	 	 од	 4-(2-метил-1-имидазолил)-2,2	
дифенилбутиламид	 	 како	 активна	 состојка	 и	
носачи	за	правење	лекови,	назначен со тоа што 
носачите	за	правење	лекови	содржат	поливинил	
пиролидон	како	средство	за	врзување	и	средство	
за	пресвлекување	кое	содржи	титаниум	диоксид	и	
фериоксид.	

	 Има	уште	2	патентни	барања.

(5�)	 A 61K 9/08,	31/55,		 (11)	 902009
	 A	61P	25/28	 (��)	 Т1
(21)	 	2006/5	 (22)	 09/01/2006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 16/10/2000	EP	00975872.3
(97)	 19/10/2005	EP	1237539	B1
(7�)	 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 FRANCOIS,	Marc,	Karel,	Jozef
	 KEMPEN,	Tony,	Mathilde,	J.	and	
	 DE	PROOST,	Eddy,	A,Josee

(54)	 ОРАЛЕН РАСТВОР КОЈ СОДРЖИ ГАЛАНТАМИН 
И СРЕДСТВО ЗА ЗАСЛАДУВАЊЕ

(57)	 1.	 	 Орален	 раствор	 кој	 опфаќа	 галантамин	 или	
негова	фармацевтски	 прифатлива	 адитивна	 сол	
назначен со тоа што	опфаќа	од	0.005	до	3	%	
(w/v)	на	средство	за	засладување,	а	носачот	како	
главна	маса	на	течност	е	воден.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.



Glasnik 14/2  str.2-158 juni 2007 Skopje

Patenti

90

901994

(5�)	 B 67D 1/04,	1/08	 (11)	 901987
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/7	 (��)	 �0/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 11/06/2001	ЕP	01941304.6
(97)	 02/11/2005	EP	1286911	B1
(7�) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
 P.O. Box 510  2380 BB Zoeterwoude , NL
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 MAGERMANS,	Marcel,	Peter	and	
	 TIMP,	Piet	Hein	Willem
(54) АПАРАТ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА ПИЈАЛОК И 

КОНТЕЈНЕР ЗА ПИЈАЛОК СО УРЕД ЗА 
ПОЗИЦИОНИРАЊЕ

(57)	 1.		Апарат	со	уред	за	полнење	(11)	со	комора	за	
ладење	 (12)	 со	 ѕид	 на	 комората	 (17),	 со	 отвор	
на	 горната	 страна	 страна	 во	 кој	 се	 сместува	
контејнерот	 (1)	 што	 содржи	 пијалок,	 довод	 за	

притисок	(21),	како	и	контејнер	(1)	кој	на	горниот	
дел	(2)	има	уред	за	полнење	пијалок	(4,	5,	6,7)	со	
конектор	(20,	48)	за	одделно	поврзување	со	доводот	
за	притисок	(21),	доводот	за	притисок	и	конекторот	
се	лоцирани	надвор	од	централната	линија	(24)	од	
комората	за	ладење	на	контејнерот,	соодветно,	и	
со	 периферниот	 ѕид	 (14),	 контејнерот	 има	 уред	
за	позиционирање	 (13,13`)	 кој	 трансферзално	се	
издолжува	 кон	 периферниот	 ѕид	 (14),	 уредот	 за	
полнење	 има	 вграден	 уред	 за	 позиционирање	
(16,16`)	 кој,	 кога	 контејнерот	 е	 сместен	 во	
комората	 за	 ладење	 (12),	 го	 вклучува	 уредот	 за	
позиционирање	на	контејнерот,	назначен со тоа 
што	со	вклучување	на	уредот	за	позиционирање	
(13,13`)	 на	 контејнерот	 со	 вградениот	 уред	 за	
позиционирање	 (16,16`)	 од	 уредот	 за	 полнење	
(11),	конекторот	(20,48)	е	доведен	во	дефинирана	
закачена	позиција	во	која	тој	е	подреден	во	линија	
со	доводот	за	притисок	(21)	кога	контејнерот	(1)	е	
во	комората	за	ладење.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.

(5�)	 B 67D 1/06,	1/14	 (11)	 901994
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/8	 (��)	 �0/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 31/05/2001	EP	01938827.1
(97)	 16/11/2005	EP	1284918	B1
(7�)	 HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
 P.O. Box 510  2380 BB Zoeterwoude , NL
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 VAN	DER	KLAAUW,	Guido,	Petrus,	Johannes
	 BAX,	Bart,	Jan	and	
	 VAN	DUUREN,	Marius,	Corstiaan
(54)	 АПАРАТ ЗА ПОЛНЕЊЕ ПИЈАЛАК, КОНТЕЈНЕР 

ЗА ПИЈАЛАК И ЛИНИЈА ЗА ПОЛНЕЊЕ 
ПИЈАЛАК

(57)	 1.	 	 Апаратот	 за	 полнење	 пијалак	 (1,25)	 опфаќа:	
уред	за	полнење	(2,37)	со	глава	за	полнење	(18,29)	
за	сместување	на	линијата	за	полнење	(17,	28),	и	
контејнер	 (7,27)	 со	 газиран	пијалак,	 кој	 за	време	
на	употребата	е	поврзан	со	линијата	за	полнење	
(17,28)	со	сврзувачки	елемент	на	излезниот	отвор	
за	 поврзување	 со	 главата	 за	 полнење	 (18,29),	
назначен со тоа што	 сврзувачкиот	 елемент	
опфаќа	 вентил	 за	 исклучување	 (19,32)	 кој	 може	
да	се	затвори	кога	излезниот	отвор	од	линијата	за	
полнење	(17,28)	ќе	влезе	во	главата	за	полнење	
(18,29)	 и	 обратно,	 кога	 излезниот	 отвор	 од	
линијата	за	полнење	(17,28)	ќе	излезе	од	главата	
за	полнење	(19,29).	

	 Има	уште	42	патентни	барања.
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(5�)	 A 23C 21/02,		 (��)	 901995
	 A	23J	3/04,	3/14,		 (��)	 Т1
	 A	23L	1/24	 (��)	 �0/0�/�006
(21)	 	2006/9	 (45)	 30/06/2007	

(96)	 31/07/2002	EP	02749446.7
(97)	 26/10/2005	EP	1411779	B1
(7�)	 Friesland Brands B.V.
 Blankenstein 142  7943 PE Meppel, NL
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 ALTING,	Aaart,	Cornelis
	 VISSCHERS,	Ronald,	Willem	and	
	 HUGENHOLTZ,	Jeroen
(54) ПОДГОТОВКА НА ГЕЛ ОД ВОДЛЕСТА СМЕСА 

СО ЗАКИСЕЛУВАЊЕ СО МИКРООРГАНИЗМИ
(57)	 1.		Постапка	за	подготвување	на	производ	кој	се	

состои	од	 гел	на	водлеста	смеса,	 таквата	смеса	
содржи	најмалку	50	 тежински	проценти	на	вода,	
назначена со тоа што	 процесот	 се	 состои	 од	
следново:

	 а)	подготовка	на	водлест	раствор	на	глобуларен	
протеин	 којшто	 образува	 гел	 одбран	 од	 групата	
којашто	 ги	 содржи	 протеинот	 на	 сурутката,	
овалбуминот	како	и	мешавини	на	истите,	таквиот	

раствор	да	содржи	барем	3	%,		а	пожелно	барем	
4,5	%	на	глобуларен	протеин	по	тежински	делови	
на	вода;

	 б)	ако	е	потребно,	да	се	доведе	вредноста	на	pH	на	
растворот	до	вредност	од	најмалку	една	единица	
над	 изоелектричната	 точка	 на	 глобуларниот	
протеин;

	 в)	 да	 се	 подложи	 на	 топлотно	 загревање	 и/или	
притисок	водлестиот	раствор	така	што	да	се	добие	
суспензија	 на	 агрегати	 на	 глобуларниот	 протеин	
со	просечна	измерена	големина	на	честичките	од	
10-300	nm,	а	пожелно	помеѓу	15	и	200	nm;

	 г)	 по	 потреба	 да	 се	 разреди	 суспензијата	 до	
концентрација	 од	 најмалку	 1%	 на	 глобуларен	
протеин	по	тежински	единици	вода;

	 д)	да	се	внесат	во	суспензијата	микроорганизми	
способни	да	извршат	закиселување	на	истата;

	 ѓ)	 да	 се	 ферментира	 суспензијата	 со	
микроорганизми	 така	 што	 да	 се	 намали	 pH	
вредноста	за	барем	0,5	единица	до	една	единица	
над	односно	1,5	единица	под	изоелектрична	точка	
на	 глобуларниот	 протеин,	 а	 пожелно	 помеѓу	 0,8	
единици	над	и	1,0	еденици	под	изоелектричната	
точка	

	 Има	уште	8	патентни	барања.

(5�)	 A 43B 7/12,		 (11)	 902001
	 7/08,	9/18	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/��	 (��)	 �0/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 02/10/2001	EP	01123227.9
(97)	 21/12/2005	EP	1197158	B1
(7�)	 GEOX S.p.A.
 Via Feltrina Centro 16, 31044  Montebelluna 

Localita Biadene (Treviso), IT
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 POLEGATO	Moretti,	Mario
(54)	 ВОДООТПОРЕН ЧЕВЕЛ СО ЃОН ИЛИ МЕЃУЃОН 

ИЗЛЕАН ВРЗ НЕГОВИОТ ГОРЕН ДЕЛ
(57)	 1.		Водоотпорен	чевел	чија	структура	содржи:
							 	 -	 пропустлив	 горен	 дел	 (11),	 кој	 е	 внатрешно	

поврзан	 со	 платно	 (12)	 со	 мембрана	 (13)	 која	 е	
паро	-	пропустлива,	а	непропустлива	за	вода,

								 -	внатрешен	ѓон	(16),	кој	периферно	е	поврзан	со	
горниот	дел	(11)	и	платното	(12),

						 -	 ѓон	 (19)	 или	 меѓуѓон,	 кој	 е	 направен	 од	
непропустлив	 материјал	 за	 вода	 и	 е	 нанесен	 со	
директно	 вбризгување	 околу	 крајните	 рабови	
на	 споениот	 горен	 дел	 (11),	 платното	 (12)	 и	
внатрешниот	ѓон	(16),

								 -	долниот	раб	на	платното	(12)	навлегува	надолу	
кон	 горниот	 слој	 (11)	 од	 долниот	 дел,	 и	 горниот	
слој	(11)	од	долниот	дел	е	заменет	со	сврзувачки	
елемент	 (20)	 кој	 е	 споен	 со	 горниот	 слој	 (11)	
од	 едната	 страна	 на	 внатрешниот	 ѓон	 (16)	 од	
другата	страна,	сврзувачкиот	елемент	(20)	содржи	
водоотпорен	 материјал	 погоден	 за	 адхезивно	
врзување,	 со	 излеаниот	 материјал	 од	 ѓонот	 (19)	
или	меѓуѓон,	назначен со тоа што	сврзувачкиот	
елемент	(20)	е	направен	од	лента	формирана	од	
два	слоја,	од	кои	првиот	(21)	е	директно	во	допир	
со	платното	(12)	и	е	направен	од	материјал	кој	ја	
затвора	мембраната	 (13)	и	има	точка	на	 топење	
пониска	од	температурата	произведена	за	време	
на	 леењето,	 а	 вториот	 слој	 (22)	 е	 направен	
од	 текстил	 или	 од	 материјал	 компатибилен	 со	
материјалот	од	ѓонот	(19)	и	има	повисока	точка	на	
топење	од	првиот	слој	 (21)	со	цел	да	се	избегне	
негово	топење	за	време	на	постапката	за	правење	
на	 горниот	 дел	 од	 чевелот	 (10)	 кој	 се	 прави	 со	
користење	на	топлина.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.

902001
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902049

(5�) C 08J 9/00	 (��)	 902049
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/��	 (��)	 ��/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 25/01/2002	EP	02718481.1
(97)	 16/11/2005	EP	1368419	B1
(7�)	 Nycomed Pharma AS
 1385 Asker, NO
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 SCHAUFLER,	Alfred
(54) МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ КОЛАГЕН СУНЃЕР, 

УРЕД ЗА ЕКСТАХИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД КОЛАГЕН 
ПЕНА И ПРОДОЛЖЕН КОЛАГЕН СУНЃЕР

(57)	 1.	 	 Метода	 за	 добивање	 колаген	 сунѓер,	 која	 ги	
опфаќа	чекорите	на:

	 -	 добивање	колаген	гел,
	 -	 мешање	 воздух	 во	 колаген	 гелот,	 за	 да	 се	

добила	колаген	пена,	сушење	на	колаген	пената,	
за	да	се	добил	сув	блок	од	колаген	сунѓер	кој	има	
тродимензионална	структура	со	наредени	комори	
кои	 се	 разделени	 и	 супстанцијално	 целосно	
оградени	 со	 ѕидови	 од	 колаген	 материјал,	
изолирање,	 од	 блокот	 од	 колаген	 сунѓер,	 на	
делови	 од	 сунѓер	 со	 дијаметар	 на	 комората	 од	
повеќе	од	0.75	mm	и	помалку	од	4	mm,	или	делови	
со	просечна	дијагонална	големина	на	комората	од	
3	mm.	

	 Има	уште	34	патентни	барања.
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902048

(5�)	 A 61K 9/20,		 (��)	 902048
	 A	61P	1/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/�4	 (��)	 ��/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 19/08/1999	EP	99942892.3
(97)	 01/02/2006	EP	1104289	B1
(7�)	 Novartis AG
 LIchtstrasse 35  4056 Basel, CH
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 DE	BRUIJN,	Karel
	 ENGEL,	Gunter
	 PFANNKUCHE,	Hans-Jurgen
	 THEWISSEN,	Michael
	 VITZLING,	Christian	and	
	 ZUGER,	Othmar

(54) НОВА ОРАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА 5ХТ4-
АГОНИСТИ ИЛИ АНТАГОНИСТИ

(57)	 1.		Цврст	орален	фармацевтски	состав	кој	содржи	
соединение	А	или	негови	соли;	

	 кој	содржи	дезинтегрант	кој	е	присутен	во	количина	
од	барем	15%	од	тежината	базирано	на	вкупната	
тежина	 на	 составот,	 назначен со тоа што	
дезинтегрантот	е	член	одбран	од	групата	која	се	
состои	 од	 кросповидон,	 прежелатиниран	 скроб,	
натриум	 скроб	 гликолат,	 карбоксиметилцелулоза	
натриум,	 карбоксиметилцелулоза	 калциум,	
натриум	алигнат	и	нивни	мешавини.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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902010

(5�)	 C 07D 403/06	 (��)	 902010
	 A	61K	31/404,		 (��)	 Т1
	 31/4166,	31/437,		 (��)	 ��/0�/�006
	 31/5377,	31/541,		 (45)	 �0/06/�007
		 A	61P	35/00,	
	 C	07D	403/14,	471/04
(��)	 	�006/�5	
(96)	 15/02/2002	EP	02714897.2
(97)	 19/10/2005	EP	1370554	B1
(7�) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC and 

Sugen, Inc.
 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001, 

US and 230 East Grand Avenue  South San 
Francisco, CA 94080-4811, US

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

(72)	 GUAN,	Huiping
	 LIANG,	Congxin
	 SUN,	Li
	 TANG,	Peng,	Cho	
	 WEI,	Chung,	Chen	
	 MAURAGIS,	Michael,	A
	 VOJKOVSKY,	Tomas
	 JIN,	Qingwu	and	
	 HERRINTON,	Paul,	Matthew
(54) ДЕРИВАТИ НА 3-(4-АМИДОПИРОЛ-2ИЛМЕ–

ТИЛИДЕН)-2-ИНДОЛИНОН КАКО ИНХИБИТОРИ 
НА ПРОТЕИН КИНАЗАТА

(57)	 1.		Соединение	со	формула	(I):

	
	

	 кадешто:	
	 R�	 е	 избрано	 од	 групата	 составена	 од	 водород,	

хало,	 C�-C�0	 алкил,	 C�-C4	 халоалкокси,	 C�-C8	
моноцикличен	 циклоалкил,	 [5,6]-	 или	 [6,6]-	
фузиран	 бицикличен	 циклоалкил,	 адамантил,	
5-9	 члена	 хетероалициклична	 група	 којашто	
има	1	или	2	хетероатоми	избрани	од	N,	O	или	 -
S(O)n	кадешто	n	=	0-2,	хидрокси,	C�-C�0	алкокси,	
несупституиран	C3-C8	 циклоалкокси,	 -	 C(O)-	 R8,	
-NR9R�0	и	-	C(O)NR��R��;

	 R�	 е	 избрано	 од	 групата	 составена	 од	 водород,	
хало,	C�-C�0	 алкил,	 трихалометил,	 хидрокси,	C1-
C10	алкокси,	несупституиран	C�-C8	циклоалкокси,	
цијано,	 -NR9R�0	 ,	 -NR9C(O)R�0	 ,	 -	 C(O)	 R8,	 -S	
(O)�NR9R�0	и	 -SO�R�4	(кадешто	R�4	е	C�-C�0	алкил,	
C6-C��	 арил,	 C�-C4	 алкил	 супституиран	 со	 C6-	
C��	 арил,	 5-12	 член	 хетероарил	 којшто	 има	 1-4	
хетероатоми	во	прстенот	избрани	од	N,	O	или	S,	и	
C�-C4	алкил	супституиран	со	5-12	член	хетероарил	
којшто	има	1-4	хетероатоми	во	прстенот	избрани	

од	N,	O	или	S;
								 R�,	 R4	 и	 R5	 се	 независно	 водород	 или	 C�-C�0	

алкил,	
								 Z	e	C6-C��	арил,	5-12	член	хетероарил	којшто	има	

1-4	хетроатоми	во	прстенот	избрани	од	N,	O	или	
S,	3-8	член	заситен	хетроциклил	којшто	има	1	или	
2	 хетроатоми	 во	 прстенот	 избрани	 од	 N,	 O,	 или	
S(O)n	кадешто	n	=	0-2,	и	-NR15R16	кадешто

	 R�5	 и	 R�6	 се	 независно	 водород	 или	 C�-C�0	
алкил;	 или	 R�5	 и	 R�6	 заедно	 со	 азотниот	 атом	
кон	 којшто	 се	 сврзани	 формите	 на	 3-8	 члена	
хетроциклоамино	 група	 којашто	 опционално	 има	
1	 или	 2	 дополнителни	 хетроатоми	 во	 прстенот	
избрани	од	N,	O,	или	S(O)n	кадешто	n	=	0-2;

											R6	е	избран	од	групата	составена	од	водород	или	
C�-C�0алкил;

								 R7	е	избран	од	групата	составена	од	водород	или	
C�-C�0	 алкил,	 C6-C��	 арил,	 5-12	 член	 хетроарил	
којшто	 има	 1-4	 хетроатоми	 во	 прстенот	 избрани	
од	N,	O	или	S,	и	-	C	(O)R�7	какошто	е	дефинирано	
подолу;

								 R8	е	избран	од	групата	составена	од	хидрокси,	C�-
C�0	алкокси,	несупституирана		C�-C8	циклоалкокси,	
C6-C��	 арилокси,	 и	 5-12	 член	 хетероарилокси	
којшто	има	1-4	хетроатоми	во	прстенот	избран	од	
N,	O	или	S;

								 R9	и	R�0	се	независно	избрани	од	групата	составен	
а	 од	 водород,	 C�-C�0	 алкил,	 C�-C�0	 цианоалкил,	
C�-C8	 моноцикличен	 циклоалкил,	 [5,6]-	 или	 [6,6]-	
фузиран	бицикличен	циклоалкил,	адамантил,	C6-
C��	арил	и	5-12	члена	хетероарил	група	којашто	има	
1-4	хетроатоми	во	прстенот	избран	од	N,	O	или	S;	
или	R9	и	R�0	се	комбинирани	за	да	формираат	3-8	
член	хетероциклоамино	група	којашто	опционално	
има	1	или	2	дополнителни	хетроатоми	во	прстенот	
избран	од	N,	O	или	S(О)n	кадешто	n	=	0-2;

							 R��	и	R��	се	независно	избрани	од	групата	составена	
од	водород,	C�-C�0алкил,	C�-C�0	хидроксиалкил,	и	
C6-C��арил;	

	 или	R��	и	R��	заедно	со	азотниот	атом	кон	којшто	тие	
се	сврзани	формираат	3-8	член	хетероциклоамино	
група	којашто	опционално	има	1-2	дополнителни	
хетроатоми	 во	 прстенот	 избрани	 од	 N,	 O,	 или	
S(O)n	кадешто	n	=	0-2;

							 R�7	е	избран	од	групата	составена	од	C�-C�0	алкил,	
C�-C8	 моноцикличен	 циклоалкил,	 [5,6]-	 или	 [6,6]-	
фузиран	бицикличен	циклоалкил,	адамантил,	C6-
C��	арил,	хидрокси	и	5-12	член	хетероарил	којшто	
има	1-4	хетроатоми	во	прстенот	избрани	од	N,	O	
или	S;

										или	неговата	фармацевтски	прифатлива	сол;	
	 	дава	дека	соединението	не	е

	
	

	

	 и	кадешто:	
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	 C�-C�0	 алкил	 може	 да	 биде	 супституиран	 или	
несупституиран,	и	каде	супституираната	група	(и)	
за	супституција	е	избран	од	хало,	хидрокси,	C�-C4	
алкокси,	 C6-C��	арил,	 C6-C��	 арилокси,	 5-12	 член	
хетроарил	којшто	има	1-4	хетроатоми	во	прстенот	
избран	од	N,	O	или	S,	5-9	члена	хетроалициклична	
група	 којашто	 има	 1	 или	 2	 хетроатоми	 избрани	
од	избрани	од	N,	O,	или	S(O)n	кадешто	n	=	0-2,	-	
C(O)R8,	-NR9R�0	и	-	C(O)NR9R�0;	C�-C8	моноцикличен	
циклоалкил,	[5,6]-	или	[6,6]-	фузиран	бицикличен	
циклоалкил,	 и	 адамантил,	 може	 да	 биде	
супституирана	 или	 несупституиран,	 и	 кадешто	
супституираната	 група(и)	за	супституција	е	една	
или	две	групи	независно	избрани	C�-C4	алкил,	C�-
C4	 трихалоалкил,	 хало,	 хидрокси,	C�-C4	 алкокси,	
C6-C��	арил,	 C6-C��	арилокси,	 6	 член	 хетероарил	
којшто	има	1-3	азотни	атоми	во	прстенот,	5	член	
хетероарил	 којшто	 има	 1-3	 хетроатоми	 избрани	
од			N,	O	или	S,		5		или	6	члена	хетроалициклична	
група	 којашто	 има	 1-3	 хетероатоми	 избрани	 од	
N,	O	или	S,	меркапто,	C�-C4	S-	алкил,	C6-C��	S	 -	
арил,	цијано,	-	C(O)-R”,	-C(S)-R”,	-	OC(O)NR��R��,	
R9OC(O)NR10-,	 -OC(S)NR��R��,	 R9OC(S)NR�0-,	
-C(O)NR9R�0,	 R9C(O)NR�0-,	 нитро,	 NR9S(O)�R�0,	 -
S(O)�NR9R�0,	R9S(O)-,	R9S(O)�-,	C(O)OR9,	R9C(O)O,	
и	-	NR9R�0;	

	 C6-C��	 арил	 може	 да	 биде	 супституиран	 или	
несупституиран,	и	 кога	супституираната	 група(и)	
за	супституција	е	една	или	две	 групи	независно	
избрани	од	хало,	C�-C4	алкил,	C�-C4	трихалоалкил,	
хидрокси,	меркапто,	цијано,	карбокси,	NR9S(O)�R�0,	
R9C(O)NR�0-,	 -NHR	 или	 -NRR	 каде	 R	 е	 C�-C4	
алкил,	 C�-C8	 моноцикличен	 циклоалкил,	 [5,6]-	
или	 [6,6]-	 фузиран	 бицикличен	 циклоалкил,	 или	
адамантил;

	 5-12	член	хетроарил	може	да	биде	супституиран	
или	 несуституиран,	 и	 кога	 супституираната	
група(и)	за	супституција	е	дефинирана	претходно	
како	C6-C��	арил;

	 5-9	 член	 хетроалициклик	 може	 да	 биде	
супституиран	 или	 несуституиран,	 и	 кога	
супституираната	 група(и)	 за	 супституција	 е	
дефинирана	претходно	како	C6-C��	арил;

	 3-8	 члена	 заситен	 хетроциклил	 може	 да	 биде	
супституиран	 или	 несупституиран,	 и	 кога	
супституираната	 група(и)	 за	супституција	е	една	
или	две	групи	независно	избрани	од	=O	(	како	C-	
супституент	 за	 да	 се	 формира	 карбонил	 група;	
хало,	 C�-C4	алкил,	 C�-C4	 алкил	 супституиран	 со	
карбокси	 или	 -	 C(O)O-R”	 со	 R”	 какошто	 е	 тука	
дефинирано	 со	 исклучок	 на	 тоашто	 R”	 не	 може	
да	 биде	 водород,	 хидрокси,	 и	 -	 NHR	 или	 -	NRR	
кадешто	R	е	C�-C4	алкил	или	C�-C8	моноцикличен	
циклоалкил,	[5,6]-	или	[6,6]-	фузиран	бицикличен	
циклоалкил,	или	адамантил;

	 3-8	 член	 хетроциклоамино	 може	 да	 биде	
супституирана	 или	 несупституирана,	 и	 кога	
супституираната	 група(и)	 за	 супституција	 е	
дефинирана	претходно	како	за	3-8	член	заситен	
хетроциклил;

	 C�-C�0	алкокси	 може	 да	 биде	 супституиран	 или	
несупституиран,	и	кога	супституираната	група	(и)	
за	супституција	е	дефинирана	претходно	како	C�-
C�0	за	алкил;

	 C6-C��	арилокси	и	5-12	член	хетроарилокси	може	
да	 биде	 супституиран	 или	 несупституиран,	 кога	
супституираната	 група(и)	 за	 супституција	 е	
дефинирана	претходно	како	за	C6-C��	арил;

	 R”	 е	 избран	 од	 групата	 составена	 од	 водород,	
C�-C4	 алкил,	 трихалометил,	 C�-C8	 моноцикличен	
циклоалкил,	 C6-C��	 арил,	 5-12	 член	 хетероарил	
којшто	има	1-4	хетроатоми	во	прстенот	избран	од	
N,	O	или	S,	и	5-9	член	хетероалициклична	група	
којашто	има	1	или	2	хетроатоми	избрани	од	N,	O,	
или	S(O)n	каде	што	n	=	0-2;	

	 Има	уште	13	патентни	барања.

(5�)	 A 61K 9/10,		 (11)	 902070
	 47/12,	47/24	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/�6	 (��)	 ��/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 16/04/1999	EP	99923418.0
(97)	 26/10/2005	EP	1073415	B1
(7�)	 UCB, S.A.
 Allee de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles, BE
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 DELEERS,	Michael
	 FANARA,	Domenico	and	
	 VRANCKX,	Henri

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ СПОСОБНИ ДА 
БИДАТ ГЕЛИРАНИ

(57)	 1.	 	Течен	фармацевтски	состав	за	 контролирано	
ослободување	 на	 најмалку	 една	 активна	
супстанција	којашто	се	состои	од:

	 	 	 	 	 	 	 	а)	терапевтски	ефективна	количина	на	најмалку	
една	активна	супстанција,

										б)		од	3	до	55%	од	масата	на	фосфолипид,
	 	 	 	 	 	 в)	 	 од	 16	 до	 72%	 од	 масата	 на	 фармацевтски	

прифатлив	растворувач,	и	
	 г)	 од	 4	 до	 52%	 од	 масата	 на	 масна	 киселина,	

споменатиот	состав	во	присуство	на	водна	фаза	
има	карактеристика	моментално	да	гелира.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 405/12,		 (��)	 901972
	 A	61K	31/497,	31/536,		 (��)	 Т1
	 C	07D	413/12	 (��)	 ��/0�/�006
(��)	 	�006/�7	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 27/06/2002	EP	02742849.9
(97)	 07/12/2005	ep	1399438	b1
(7�)	 H. LUNDBECK A/S
 Ottiliavej 9 DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 RUHLAND,	Thomas
	 KROG-JENSEN,	Christian
	 ROTTLANDER,	Mario
	 ANDERSEN,	Kim
	 MIKKELSEN,	Ivan	and	
	 MOLTZEN	Ejner
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛ, НИВНА 

ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА
(57)	 1.		Соединение	претставено	на	општата	
	 формула	I

	
	
	 каде	што
	 X	претставува	О,	NR�6,	Ѕ	или	СR4R5.
	 Y	 е	 -СR6R7-,	 -СR6R7-СR8R9-,	 -СR6=СR7-	 или	 СО-

СR6R7;	или
	 X	и	Y	 заедно	формираат	 група	 -СR4=СR5	-	 или	 -

СR4=СR5-СR6R7-;
	 Z	претставува	О	или	Ѕ;
	 n	е	2,3,4,5,6,7,8,9	или	10;
	 m	е	2	или	3;
	 А	е	О	или	Ѕ;
	 W	е	N.	С	или	СН;
	 Q	е	N.	С	или	СН;
	 каде	 што	 испрекинатата	 линија	 значи	 опциона	

врска.
	 R�-R9	 се	 секој	 независно	 одбрани	 од	 хидроген,	

халоген,	 азот,	 цијан,	 трифлуорометил,	
трифлуорометокси,	 С1-6-алкил,	 С2-6-алкенил,	 С2-6	
-алкинил,	 С3-8-циклоалкил,	 С3-8-циклоалкил-С1-6-
алкил,	арил-С1-6алкил	С1-6-алкокси,	С1-6-алкилтио,	
хидрокси,	формил,	ацил,	амино,	С1-6-алкиламино,			
ди(С1-6-алкил)амино,	 	 	 ациламино,	 	 	 С1-6-
алкоксикарбониламино,	 аминокарбониламино,	
С1-6-алкиламинокарбоникамино	 и	 ди(С1-6-алкил)	
аминокарбониламино;	и

	 R�6	 е	 одбран	 од	 хидроген,	 халоген,	 азот,	 цијан	
трифлуорометил,	 С1-6-алкил,	 С2-6-алкенил,С2-6-
алкинил,	 	 С2-6-алкинил,	 С3-8-циклоалкил,	 	 	 	 С3-8	 -

циклоалкил-С1-6-алкил,	 арил-С1-6-алкил,	 формил,	
ацил;	

	 и	R�0	и	R��	се	секој	независно	одбран	од	хидроген	
и	С1-6-алкил	или	може	заедно	да	формираат	врска	
составена	од	две	или	три	метилински	групи;	и

	 R��,	R��,	R�4	 и	R�5	 се	секој	независно	одбрани	од	
хидроген,	 халоген,	 азот,	 цијан,	 трифлуорометил,	
трифлуорометокси,	 С1-6-алкил,	 С2-6-алкенил,	 С2-6	
-алкинил,	 С3-8-циклоалкил,	 С3-8-циклоалкил-С1-

6-алкил,	 арил,	 хетероарил,	 С1-6-алкокси,	 С1-6-
алкилтио,	С1-6-алкилсулфонил,	хидрокси,	формил,	
ацил,	 амино,	 ациламино,	 аминокарбонил,	 С1-6-
алкоксикарбониламино,	 аминокарбониламино,	
С1-6-алкиламинокарбониламино,	 ДИ	 С1-6-алкил)	
аминокарбониламино,	 ЅО�NR�0R��	 и	 NR�0R��	

кадешто	 R�0	 и	 R��	 независно	 претставуваат	
хидроген,	С1-6-алкил,	С3-8-циклоалкил	или	фенил;	
или	 R�0	 или	 R��	 заедно	 со	 азот	 на	 што	 тие	 се	
прикачена	форма	од	5-	или	6-	член	прстен	опционо	
содржејки	 иден	 хетероатом,	 којшто	 прстен	 може	
опционо	да	биде	заменет	со	С1-6-алкил	или	ацил;

	 било	кој	од	неговите	енантиомери	или	било	каква	
мешавина	 од	 тоа	 или	 киселина	 со	 додавање	 на	
сол	од	тоа.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.

901972
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902075

(5�)	 B 42D 1/04,	1/00,	15/10	 (��)	 902075
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/�8	 (��)	 ��/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 03/09/2003	EP	03405643.2
(97)	 28/12/2005	EP	1502765	B1
(7�)	 Trub AG
 Hintere Bahnhofstrasse 12  CH-5001 Aarau, CH
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	

1000,	Скопје
(72)	 STUTZ,	Christof
	 HOFSTETTER,	Stephan
	 EGLI,	Stefan
	 FANKHAUSER,	Oliver	and	
	 CHRISTEN,	Paul
(54) БРОШУРА ШТО СОДРЖИ СТРАНИЦА СО ЛИЧНИ 

ПОДАТОЦИ
(57)	 1.	Постапката	за	изработка	на	брошура,	поточно	

на	документи	за	идентификација,	оваа	брошура	(1)	
содржи	множество	страници	(31)	помеѓу	корицата	
(23)	и	секоја	страница	има	предна	и	задна	страна,	

пришто	 е	 обезбедена	 барем	 една	 страна	 со	
податоци	(2,	24-27,	37),	којашто		е		цврсто		поврзана		
со		корицата		(23),			страницата		со	податоци		(2,	
24-27,	37)	има	барем	еден	флексибилен	слој	(3-7,	
38)	иовој	флексибилен	слој	(3-7,	38)	е	издаден	со	
еден	дел	(36,	46,	56,	66,	76)	од	носачот	на	податоци	
(9,	11,	13,	14,	18,	41)	при	што	пределот		(36,	46,	56,		
66,		76)		е		поврзан		со		корицата		(23)		и	останатите	
страници	(31),	кадешто	барем	во	еден	дел	(За,	4а,	
5а,	6а,	7а,	38а),	флексибилниот	слој	(3-7,	38)	има	
дел	(15)	кој	се	користи	како	понатамошен	елемент	
за	 поврзување,	 со	 цел	 да	 го	 поврзе	 носителот	
на	 податоци	 (9,	 11,	 13,	 14,	 18,	 41)	 суштински	 и	
нераскинливо		кон		флексибилниот	слој		(3-7,	38)		
формира	 два	 надворешни	 	 	 слоеви	 	 	 (38а,	 386)			
или	 	 	 еден	 	 	 	 внатрешен	 	 	 слој,	флексибилниот	
слој	(3-7,	38)	е	поврзан	за	носителот	на	податоци	
(9,	11,	13,	14,	18,	41)	со	втиснување	на	листовите	
во	 еден	 слој,	 кадешто	 на	 отворите	 (15,17)	 се	
формирани	 точки	на	лепење,	што	 го	 поврзуваат	
флексибилниот	 слој	 скоро	 нераскинливо	 со	
носачот	на	податоци.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 451/06,		 (��)	 902000
	 A	61K	31/46,		 (��)	 Т1
	 A	61P	43/00	 (��)	 �6/0�/�006
(��)	 	�006/�0	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20010333284P		07/11/2001		US
(96)	 06/11/2002	EP02802860.3
(97)	 11/01/2006	EP1442036	
(7�)	 Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, State of 

New Jersey 07033, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 TULSHIAN,	Deen
	 HO,	Ginny,	D.	and	
	 NG,	Fay,	W.
(54) ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛ КАКО 

СУПЕРИОРНИ ЛИГАНДИ ЗА РЕЦЕПТОРОТ НА 
„NOCICEPTIN ORL-1”

(57)	 1.		Соединение	претставено	со	формулата:
	
	

	

	

	 или	 негови	 фармацевтски	 прифатливи	 соли,	
назначено со тоа што:

	 R	 е	R4-хетероарил	или				(каде	што	хетероарилот	
претставува	циклична	ароматска	група	со	5	или	6	
атоми	 или	 бициклична	 група	 со	 9	 или	 10	 атоми,	
која	има	1,	2	или	3	хетероатоми	кои	се	независно	
одбрани	од	О,	Ѕ	или	N;

	 R�	е	Н	или	С�-С6	алкил;
	 R�	и	R�	се	 независно	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	

состои	 од	 -СН�,	 -ОСН�)	 флуоро,	 хлоро,	 бромо	 и	
јодо;

	 R4	е	1	до	4	супституенти	кои	се	независно	одбрани	
од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 Н,	 хало,	 (С�-С6)	
алкил,	 -СN,	 -СF�,	 -ОСF�,	 -(СН�)n-ОR5,	 -(СН�)n-
NR5R6,	 -(СН�)n-NНЅО�R5,	 -(СН�)n-NН(СН�)�NR5R6,	
-(СН�)n-NНС(О)NR5R7,	 -(СН�)n-NН(СН�)�ОR5	 и	 1-
пиперазинил;

	 n	 е	О,	1,2	или	З;
	 R5	и	R6				се	независно	одбрани	од	групата	која	се	

состои	од	Н	и	С�-С�	алкил;	и
	 R7	е	Н,	С�-С�	алкил	или	амино(С�-С�)алкил.	
	 Има	уште	9	патентни	барања.

902000
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902033

(5�) A 61M 5/315	 (��)	 902033
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/��	 (��)	 �6/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990001366		16/04/1999		SE
(96)	 10/04/2000	EP00925803.9
(97)	 28/12/2005	EP1185322	
(7�)	 Pfizer Health AB
 112 87 Stockholm, SE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 HJERTMAN,	Birger	and	
	 CSEKE,	Rudolf
(54)	 УРЕД ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ
(57)	 1.		Уред	за	инјектирање	(100)	наменет	за	контејнери	

од	 типот	 на	шприцеви,	 кој	 содржи	буре	 (121)	 со	
аксијално	 грубо	 константен	 попречен	 пресек,	
преден	 отвор	 (122)	 и	 најмалку	 еден	 подвижен	
ѕид	којшто	е	вметнат	во	бурето	(121),	кој	служи	за	
поместување	на	содржината	на	 контејнерот,	при	
што	 уредот	 за	 инјектирање	 содржи:	 а)	 куќиште	
(110)	 или	 оклопен	 дел	 којшто	 е	 предвиден	 да	
го	 прифати	 контејнерот	 (120)	 во	 најмала	 мерка	
аксијално	стационарно,	б)	вградена	или	вметната	
клипна	шипка	(130)	која	служи	за	поместување	на	
подвижниот	ѕид	на	контејнерот,	и	тоа	најмалку	во	

правец	напред	и	в)	систем	за	следење	кој	служи	
за	контрола	или	обезбедување	на	континуитетот	
на	движењата	на	клипната	шипка	(130),	при	што	
системот	за	следење	содржи	најмалку	една	линија	
за	 покажување	 (140)	 и	 елемент	 за	 индикација	
на	 движењето	 (115,	 116),	 при	 што	 линијата	 за	
покажување	 (140)	и	елементот	 за	индикација	на	
движењето	 (115,	 116)	 се	 поставени	 стационарно	
во	 однос	 на	 куќиштето	 (110)	 и	 клипната	 шипка	
(130)	 засебно,	 или	 обратно,	 а	 во	 соработката	
дозволуваат	 најмалку	 едно	 движење	 во	 правец	
напред	 за	 клипната	 шипка	 (130),	 назначен 
со тоа што:	 	 системот	 за	 следење	 содржи	
придружувачка	 линија	 за	 покажување	 (140)	 која	
е	 поставена	 делумно	 попречно	 на	 аксијалниот	
правец	 и	 системот	 за	 следење	 додатно	 содржи	
најмалку	 две	 линии	 за	 потиснување	 (152),	 при	
што	 секоја	 од	 нив	 со	 првиот	 крај	 е	 поврзана	 со	
придружувачката	линија,	со	што	му	дозволува	на	
елементот	за	индикација	на	движењето	да	навлезе	
во	 било	 која	 линија	 за	 потиснување,	 при	 што	
секоја	линија	за	потиснување	е	поставена	барем	
делумно	во	аксијалниот	правец	и,	во	соработка	со	
елементот	за	индикација	на	движењето,	дозволува	
клипната	шипка	да	се	движи	во	правец	напред.	

	 Има	уште	47	патентни	барања.
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�00

(5�)	 C 07D 471/04,		 (��)	 902074
	 A	6�K	��/4�5	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/��	 (��)	 �6/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19980001526		29/04/1998		SE
(96)	 23/04/1999	EP99947038.8
(97)	 07/12/2005	EP1073657	
(7�)	 AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 AMIN,	Kosrat
	 DAHLSTROM,	Mikael,	Ulf,	Johan
	 NORDBERG,	Peter	and		
	 STARKE,	Ingemar
(54) ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗО ПИРИДИН КОИ 

ИНХИБИРААТ ИЗЛАЧУВАЊЕ НА ГАСТРИЧНА 
КИСЕЛИНА

(57)	 1.		Соединение	со	формулата	I

	
	

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
назначено со тоа што:

	 R�	е
	 (а)	Н,
	 (б)	СН�,	или
	 (в)	СН�ОН;
	 R�	е	
	 (а)	СН�	
	 (б)	СН�СН�

	 R�	е
	 (а)	Н
	 (б)	С�-С6	алкил,
	 (в)	хидроксилиран	С�-С6	алкил
	 (г)	халоген
	 R4	е
	 (а)	Н,
	 (б)	С�-С6	алкил,
	 (в)	хидроксилиран	С�-С6	алкил;	или
	 (г)		халоген;
	 R5	е
	 (а)	Н,	или
	 (б)	халоген;
	 R6,	R7	се	истиот	или	различен
	 (а)	Н,
	 (б)	С�-С6	алкил,
	 (в)	хидроксилиран	С�-С6	алкил
	 (г)	С�-С6	алкокси-супституиран	С�-С6	алкил
	 Х	е
	 (а)	NH,	или
	 (б)	О
	 Има	уште	20	патентни	барања.

902074
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�0�

902080

(5�)	 A 61K 9/20,	31/41,		 (��)	 902080
	 31/44,	9/22,	9/52	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/��	 (��)	 �6/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19970004869		22/12/1997		SE
(96)	 17/12/1998	EP98964631.0
(97)	 14/12/2005	EP1043976	
(7�)	 AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 LUNDBERG,	Per,	Johan	and	
	 KAREHILL,	Per-Gunnar
(54) ОРАЛНА ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРНА ФОРМА 

СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ
(57)	 1.		Фармацевтска	дозирна	форма	со	продолжено	

ослободување	 чија	 облога	 е	 отпорна	 на	
гастроинтестинални	течности	на	инхибитор	на	Н+,	
К+-АТРаѕе,	 назначена со тоа што	 дозирната	
форма	опфаќа	 јадрен	материјал	од	хидрофилен	
матрикс	или	хидрофобен	матрикс	што	резултира	
со	 продолжено	 ослободување	 на	 инхибитор	 на	
Н+,К+-АТРаѕе	 за	 минимум	 од	 2	 и	 максимум	 од	
12	 часа	 и	 инхибиторот	 на	Н+,	 К+-АТРаѕе,	 и	 дека	
инхибиторот	 на	 Н+,	 К+-АТРаѕе	 е	 соединение	 со	
формулата	I,	негова	алкална	сол,	еден	од	неговите	
единечни	енантиомери	или	алкална	сол	на	еден	
од	енантиомерите	на	соединение	со	формулата	I

	

	 каде	што	
	 Het�	e

	 Het�	e

	

	 каде	што	

	 N	 во	 бензимидазолната	 средина	 значи	 дека	
еден	 од	 јаглеродните	 атоми	 во	 прстенот	 којшто	
е	 супституиран	 со	 R6-R9	 евентуално	 може	
да	 биде	 заменет	 за	 азотен	 атом	 без	 никакви	
супституенти;

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

	 R4	 и	 R5	се	 исти	 или	 различни	 и	 се	 одбрани	 од	
водород,	алкил	и	арилалкил;

	 R6	 е	 водород,	 халоген,	 трифлуорометил,	 алкил	
или	алкокси;

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

	 R�0	 е	 водород	 или	 формира	 алкиленски	 синџир	
заедно	со	R�;	и

	 R��	 и	R��	 се	 исти	или	различни	и	 се	 одбрани	од	
водород,	халоген	или	алкил.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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�0�

(5�)	 C 07D 471/04,		 (��) 902081
	 A	6�K	��/505	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/�7	 (��)	 �7/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20020013804		05/11/2002		FR
(96)	 04/11/2003	EP03767886.9
(97)	 12/04/2006	EP1560826
(7�) Les Laboratoires Servier
 12, Place de La Defense,  92415 Courbevoie 

Cedex, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 PFEIFFER,	Bruno
	 RENARD,	Pierre
	 Caignard,	Daniel-Henri
	 RAULT,	Sylvain
	 KOPP,	Marina	and	
	 Lancelot,	Jean-Charles
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДОПИРИМИДИНОН, 

МЕТОДА ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И 
МЕДИКАМЕНТИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)	 1.		Соединенија	со	формулата	(I),
	
	
	 	
 

 назначени со тоа што:
	 .	R�	и	R�,	кои	се	исти	или	различни,	претставуваат	

водороден	 атом	 или	 алкилна	 група	 или	 заедно	
со	азотниот	атом	за	кој	се	прикачени	формираат	
хетероцикл,

	 .	 R�	 претставува	 халоген	 атом,	 алкокси	 група,	
евентуално	 супституирана	 арилна	 група	 	 или		
група		NR�R’�		при		што		R’�	и		R’2,			кои		се		исти		
или	 	различни,	претставува	водороден	атом	или	
алкилна	група	или	заедно	со	азотниот	атом	за	кој	
се	прикачени	формираат	хетероцикл,

	 .	R4	претставува	водороден	атом	или	група	NR”�R”�	
при	 што	 R’�	 и	 R”�,	 кои	 се	 исти	 или	 различни,	
претставува	 водороден	 атом	 или	 алкилна	 група	
или	заедно	со	азотниот	атом	за	кој	се	прикачени	
формираат	 хетероцикл,	 нивни	 	 	 	 енантиомери,				
диастереоизомери,				таутомери				и			исто				така				
нивни	фармацевтски	прифатливи	киселински	или	
базни	адитивни	соли	каде	се	подразбира	дека:

	 изразот	„алкил”	означува	линеарен	или	разгранет	
јаглеводороден	 синџир	 кој	 содржи	 од	 1	 до	 8	
јаглеродни	атоми,

	 изразот	„алкокси”	означува	алкил-окси	група	при	
што	алкилниот	синџир	е	линеарен	или	разгранет	

и	содржи	од	1	до	8	јаглеродни	атоми,
	 изразот	„арил”	означува	фенил	или	нафтил	група,
	 изразот	 „хетероцикл”	 означува	 моно-	 или	 би-

цикличен	сѕстем	кој	содржи	од	5	до	11	јаглеродни	
атом	 ии	 кој	 може	 да	 содржи,	 како	 додаток	 на	
азотниот	 атом	 за	 кој	 R�R�,R’�R,�	 или	 R”�R”�	 се	
врзани,	 еден	 или	 два	 додатни	 хетеро	 атоми	
селектирани	 од	 кислород,	 сулфур	 и	 азот,	 можно	
е	за	хетероцикличниот	систем	да	е	супституиран	
од	 еден,	 два	 или	 три	 алкилни	 групи,	 -	 изразот	
„супституиран”	поврзан	со	арилна	 група	укажува	
дека	 фенилната	 или	 нафтилната	 група	 е	
супституирана	од	еден,	два	или	три	идентични	или	
различни	групи	селектирани	од	халогени	атоми	и	
алкил,	алкокси,	полихалоалкил	и	хидрокси	групи,	
„полихалоалкил”	се	подразбира	дека	е	линеарен	
или	 разгранет	 јаглероден	 синџир	 кој	 содржи	 од	
1	 до	 3	 јаглеродни	 атоми	 и	 од	 1	 до	 7	 халогени	
атоми.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.

902081
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�0�

902077

(5�)	 A 61K 7/00,	31/415,		 (��)	 902077
	 7/42,	7/48,		 (��)	 Т1
	 A	61P	17/00	 (22)	 19/01/2006
(��)	 	�006/��	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990202066		25/06/1999		EP
(96)	 23/06/2000	EP00942559.6
(97)	 07/12/2005	EP1196129	
(7�)	 Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van 

Amsterdam
 Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 15  

1105 AZ Amsterdam ZO, NL
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 KAMMEIJER,	Arthur	and	
	 Bos,	Joannes	Dositheus

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ И КОЗМЕТИЧКИ СОСТАВИ 
КОИ СОДРЖАТ ДЕРИВАТИ НА UROCANIC 
КИСЕЛИНА КАКО ЗАФАЌАЧИ НА СЛОБОДНИТЕ 
РАДИКАЛИ ИЛИ АНТИОКСИДАНСИ

(57)	 1.	 	 Фармацевтски	 сотав	 кој	 содржи	 urocanic	
киселина	и	нејзин	оксидационен	продукт	

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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�04

(5�)	 C 07K 5/023 (��)	 902040
	 A	6�K	�8/06	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/��	 (��)	 ��/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19980004367		08/04/1998		FR
(96)	 07/04/1999	EP99911890.4
(97)	 04/01/2006	EP1070083	
(7�)	 Aventis Pharma S.A.
 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 GODARD,	Jean-Yves	and	
	 ROGNON,	Valerie

(54) КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 1S-[1 АЛФА 
(2S*,3R*), 9 АЛФА]-6, 10-ДИОКСО-N-(2-
ETOKСИ-5-ОКСО-ТЕТРАХИДРО-3-ФУРАНИЛ)-
9-[[(1-ИЗОКИНОЛИЛ) КАРБОНИЛ]-АМИНО] 
ОКТАХИДРО-6H-ПИРИДАЗИНО [1,2-
A][1,2]ДИАЗЕПИН-1-КАРБОКСАМИДЕ

(57)	 1.	 	 Кристална	 форма	 на	 безводен	 раствор	 на	
1Ѕ-[1α(2Ѕ*,ЗР*),9α]-6,10-диоксо-N-(2-етокси-5-
оксо-тетрахидро-3-фуранил)-9-[[(1-изохинолил)
карбонил]амино]-октахидро-6Н-пиридазино[1,2-
а][1,2]диазепин-1	-карбоксамид.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.

(5�)	 A 61K 39/395,	47/48,		 (11)	 902044
	 A	61P	37/00,		 (13)	 Т1
	 C	07K	�6/�8	 (��)	 ��/0�/�006
(��)	 	�006/�5	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990133018P		07/05/1999		US	and	
	 19990139621P		17/06/1999		US
(96)	 04/05/2000	EP00928991.9
(97)	 30/11/2005	EP1176981	
(7�)	 Biogen Idec, Inc.
 11011 Torrey Ana Road, San Diego, CA 92121, 

US

(74)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	 адвокат	 ул.	 „Народен	
Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје

(72)	 CURD,	John,	G.
	 KUNKEL,	Lori,	A.	and	
	 GRILLO-LOPEZ,	Antonio,	J.
(54)	 ТРЕТМАН НА АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ СО 

АНТАГОНИСТИ КОИ СЕ ВРЗАНИ ЗА Б КЕЛИСКИ 
ПОВРШИНСКИТЕ МАРКЕРИ

(57)	 1.	 	 Употреба	 	 	 на	 	 	 анти-СD20	 	 	 антитело	 	 	 во			
производство	 	 	 на	 медикамент	 за	 третман	 на	
реуматоиден	артритис	кај	цицач.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.

902044
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�05

(5�)	 A 61K 31/40,		 (��)	 902078
	 31/00,	51/04,		 (��)	 Т1
	 A	61P	25/28,		 (��)	 �5/0�/�006
	 C	07D	209/58,	491/04	 (45)	 �0/06/�007
(��)	 	�006/�8	
(30)	 19970052087P		09/07/1997		US
(96)	 09/07/1998	EP98933230.9
(97)	 07/12/2005	EP0949920	
(7�)	 Axonyx and NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
 New York, NY 10021, US and Rockville, MD 20852, 

US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 GREIG,	Nigel,	H
	 YU,	Qian-Sheng
	 BROSSI,	Arnold
	 SONCRANT,	Timothy,	T	and	
	 HAUSMAN,	mARVIN

(54) ВИСОКО СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ НА 
БУТИРИЛХОЛИНЕСТЕРАЗА ЗА ТРЕТМАН И 
ДИЈАГНОЗА НА АЛЦХАЈМЕРОВА  БОЛЕСТ И 
ДЕМЕНЦИИ

(57)	 1.		Употреба	на	инхибитор	на	бутирилхолинестераза	
за	 произведување	 медикамент	 за	 употреба	
при	 спречување	 или	 третирање	 когнитивни	
пореметувања	 поврзани	 со	 стареење	 или	
aлцхајмерова	 болест	 што	 опфаќа	 третирање	
на	 пациент	 при	 ризик	 да	 го	 добие	 наведеното	
когнитивно	пореметување	со	ефикасна	количина				
на	 инхибитор	 на	 бутирилхолинестераза		
назначена со тоа што	 наведениот	 инхибитор	
на	 бутирилхолинестераза	 е	 одбран	 од	 групата	
која	 се	 состои	од	N8-бензилнор-цимсерин,	 	 	N8-
норцимсерин,	 	 	 N1-биснорцимсерин,	 	 	 N1,N8-
бисбензилнорцимсерин,			и	нивни	фармацевтски	
прифатливи	соли.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.

902078
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902083

(5�)	 C 03B 9/41	 (��)	 902083
	 G	05B	19/042	 (13)	 Т1
(21)	 	2006/39	 (22)	 25/01/2006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20020235126		03/09/2002		US
(96)	 03/09/2003	EP03759222.7
(97)	 03/05/2006	EP1537052
(7�)	 OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 Three O-I Plaza, One Michael Owens Way  

Perrysburg, OH 43551-2999, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 BAUER,	David,	J
	 GREEEN,	Thomas,	G
	 LEIDY,	Wayne,	D.
	 REDD,	Matthew,	D
	 WERNER,	Jay,	E	and	
	 WILDGEN,	Michael,	R
(54)	 МАШИНСКИ КОНТРОЛИРАН СИСТЕМ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ СТАКЛАРИЈА
(57)	 1.		Машински	систем	за	формирање	стакларија	(10)	

кој	 вклучува	 машина	 за	 формирање	 стакларија	
(24)	 која	 има	 прв	 управувачки	 механизам	 за	
претворање	на	мали	парчиња	од	растопено	стакло	
во	 предмети	 од	 стакларија,	 систем	 за	 испорака	
на	парчиња	 (12	до	22)	 кој	има	втор	управувачки	
механизам	за	испорака	на	парчиња	од	растопено	
стакло	 до	 наведената	 машина	 за	 формирање	
стакларија,	 систем	 за	 ракување	 со	 предмети	
(26	 до	 32)	 кој	 има	 трет	 управувачки	 механизам	
за	 примање	 и	 спроведување	 на	 предмети	 од	
стакларија	од	наведената	машина	за	формирање	
стакларија,	 и	 електронски	 контролен	 систем	
(34	 до	 120)	 за	 контролирање	 и	 координирање	
на	 работата	 на	 наведените	 прв,	 втор	 и	 трет	
управувачки	механизам,	вклучително:

	 машински	 контролер	 (37	 или	 37а)	 споен	 со	
наведениот	 прв	 управувачки	 механизам	 на	
наведената	 машина	 за	 формирање	 стакларија	
за	 контролирање	 и	 координирање	 на	 работата	
на	 наведениот	 прв	 управувачки	 механизам	 да	
произведува	 предмети	 од	 стакларија,контролер	
на	испорака	на	парчиња	(58	или	78а,	80а,	82,	84а)	
споен	со	наведениот	втор	управувачки	механизам	
на	 наведениот	 систем	 за	 испорака	 на	 парчиња	
за	 контролирање	 и	 координирање	 на	 работата	
на	 наведениот	 втор	 управувачки	 механизам	 да	
испорачува	 парчиња	 од	 растопено	 стакло	 до	

наведената	 машина	 за	 формирање	 стакларија,	
контролер	 за	 ракување	 со	 предмети	 (56	 или	
56а,	62а)	споен	со	наведениот	 трет	управувачки	
механизам	 на	 наведениот	 систем	 за	 ракување	
со	 предмети	 за	 контролирање	 и	 координирање	
на	 работата	 на	 наведениот	 трет	 механизам	 да	
спроведува	предмети	од	стакларија	од	наведената	
машина	 за	 формирање	 стакларија,	 и	 редна	
шина	 за	 податоци	 (54)	 која	 заемно	 ги	 поврзува	
наведениот	 машински	 контролер,	 наведениот	
контролер	на	испорака	на	парчиња	и	наведениот		
контролер	 за	 ракување	 со	 предмети	 	 за	 	 нивна	
меѓусебна	комуникација	со	цел	да	се	координира	
меѓусебната	 работа	 на	 наведените	 прв,	 втор	 и	
трет	управувачки	механизам.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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�07

902027

(5�)	 A 61K 31/138,		 (��)	 902027
	 31/00,	45/06,		 (��)	 Т1
	 A	61P	15/00	 (��)	 �6/0�/�006
(��)	 	�006/40	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990152435P		03/09/1999		US
(96)	 22/08/2000	EP00957264.5
(97)	 22/02/2006	EP1225881	
(73)	 APBI	Holdings,	LLC
	 3151	SOUTH	17th	Street		Wilmington,	North	Carolina	

28412,	US
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.	 ”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 THOR,	Karl,	Bruce

(54)	 УПОТРЕБА НА ДАПОКСЕТИН, БРЗОНАПАДЕН 
СЕЛЕКТИВЕН ИНХИБИТОР ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ 
НА СЕРОТОНИНОТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ СЕКСУАЛНА 
ДИСФУНКЦИЈА

(57)	 1.		Употребата	на	дапоксетин	или	негова	фарма–
цевтски	прифатлива	сол,	за	производство	на	лек	
за	 лекување	 или	 регулирање	 на	 сексуалната	
дисфункција	кај	цицачите,	 каде	што	лекот	треба	
да	биде	администриран	со	потребната	подлога.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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�08

902057

(5�)	 B 60C 27/16	 (��)	 902057
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/4�	 (��)	 �7/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990001631		06/04/1999		NO
(96)	 06/04/2000	EP00915597.9
(97)	 14/12/2005	EP1165329	
(7�)	 Autosock AS
 P.O.Box 49  3491 Klokkarstua, NO
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 LOETVEIT,	Bard
(54) ЛИЗГАЧКИ СИГУРНОСЕН УРЕД ЗА ТРКАЛА ЗА 

ВОЗИЛА

(57)	 1.	 Уред	 кој	 треба	 да	 биде	 поставен	 	 на	 тркало	
на	 возило	 (1)	 со	 претходно	 одредена	 големина	
за	 зголемување	 на	 триењето	 помеѓу	 тркалото	 и	
површината	 на	 патот	 при	 зимски	 услови	 содржи	
појас	 (3)	 кој	 воглавном	е	 направен	 од	 текстилен	
материал	 наменет	 да	 ја	 опкружи	 лизгачката	
површина	 (4)	 на	 тркалото	 (1)	 и	 биде	 задржан	
во	 место	 ср	 помош	 на	 флексибилни	 внатрешни	
и	 надворешни	 делови	 (5,8),	 коишто,	 барем	 на	
внатрешната	 страна	 од	 тркалото,	 е	 затегнат	 со	
помрш	на	еластичен	член	(7),	се карактеризира 
со тоа што	 појасот	 (3)	 е	 за	 да	 ја	 опкружи	
лизгачката	површина	(4)	со	негово	ослободување		
од		меѓупросторот		на		обембт	од		појасот		(3)		и		е	
карактеристичен	со	тоа	што	е	за	4%	поголем	од	
најголемиот	обем	на	лизгачката	површина	 (4)	од	
тркалото	(1).	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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902051

(5�) A 61K 9/113	 (��)	 902051
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/4�	 (��)	 �0/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20000000774		08/03/2000		SE
(96)	 06/03/2001	EP01910304.3
(97)	 30/11/2005	EP1267831	
(7�)	 NicOx S.A.
 2455, routed des Dolines, Espace Gaia II  Batiment 

I  06906 Sophia Antipolis, FR
(74)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 HOLMBERG,	CHRISTINA	and	
	 SIEKMANN,	Britta

(54) НОВ САМОЕМУЛЗИРАЧКИ СИСТЕМ ЗА ДАВАЊЕ 
ЛЕКОВИ

(57)	 1.		Фармацевтско	соединение	погодно	за	орална	
употреба	во	форма	на	претходно	концентрирана	
емулзија,	кое	се	состои	од:	

	 (i)	соединение	со	формула	(I)
	
	

	
	
	 (ii)	 еден	 или	 повеќе	 додатоци	 предметното	

соединение	 формира	 in	 situ	 масло	 во	 вода	
емулзија	од	малечки	капки	со	микронска	големина	
по	контакт	со	воден	медиум.	

	 Има	уште	29	патентни	барања.
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��0

902064

(5�)	 C 07D 401/14,		 (��)	 902064
	 A	61K	31/47,	 (��)	 Т1 
	 A	61P	35/00,		 (��)	 �0/0�/�006
	 C	07D	401/04,		 (��)	 �0/0�/�006
	 413/14,	471/04,		 (45)	 �0/06/�007
	 491/04,	491/10
(��)	 	�006/45	
(30)	 19990168217P		30/11/1999		US
(96)	 10/11/2000	EP00971654.9
(97)	 25/01/2006	EP1235825
(7�) Pfizer Products Inc.
	 Eastern	Point	Road,	Groton,	Connecticut	06340,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 BARTH,	Wayne	E
	 LUZZIO,	Michael	j	and	
	 LYSSIKATOS,	Joseph	P
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОИМИДАЗОЛ КОИ СЕ 

КОРИСНИ КАКО СРЕДСТВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ПРОЦЕСОТ НА РАЗМНОЖУВАЊЕ

(57)	 1.		Соединение	со	формулата:

	

	

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол,	пролек	
или	солват,	назначено со тоа што:

	 X	е	CH	или	N;
	 R�	е		одбран	од	-(CR4R5)tC(O)OR�,		(CR4R5)tC(O)NR�R4,	

-(CR4R5)tOR�,	 	 -(CR4R5)tC(O)(C�-C�0	 циклоалкил),	
-(CR4R5)tC(O)(C6-C�0арил),			-(CR4R5)tC(O)(4	до	10-
член	 хетероциклик),	 -(CR4R5)t(C�-C�0циклоалкил),	
-(CR4R5)t(C6-C�0	 арил)	 и	 	 	 (CR4R5)t(4-	 до	 10-член	
хетероциклик),	 каде	што	секој	 t	е	независно	цел	
број	од	0	до	5;	

	 наведените	 циклоалкилна,	 арилна	 и	
хетероциклична	 средина	 за	 R�	 може	 да	 бидат	
споени	со	бензенски	прстен,	C5-C8	циклоалкилна	
група,	или	4-	до	10-члена	хетероциклична	група;	
наведените	средини	-(CR4R5)t-	на	горенаведените	
групи	 за	 R�	 може	 да	 содржат	 двојна	 или	 тројна	
врска	 јаглерод-јаглерод,	 каде	 што	 t	 е	 цел	 број	
помеѓу	2	и	5;	

	 горенаведените	групи	за	R�	може	да	бидат	засебно	
супституирани	со	1	или	2	групи	кои	се	независно	
одбрани	 од	 -NR�R4,	 -OR�,	 C�-C�0	 алкил,	 C�-C�0	
алкенил	 и	C�-C�0	 алкинил,	 каде	што	 наведените	
алкилни,	 алкенилни	 и	 алкинилни	 групи	 се	
супституирани	со	1	или	2	групи	кои	се	независно	
одбрани	од	-NR�R4	и	-OR�;	

	 и	 наведените	 групи	 за	 R�	 може	 да	 бидат	
супституирани	со	1	до	3	групи	R�;

	 секој	R�	 е	 независно	одбран	од	H,	C�-C�0	 алкил,	
C�-C�0	алкенил,	C�-C�0	алкинил,	C�-C�0	циклоалкил,	
оксо,	 хало,	 цијано,	 нитро,	 трифлуорометил,	
дифлуорометокси,	 трифлуорометокси,	 азидо,	 -
OR3,	-C(O)R�,	-C(O)OR�,	-NR4C(O)OR6,	-OC(O)R�,	-

NR4SO2R6,	-SO�NR�R4,	-NR4C(O)R�,	-C(O)NR3R4,	
-NR5C(O)NR�R4,	 -NR�R4,	 -S(O)t(CR4R5)m(C6-C�0	
арил),	-S(O)j(C�-C6	алкил),	каде	што	j	е	цел	број	од	
0	 до	 2,	 -(CR4R5)m(C6-C�0	 арил),	 -O(CR4R5)m(C6-C�0	
арил),	 -NR4(CR4R5)m(C6-C�0	 арил),	 -O(CR4R5)m(4-	
до	 10-член	 хетероциклик),	 -NR4(CR4R5)m(4-	 до	
10-член	 хетероциклик),	 -(CR4R5)m(4-	 до	 10-член	
хетероциклик)	 и	 -(CR4R5)m(C�-C�0	 циклоалкил),	
каде	што	секој	m	е	независно	цел	број	од	0	до	4;	

	 наведените	 алкилни,	 алкенилни	 и	 алкинилни	
групи	може	 да	 содржат	 1	 или	 2	 хетеро	 средини	
одбрани	од	О,	 -S(О)j-	 каде	што	 j	е	цел	број	од	0	
до	2,	 како	и	 -N(R�)-	 под	услов	два	О	атоми,	два	
S	атоми,	или	О	и	S	атом	да	не	бидат	прикачени	
директно	еден	за	друг	и	под	услов	О	атом,	S	атом	
или	N	 атом	 да	 не	 бидат	 прикачени	 директно	 со	
тројна	врска	или	неароматска	двојна	врска;	

	 наведените	 циклоалкилни,	 арилни	 и	
хетероциклични	групи	за	R�	може	да	бидат	споени	
со	 C6-C�0	 арилна	 група,	 C5-C8	 циклоалкилна	
група,	или	4-	до	10-члена	хетероциклична	група;	
и	 наведените	 алкилни,	 циклоалкилни,	 арилни	
и	 хетероциклични	 групи	 за	 R�	 може	 да	 бидат	
супституирани	 со	 1	 до	 5	 супституенти	 кои	 се	
независно	 одбрани	 од	 оксо	 (=О),	 хало,	 цијано,	
нитро,	 трифлуорометил,	 дифлуорометокси,	
трифлуорометокси,	азидо,		-NR4SO�R6,	-SO�NR�R4,	
-C(O)R�,	 -C(O)OR�,	 -OC(O)R�,	 -NR4C(O)OR6,	 -
NR4C(O)R�,	 -C(O)NR�R4,	 -NR�R4,	 -OR�,	 C�-C�0	
алкил,	-(CR4R5)m(C6-C�0арил)	и	-(CR4R5)m(4-	до	10-
член	хетероциклик),	каде	што	секој	m	е	независно	
цел	број	од	0	до	4;

	 секој	R�	е	независно	одбран	од	H,	C�-C�0	алкил,	-
(CR4R5)m(C6-C�0	 арил)	 и	 -(CR4R5)m(4-	 до	 10-член	
хетероциклик),	каде	што	секој	m	е	независно	цел	
број	од	0	до	4;	

	 наведената	алкилна	група	може	да	содржи	1	или	
2	хетеро	средини	одбрани	од	O,	-S(O)j-	каде	што	j	
е	цел	број	од	0	до	2,	како	и	-N(R4)-,	под	услов	два	
О	атоми,	два	S	атоми,	или	О	и	S	атом	да	не	бидат	
прикачени	директно	еден	за	друг;	

	 наведените	 циклоалкилни,	 арилни	 и	
хетероциклични	групи	за	R�	може	да	бидат	споени	
со	C6-C�0	арилна	група,	C5-C8	циклоалкилна	група,	
или	4-	до	10-члена	хетероциклична	група;	

	 и	наведените	супституенти	за	R�,	освен	H,	може	
да	 бидат	 супституирани	 со	 1	 до	 5	 супституенти	
кои	се	независно	одбрани	од	оксо,	хало,	цијано,	
нитро,	 трифлуорометил,	 дифлуорометокси,	
трифлуорометокси,	 азидо,	 -C(O)R4,	 -C(O)OR4,	
-OC(O)R4,	 -NR4C(O)R5,	 -C(O)NR4R5,	 -NR4R5,	
хидрокси,	C�-C6	алкил	и	C�-C6	алкокси;	

	 секој	R4	и	R5	е	независно	H	или	C�-C6алкил;	
	 или,	 каде	 што	 R4	 и	 R5	 се	 прикачени	 за	 истиот	

јаглероден	 или	 азотен	 атом,	 R4	 и	 R5	 заедно	
со	 наведениот	 јаглерод	 или	 азот	 може	 да	
формираат	4-	до	10-член	прстен	кој	може	да	биде	
карбоцикличен	или	хетероцикличен;	

	 секој	 R6	 е	 одбран	 од	 супституентите	 кои	 се	
наведени	 во	 дефиницијата	 на	 R�,	 со	 исклучок	
дека	R6	не	е	H;	

	 секој	R7,	R8,	R9,	R�0	и	R��	 е	независно	одбран	од	
групата	 на	 супституенти	 кои	 се	 наведени	 во	
дефиницијата	на	R�;	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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(5�)	 A 61K 31/565,	38/09,		 (��)	 902065
	 A	61P	15/08	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/47	 (��)	 �0/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19981015060		03/04/1998		DE
(96)	 10/02/1999	EP99907318.2
(97)	 09/11/2005	EP1066041	
(73)	 Schering	Aktiengesellschaft
	 Mullerstrasse	178,	13353	Berlin,	DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 	OETTEL,	Michael
	 WILDT,	Ludwig
	 NEUWINGER,	Joachim
	 LICHT,	Peter
	 DITTRICH,	Ralph	and	
	 HUMMEL,	Wolfgang

(54) УПОТРЕБАТА НА  ДЕРИВАТИ НА 17-АЛФА-
ЕСТРАДИОЛ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НЕСАКАНИ 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА ВРЕМЕ И/ИЛИ ПОСЛЕ GnRHa 
ТЕРАПИЈА

(57)	 1.	 	Употреба	на	барем	една	активна	состојка	од	
групата	 од	 17а-естрадиол	 или	 негови	 хемиски	
модифицирани	 деривати	 за	 производство	 на	
фармацевтски	 производи	 при	 терапијата	 на	
несакани	 последици	 за	 време	 и/или	 после	
третманот	 со	 аналогони	 или	 антагонисти	 на	
хормон	кој	ослободува	гонадотропин	кај	човек.	

	 Има	уште	1	патентни	барања.

902065
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���

(5�)	 B 67D 1/04,		 (��)	 902066
	 B	65D	83/14,		 (��)	 Т1
	 B	67D	5/54	 (��)	 ��/0�/�006
(��)	 	�006/48	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19981008601		16/03/1998		NL
(96)	 16/03/1999	EP01202598.7
(97)	 07/12/2005	EP1170247	
(7�)	 HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
 2e Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 

NL
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Vlooswijk,	Johannes	Jacobus	Thomas
(54) НАПРАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕЧНОСТ ПОД 

ПРИТИСОК
(57)	 1.		Направа	(1,	101,	201,	301)	за	издавање	флуид,	

што	содржи	контејнер	кој	има	прва	комора	(4,	104,	
204,	304),	и	втора	комора	(16,	116,	216,	316),	првата	

комора	(4,	104,	204,	304),	содржи	флуид	(3)	што	
треба	да	се	издаде,	и	втората	комора	(16,	116,	216,	
316)	содржи	поместувач,	додека,	барем	за	време	
на	 употребата,	 отвор	 (19)	 е	 обезбеден	 помеѓу	
првата	(4,	104,	204,	304),	и	втората	комора	(16,	116,	
216,	316),	 уреди	за	 контрола	на	притисок	 (8,	17,	
117,	217,	317)	кои	се	наредени	за	контролирање	
за	 време	 на	 употребување	 на	 притисокот	 на	
поместувачот	 кој	 протекува	 од	 втората	 комора	
(16,	116,	216,	316)	кон	првата	комора	(4,	104,	204,	
304),	додека	во	втората	комора	(16,	116,	216,	316)	
се	 обезбедени	 полначи	 (20)	 за	 апсорбирање	 и/
или	адсорбирање	на	барем	дел	од	поместувачот,	
назначена со тоа што	 наведениот	 флуид	 (3)	
е	 газиран	пијалок	и	поместувачот	содржи	барем	
јаглерод	 диоксид	 (CO2),	 додека	 полначите	 (20)	
содржат	 барем	 активиран	 јаглерод	 каде	 што	
уредите	за	контрола	на	притисок	(8,	17,	117,	217,	
317)	се	наредени	така	што	за	време	на	употребата	
се	 одржува	 рамнотежна	 состојба	 во	 главниот	
простор	на	првата	комора.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.

902066
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902094

(5�)	 B 42D 15/10	 (��)	 902094
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/50	 (��)	 ��/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20031022766		24/02/2003		NL
(96)	 24/02/2004	EP04714048.8
(97)	 28/12/2005	EP1507669	
(7�)	 SDU Identification B.V.
 Jan Van Krimpenweg 19  2000 GH Haarlem, NL
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 Wesselink,	Wilhelmus	Johannes
	 BUURSMA,	Cornelis	and	
	 VAN	DEN	BERG,	Jan
(54)	 КАРТИЧКА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПАТНА 

ИСПРАВА

(57)	 1.	 	 Картичката	 за	 идентификација	 (1)	 има	
пластична	слоевита	структура	со:

	 -	 прв	 (6)	 и	 втор	 (7)	 основен	 слој	 од	 пластичен	
материјал	 споени	 заедно,	 првиот	 слој	 има	
лежиште,	полупроводнички	чип	(14)	кој	се	протега	
во	лежиштето,	назначена	со	тоа	што	антена	(15)	
поврзана	 со	 чипот	е	 поставена	помеѓу	 споените	
основни	 слоеви	 и	 се	 протега	 околу	 нивниот	
надворешен	дел,	секој	основен	слој	има	дебелина	
помеѓу	50	и	600	мм,	лежиштето	има	вдлабнатина	
и	 вториот	 основен	 слој	 има	 вдлабнатина,	
вдлабнатините	 се	 поставени	 една	 врз	 друга	
во	 позиција	 за	 спојување	 и	 имаат	 различни	
димензии,

	 -	 прв	 покривачки	 слој	 (9)	 поставен	 на	 првиот	
основен	 слој,	 слој	 (8)	 помеѓу	 слободната	 горна	
површина	 од	 горниот	 покривачки	 слој	 (9)	 и	
вториот	основен	слој	(7)	на	кој	може	да	се	пишува	
со	ласерска	светлина.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.



Glasnik 14/2  str.2-158 juni 2007 Skopje

Patenti

��4

902096

(5�)	 A 61K 31/7008,		 (��)	 902096
	 31/133,	45/06,		 (��)	 Т1
	 A	61P	29/00,	37/02	 (��)	 06/0�/�006
(��)	 	�006/56	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20020000586		19/04/2002		DK	and	
	 20020373615P		19/04/2002		US
(96)	 22/04/2003	EP03752710.8
(97)	 07/12/2005	EP1496917	
(7�) Astion Development A/S
 Fruebjergvej 3  2100 Copenhagen O, DK
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 WEIDNER,	Morten,	Sloth
(54)	 КОМБИНАЦИЈА НА АГОНИСТИ НА БЕТА-

2 АДРЕНОЦЕПТОР И АМИНОШЕЌЕРИ И 
НИВНА УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТМАНОТ НА 
ИМУНОМОДУЛАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА

(57)	 1.		Хемиски	комплекс	кој	содржи:
	 i)			агонист	на	6ета-2	адреноцептор;	и
	 ii)	аминошеќер	одбран	од	 групата	која	се	состои	

од	глукозамин,	манозамин,	нивна	сол	или	дериват,	
каде	 што	 нивниот	 дериват	 е	 одбран	 од	 групата	
која	 се	 состои	 од	 деривати	 каде	 што	 амино	
групата	и/или	хидроксил	група	на	амино	шеќерот	
е	 алкилирана,	 арилирана,	 или	 ацилирана,	 и	
каде	што	аномерната	2-,	3-,	4-,	или	6-позиција	е	
сулфонирана	или	фосфорилирана.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.

(5�)	 A 61K 38/15,	9/19,		 (11)	 902052
	 A	61P	35/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/5�	 (��)	 0�/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20000244471P		31/10/2000		US;	
	 20000246229P		06/11/2000		US	and	
	 20010348449P		19/10/2001		US
(96)	 31/10/2001	EP01978654.0
(97)	 28/12/2005	EP	1330258	
(7�)	 PHARMA MAR, S.A
 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	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 FAIRCLOTH,	Glynn,	Thomas
	 NUYEN,	Bastian	and	
	 WEITMAN,	Steve

(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА КАХАЛАЛИД F
(57)	 1.	 	 Формулација	 на	 кахалалид	 F	 која	 содржи	

лиофилизирана	 мешавина	 на	 кахалалид	 F,	
нејонско	површински	активно	средство,	 органска	
киселина	и	средство	за	полнење.

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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902098

(5�)	 C 07K 14/16	 (��)	 902098
	 C	��N	�5/6�	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/58	 (��)	 07/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20020000754		16/05/2002		DK
(96)	 14/05/2003	EP03730029.0
(97)	 16/11/2005	EP1506223	
(73)	 Bavarian	Nordic	A/S
	 Boegeskovvej	9		3490	Kvistgaard,	DK
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 HOWLEY,	Paul	
	 LEYRER,	Sonja	and	
	 FELDER,	Eva
(54) ФУЗИОН ПРОТЕИН НА HIV РЕГУЛАТОРНИ/

ПОМОШНИ ПРОТЕИНИ

(57)	 1.	 	 Фузион	 протеин	 кој	 ја	 опфаќа	 амино	
киселинската	 секвенца	 од	 најмалку	 четири	 НIV	
протеини	 одбрани	 од	 Vif,	 Vрu,	 Vрu,	 \/рх,	 Rev,	
Таt	 и	 Nef	 или	 деривати	 на	 амино	 киселинската	
секвенца	 од	 еден	 или	 повеќе	 од	 наведените	
протеини,	 назначен со тоа што	 фузиониот	
протеин	 не	 содржи	 специфични	 секвенци	 на	
расцепување	за	ќелијни	протеази,	кои	може	да	ја	
иницираат	 генерацијата	 на	 НIV	 протеини	 кои	 ги	
имаат	 природните	 N-	 и	 С-termini,	 помеѓу	 амино	
киселинските	секвенци	на	НIV	протеините	кои	го	
формираат	фузиониот	протеин	и	при	што	дериват	
на	амино	киселинската	секвенца	на	НIV	протеин	
е	 амино	 киселинска	 секвенца	 која	 покажува	
хомологија	од	барем	50%,	кога	одговарачкиот	дел	
од	 амино	 киселинската	 секвенца	 во	 фузиониот	
протеин	 е	 спореден	 со	 амино	 киселинската	
секвенца	 на	 соодветниот	 НIV	 протеин	 во	 НIV-1	
изолат	НХВ2R	(пристапен	број	во	генетска	банка	
К03455).	

	 Има	уште	24	патентни	барања.
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902090

(5�)	 C 07D 401/04,		 (��)	 902090
	 A	61K	31/445,	 (��)	 Т1	
	 A	61P	43/00	 (��)	 07/0�/�006
(21)	 	2006/59	 (45)	 30/06/2007
(30)	 20020001226		29/05/2002		ES
(96)	 19/05/2003	EP03755105.8
(97)	 25/01/2006	EP1513826	
(7�)	 Almirall Prodesfarma, S.A.
 General Mitre 151  08022 Barcelona, ES
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	

1000,	Скопје
(72)	 PAGES	SANTACANA,	Lluis		and		
	 FONQUERNA	POU,	Silvia	
(54) НОВИ  ИНДОЛПИПЕРИДИНСКИ  ДЕРИВАТИ 

КАКО ЈАКИ АНТИХИСТАМИНИЦИ И АНТИ–
АЛЕРГИСКИ АГЕНСИ

(57)	 1.		Соединение	со	формула	I:
	
	

	

	 кадешто:
	 R�	претставува	алкил,	алкенил,	алкоксиалкил	или	

циклоалкилалкил	група;	
	 R�	 претставува	 водороден	 или	 халоген	 атом;	

метокси	 групата	 која	 ја	 супституира	 бензоевата	
киселина	 во	 орто	 позиција	 во	 однос	 на	
карбоксилната	 група	 и	 неговата	 фармацевтски	
прифатлива	сол.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.

(5�)	 A 61K 31/505,		 (11)	 902089
	 A	61P	29/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/60	 (��)	 08/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19970004801		17/04/1997		FR
(96)	 16/04/1998	EP98921544.7
(97)	 14/12/2005	EP1007047	
(7�)	 Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France,  75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 ANGEL,	Itzchak
	 ARBILLA,	Sonia
	 EVEN,	Luc	and	
	 GOLDHILL,	Jon

(54)	 УПОТРЕБА НА МИЗОЛАСТИН ЗА ПOДГОТ–
ВУВАЊЕ ЛЕК НАМЕНЕТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 
ВОСПАЛЕНИЕ

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 мизоластин	 и	 негови	 соли	 за	
производството	на	лек	наменет	за	третирање	на	
реуматоиден	артритис,	фиброзен	цистит,	псориаза,	
синдром	на	воспалено	црево,	гастритис,	кронова	
болест,	илеоколитис,	ентероколитис,	хеморагичен	
ректоколитис	и	воспалителен	колитис	

	 Има	уште	1	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 401/12,		 (��)	 902041
	 A	61K	31/4439,		 (��)	 Т1
	 A	61P	15/10,	25/00	 (��)	 08/0�/�006
(��)	 	�006/6�	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 26/03/2003	EP	03290759.4
(7�)	 Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 	Gobert,	Alain
	 Lavielle,	Gilbert
	 Muller,	Olivier	and	
	 Millan,	Mark
(54) ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ КАКО АНТАГОНИСТИ НА 

5-НТ2С, ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И 
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ 
ИСТИТЕ

(57)	 1.		Соединенија	со	формулата	(I):
	

	

	
	

	 каде	што:
	 R�,	 R�	 заедно	 формираат	 прстен	 на	 бензо	 кој	

може	 да	 биде	 супституиран	 со	 атом	 на	 халоген	
или	 алкилна,	 алкокси,	 цијано,	 нитро,	 хидрокси,	

амино,	 алкиламино,	 диалкиламино	 или	
трифлуорометилна	 група,	а	R�	претставува	атом	
на	водород,	или	

	 R�	 претставува	 атом	 на	 водород,	 а	 R�,	 R�	

заедно	 формираат	 прстен	 на	 бензо	 кој	 може	
да	 биде	 супституиран	 со	 атом	 на	 халоген	 или	
алкилна,	 алкокси,	 цијано,	 нитро,	 хидрокси,	
амино,	 алкиламино,	 диалкиламино	 или	
трифлуорометилна	 група,	 нивните	 енантиомери,	
диастереоизомери	 и	 фармацевтски	 прифатливи	
киселински	или	базни	адитивни	соли,	при	што	се	
подразбира	дека:

	 терминот	 „алкил”	 означува	 праволиниски	 или	
разгранет	јаглеводороден	синџир	кој	содржи	од	1	
до	6	атоми	на	јаглерод,

	 терминот	 „алкокси”	 означува	 праволиниска	 или	
разгранета	група	алкил-окси,	која	содржи	од	1	до	
6	атоми	на	јаглерод.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.

902041
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(5�) C 12Q 1/48,		 (��)	 902042
	 A	61K	31/00,		 (��)	 Т1
	 C	07K	14/72,		 (��)	 08/0�/�006
	 G	01N	33/74	 (45)	 �0/06/�007
(��)	 	�006/6�	 	
(96)	 07/03/2003	EP	03005186.6
(7�) INSTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA 

CURA DEI TUMORI
 Via Venezian, 1, I-20133 Milano, IT
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 Pinna,	Lorenzo	A.
	 Donella-Deana,	Arianna
	 Marian,	Oriano
	 Mologni,	Luca
	 Gunby,	Rosalind
	 Gambacorti	Passerini,	Carlo	and	
	 Scapozza,	Leonardo

(54) ПРОБА НА АНАПЛАСТИЧНА ЛИМФОМА 
КИНАЗА, НЕЈЗИНИ РЕАГЕНСИ И СОСТАВИ

(57)	 1.		Метода	за	откривање	тирозин		киназа	активност	
на	АLК,		која	ги	опфаќа

	 следните	чекори:
	 i)	 инкубирање	 на	 АLК	 протеинот	 или	 негов	

функционален	 дериват	 со	 пептиден	 супстрат	
одбран	од	ЅЕQ	ID	N.	1	или	2	во	услови	погодни	за	
фосфорилизација	на	пептидот;

	 ii)		откривање	на	фосфорилизираниот	пептид.	
Има	уште	18	патентни	барања.

902042



Glasnik 14/2 str.2-158 juni 2007 Skopje   

Patenti

119

901959

(5�) A 61K 38/19,		 (��)	 901959
	 A	61P	29/00,	31/00,	37/00,		 (��)	 Т1
	 C	07K	�4/5�	 (22)	 09/02/2006
(��)	 	�006/6�	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 31/03/2003	EP	03730169.4
(97)	 08/03/2006	EP	1494703	B1
(7�) APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING 

N.V.
 Pietermaai 15, Curacao, AN
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 PROUDFOOT,	Amanda
	 WELLS,	Timothy	and	
	 KOSCO-VILBOIS,	Marie

(54) МУТАНТИ НА ХЕМОКИН КОИ ИМААТ 
ПОДОБРЕНА ОРАЛНА БИОДОСТАПНОСТ

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 мутант	 С-С	 хемокин	 избран	
помеѓу	RANTES,	МIМ-алфа,	МIP-бета	 и	 нивните	
мутеини	 што	 имаат	 најмалку	 90%	 хомологија	
со	 кореспондирачкиот	 вајлд-тајп	 (WТ)	 молекул,	
за	 да	 се	 добие	 фармацевтска	 композиција	 за	
третирање	 или	 превенирање	 на	 автоимуни	 или	
воспалителни	 заболувања,	 како	 и	 бактериски	 и	
вирусни	инфекции	преку	орална	администрација,	
каде	што	наведениот	мутант	содржи	најмалку	една	
неконзервативна	 мутација	 на	 40-	 ото	 двобазно	
место.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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(5�)	 C 12N 15/12,		 (��)	 902082
	 C	07K	14/47,	16/18,		 (��)	 Т1
	 C	12N	5/10,		 (22)	 09/02/2006
	 G	01N	33/50	 (45)	 �0/06/�007
(��)	 	�006/64	 	
(96)	 18/03/1999	EP	99910646.1
(97)	 22/02/2006	EP	1062336	B1
(7�)	 YEDA RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY, 

LTD and ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF 
MEDICINE OF YESHIVA UNIVERSITY

	 Weizmann Institute of Science P.O. Box 95 76100 
Rehovot, IL and 1300 Morris Park Avenue, Bronx, 
New York 10461, US

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

(72)	 WALLACH,	David
	 KOVALENKO,	Andrei	
	 HORWITZ,	Marshall,	S	and	
	 LI,	Yongan
(54)	 МОДУЛАТОРИ НА ФУНКЦИЈАТА НА РЕЦЕПТОРИ 

ОД ФАМИЛИЈАТА TNF/GNF РЕЦЕПТОРИ

(57)	 1.		ДНК	секвенца	што	кодира	протеин	поврзан	со	RIР	
(RАР-2),	негови	изоформи,	аналози	или	фрагменти	
способни	за	врзување	за	RIР	и	модулирање	или	
пренесување	 на	 интрацелуларната	 активност	 на	
RIР,	каде	што	ДНК-	секвенцата	е	селектирана	од	
групата	составена	од:

	 а)	ДНК	секвенца	што	 го	 кодира	RАР-2	протеинот	
како	што	е	опишано	на	слика	3;

	 б)	ДНК	секвенца	како	што	е	прикажано	на	ЅЕQ	ID	
N0:	

	 1	или	2;
	 ц)	 ДНК	 секвенца	 способна	 за	 хибридизација	 во	

секвенцата	 (а)	 или	 (б)	 под	 определени	 услови	 и	
која	го	кодира	биолошки	активниот	КАР-2	протеин;	
д)	 	ДНК	секвенца	која	е	дегенерат	како	резултат	
на	генетскиот	код	на	ДНК	секвенцата	дефинирана	
во	било	кое	од	(а)	или	(б)	и	која	кодира	биолошки	
активен	RАР-2	протеин;	и	

	 (е)	ДНК	секвенца	според	(б)	која	што	кодира	RАР-
2	 протеин,	 изоформ,	 аналог	 или	 фрагмент	 кој	
што	има	најмалку	дел	од	секвенцата	 како	што	е	
опишано	во	сликата	3.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.

902082
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902069

(5�)	 C 10L 1/02,	1/18	 (11)	 902069
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2006/65	 (22)	 09/02/2006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 06/09/2000	EP	00963201.9
(97)	 30/11/2005	EP	1218472	B1
(7�)	 Agrofuel AB
 P.O.Box 30192  104 25 Stockholm, SE
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	ул.”Вељко	

Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 HULL	Angelina	and
	 GOLUBKOV	Igor
(54) МОТОРНО ГОРИВО ЗА ДИЗЕЛ, ГАС ТУРБИНИ И 

ТУРБОЏЕТ МАШИНИ ШТО СОДРЖИ НАЈМАЛКУ 
ЧЕТИРИ РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ 
КОИ СОДРЖАТ КИСЛОРОД, СЕЛЕКТИРАНИ 
ОД АЛКОХОЛ, ЕТЕР, АЛДЕХИД, КЕТОН, ЕСТЕР, 
НЕОРГАНСКИ ЕСТЕР, АЦЕТАЛ, ЕПОКСИД И 
ПЕРОКСИД

(57)	 1.	 	 Стабилно	 хомогено	 моторно	 гориво	 за-	
стандардни	дизел,	гас-турбини	и	џет	машини,	со	
подобрена	толеранција	на	вода	и	со	редуцирана	
емулзија	од	полутани,	кое	содржи	по	волумен:

	 (а)	од	5%	до	100%	од	компонентата	која	содржи	
органиски	соединенија	на	кислород	кои	заедно	со	
најмалку	 четири	 различни	 функционални	 групи	
кои	 содржат	 кислород	 селектиран	 од	 алкохол,	
етер,	 алдехид,	 кетон,	 естер,	 неоргански	 ацид	
естер,	 ацетал,	 епоксид	 и	 пероксид	 групи	 каде	
учествуваат	најмалку	четири	групиво	комбинација	
се	 две	 или	 повеѓе	 различни	 кислородни	
соединенија,	 од	 кое	 секое	 содржи	 најмалку	
една	од	предметните	групи	и	намалиот	износ	од	
секоја	 предметна	 група,	 пресметан	 како	 вкупен	
износ	 од	 соединението(јата)	 во	 секоја	 посебна	
група,	не	е	понизок	од	0,1%	од	вкупниот	износ	од	
соединението	на	гориво,	предметните	соединенија	
се	селектирани	од:

	 С�-С�0	 алкохоли	 и/или	 2,6,8-триметил-4-нонанол,	
алдехиди	со	општа	формула

	
	

	 каде	 R	 е	 С�-С8	 хидрокарбон	 раствор,	 кетони	 со	
општа	формула

	
	

	 каде	R	и	R�	секој	се	С�-С8	хидрокарбон	раствор,	ист	
или	 различен	 или	 заедно,	 формираат	 цикличен	
круг,	вкупниот	број	на	карбонски	атоми	на	R	и	R�	
еод	3	до	12;

	 моно-,	ди-	и/или	циклоетери,	С�-С8	алкил	естери	
на	С�-С��	заситени	или	незаситени	масни	ациди,	
ацетали		со		општа		формула		RСН(OR’)�		каде		R	
е	 хидроген	 	 или	хидрокарбил,	органски	нитрати,	
органиски	 пероксиди	 од	 формулата	 R-О-О-R’	

каде	R	и	R’	сите	се	исти	или	различни,	органски	
епоксиди	со	општа	формула

	 каде	 R	 и	 R’	 се	 исти	 или	 различни	 и	 се	 С�-С��	
хидрокарбили;	и

	 (б)	од	0	до	95%	хидрокарбонска	компонента,-
	 предметното	 соединение	 моторно	 гориво	 има	

најмалку	една	или	најмлку	две,	и	пожелно	сите	од	
следните	предности	од	(I)	до	(VII):

	 (I)	густина	на	20°C	не	помала	од	0,775	г/цмЗ
	 (II)	 температурата	 не	 е	 повисока	 од	 0°C	 на	

атмосферски	притисок;
	 (III)	 стабилност	 на	 атмосферски	 притисок	 со	

температура	не	повисока	од	0°C	до	иницијалната	
точка	на	вриење	не	пониска	од	50°C

	 (IV)	износот	на	течноста	која	испарува	со	вриење	
на	атмосферски	притисок	вклучува:

	 -	 не	 	 повеќе	 	од	 	25%	 	од	 	 вкупниот	 	износ	 	на		
моторното		гориво	десилирано	на	температури	не	
повисоки	од	100°C;

	 -	 не	 	 повеќе	 	од	 	35%	 	од	 	 вкупниот	 	износ	 	на		
моторното		гориво	десилирано	на	температури	не	
повисоки	од	150°C;

	 -	 не	 	 повеќе	 	од	 	50%	 	од	 	 вкупниот	 	износ	 	на		
моторното		гориво	десилирано	на	температури	не	
повисоки	од	200°C;

	 -	 не	 	 помалку	 од	 98%	 	 од	 	 вкупниот	 износ	 на	
моторното	 	 гориво	 дестилирано	 на	 температури	
не	повисоки	од	400°C,	соодветно	не	повисоки	од	
370°C	и	пожелно	не	повисоки	од	280°C

	 (V)	 загревање	 при	 оксидација	 со	 кислород	 не	
помалку	од	39	МЈ/кг;

	 (VI)	самозапалување	на	температура	од	150°C	до	
300°C;	и

	 (VII)	 можност	 за	 примање	 најмалку	 1%	 вода	 по	
волумен	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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(5�) H 01H 23/16	 (��)	 902059
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2006/66	 (22)	 09/02/2006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 26/09/2002	EP	02800127.9
(97)	 30/11/2005	EP	1430496	B1
(7�)	 Vimar SpA
 36063 Marostica (VI), IT
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 GUSI,	Piero,	Camillo
(54) МЕХАНИЗАМ ЗА КОМПРЕСИЈА ПОТТИКНУВАН 

СО ПОМОШ НА ПОДВИЖНО КОПЧЕ, ПРЕКИ–
НУВАЧИ, ПРОМЕНЛИВИ ПРЕКИНУВАЧИ, 
СЕЛЕКТИРАНИ ПРЕКИНУВАЧИ И СЛИЧНО

(57)	 1.	 	 Компресија	 што	 вклучува	 механизам,	 со	
посредство	на	притисно	копче	кое	се	клати	(5),	на	
електронска	контрола,	како	што	се	прекинувачи,	
преодни	 прекинувачи,	 селектор	 прекинувачи	 и	
слично,	на	типот	кој	опфаќа	барем	еден	фиксиран	
контакт	 (12),	 со	 релевантен	 контакт	 држач	 (13)	
поврзан	со	5	соодветен	терминал	 (15)	и,	барем,	

соодветен	 подвижен	 контакт	 (11),	 пренесен	 од	
главна	 потпора	 (10)	 инсталирана	 подвижна	
на	 потпора	 48	 која	 е	 електрично	 поврзана	 со	
соодветен	 терминал	 (14),	 механизам	 кој	 опфаќа	
игла	(21)	сместена	помеѓу	споменатото	притисно	
копче	 кое	 се	 клати	 (5)	 и	 споменатата	 главна	
потпора,	и	притисната	на	споменатата	подвижна	
главна	потпора	(10)	од	компресивна	пружница(22)	
која	работи	во	компресија	така	што	10	ротацијата	
на	 притисното	 копче	 кое	 се	 клати	 (5)	 во	 било	
кој	 правец	 предизвикува	 соодветна	 ротација	
на	 подвижната	 главна	 потпора	 (10)	 и	 оттаму	 от-
ворањето	 или	 затворањето	 на	 електричното	
коло	 поврзано	 со	 споменатите	 терминали	 (14,	
15)	 да	 го	 доведе	 споменатиот	 подвижен	 контакт	
(11)	 од	 или	 кон	 споменатиот	 фиксиран	 контакт	
(12),	 споменатата	 игла	 (21)	 која	 дејствува	 на	
споменатата	 подвижна	 главна	 потпора	 (10)	
преку	артикулирана	глава	или	зглоб	 (38),	што	се	
карактеризира	во	тоа	што	тој	споменат	зглоб	(38)	
е	 вообличен	 како	 вилушка	 чии	 два	 запци	 се	 во	
контакт	со	подвижната	главна	15	потпора	(10)	на	
точки	кои	се	суштински	симетрични	во	поглед	на	
центарот	(46)	на	главната	потпора.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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902050

(5�) A 23B 4/10,	4/20,		 (��)	 902072
	 A	23L	1/31,	1/314,		 (��)	 Т1
	 1/315,	1/325	 (22)	 09/02/2006
(��)	 	�006/68	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 09/09/2000	EP	00960639.3
(97)	 26/04/2006	EP1211946
(7�) GELITA AG
 Uferstrasse 7  69412 Eberbach, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 MARGGRANDER,	Kurt

(54)	 МЕТОДА ЗА СКЛАДИРАЊЕ СВЕЖО МЕСО
(57)	 1.	 	Метода	 за	 складирање	 свежо	месо,	 при	што	

горната	површина	од	свежото	месо	се	обработува	
со	цврст	хидроколоид	во	количина	од	0,2	до	1,5	
тежински	%	 хидроколоид,	 во	 однос	 на	 тежината	
од	 месото	 и	 потоа	 ладено	 или	 замрзнато	 ќе	 се	
складира.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.

(5�)	 A 61K 47/36,	47/38,		 (11)	 902050
	 A	61P	9/00	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/70	 (��)	 �0/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 19/06/2002	EP02744027.0
(97)	 28/12/2005	EP	1401502	B1
(7�)	 AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 GAIK-LIM	KHOO,	Cynthia	
	 GUSTAFSSON,	Helena

(54)	 ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА 
СОДРЖИ IOTA-CARRAGEENAN И БАРЕМ ЕДЕН 
НЕУТРАЛЕН ЖЕЛАТИНИРАН ПОЛИМЕР

(57)	 1.		Орална	фармацевтска	формулација	која	содржи	
iona-carrageenan,	 еден	 или	 повеќе	 неутрални	
желатинирачки	протеини	и	основна	фармацевтски	
активна	 состојка;	 која	 формулација	 го	 инхибира	
ослободувањето	 на	 основната	 фармацевтски	
актив-на	состојка	од	формулацијата	на	киселински	
pH.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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902029

(5�) G 01R 22/00	 (��)	 902029
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/7�	 (��)	 �0/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 20/12/2002	EP	02796713.2
(97)	 01/03/2006	EP	1456676	B1
(7�)	 Enel Distribuzione S.p.A
 Via Ombrone 2  00198 Roma, IT
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 ROGAI,	Sergio
(54)	 СИСТЕМ ЗА ДАЛЕЧИНСКО ЧИТАЊЕ И 

КОНТРОЛА НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

(57)	 1.	 	 Систем	 за	 далечински	 прием	 на	 податоци	
и	 за	 далечинска	 контрола	 на	 целни	 групи	
распространети	 низ	 широка	 територија,	 од	
тип	 кој	 содржи	 електрични	 бројачи,	 опремени	
со	 средства	 за	 мерење	 на	 потрошувачката	 на	
електрична	 енергија	 и	 поврзани	 со	 секој	 член,	
интермедијарни	станици	или	концентратори	(уред	
за	примање	сигнали),	со	група	од	броила	од	кои	
секој	 е	 поврзан,	 со	 помош	 на	 прво	 средство	 за	
двонасочен	 пренос	 на	 податоци,	 концентратори	
кои	се	вртат,	 поврзани	со	централна	 контрола	и	
уред	 за	 надгледување,	 преку	 второ	 средство	 за	
двонасочен	пренос	на	податоци,	воопшто.

	 ·	 разбирањето	 на	 овој	 систем	 е	 распореден	
помеѓу	централната	единица,	концентраторите	и	
броилата	на	електрична	енергија,

	 ·	 групата	 со	 ограничен	 број	 на	 броила	 на	
електрична	 енергија	 е	 надолно	 поврзан	 со	
секој	 концентратор,	 секое	 броило	 вклучува	
како	 дополнување	 средства	 за	 мерење	 на	

потрошувачката	на	електричната	енергија:	уреди	
за	 трансдукција	 на	 измерените	 вредности	 во	
измерени	податоци	со	цел	да	бидат	обработени,	
најмалку	еден	процесор	за	обработка	на	измерените	
податоци,	најмалку	една	база	на	податоци	и	прва		
програмска	меморија,	како	и	уред,	за	двонасочен	
пренос	 во	 правец	на	 здружените	 концентратори,	
излезот	на	првиот	процесор	е	поврзан	со	првата	
база	 на	 податоци	 и/или	 кон	 првиот	 двонасочен	
уред	 за	 пренос,	 така	 што	 барем	 временски	 се		
зачувуваат	 и/или	 ги	 пренесуваат	 податоците,	 ко	
веќе	се	изложени	на	првичната	преработка,

	 ·	 множеството		од		концентратори		е		поврзан		на	
долно	со	централната	единица,	секој	концентратор	
вклучува:	 најмалку	 една	 втора	 програмска	
меморија	 најмалку	 еден	 втор	 микропроцесор,	
за	 понатамошно	 обработка	 на	 податоците	
обработени	 со	 помош	 на	 броила,	 најмалку	 една	
втора	 програмска	 меморија	 за	 зачувување	 на	
податоците	прикажани	преку	споменатите	броила	
и/или	од	вториот	микропроцесор,	како	и	втор	уред	
за	двонасочен	пренос	во	правец	на	централниот	
сервер,	 производот	 на	 вториот	 процесор	 е	
поврзан	 со	 втората	 база	 на	 податоци	 и/или	 со	
вториот	 двонасочен	 уред	 за	 пренос,	 така	 што	
барем	временски	ги	зачувува	и/или	ги	пренесува	
понатамошната	 обработка	 на	 податоци,	 се 
карактеризира со тоа што	 концентраторот	
е	 прилагоден	 да	 врши	 функција	 на	 автоматска	
идентификација	 на	 повторна	 	 патека	 по	 пат	 на	
откривање	еден	или	повеќе	броила	на	електрична	
енергија	 како	 посреден	 мост	 меѓу	 електричното	
броило	коешто	не	може	дирекно	да	се	фати	преку	
концентраторот.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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902030

(5�)	 C 07D 211/78,		 (��)	 902030
	 A	61K	31/17,	31/33,		 (��)	 Т1
	 31/535,	31/54,		 (��)	 �0/0�/�006
	 C	07C	275/20,	275/22,		 (45)	 �0/06/�007
	 275/24,	275/28,	
	 C	07D	211/72	 	
(��)	 	�006/7�
(96)	 12/01/2000	EP	00903239.2
(97)	 22/03/2006	EP	1140840	B1
(7�) Bayer Pharmaceuticals Corp.
 400 Morgan Lane  West Haven, CT 06516, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	

1000,	Скопје
(72)	 DUMAS,	Jacques
	 KHIRE,	Uday
	 LOWINGER,	Timothy,	B		
	 SMITH,	Roger,	A
	 WOOD,	Jill,	E.
	 SIBLEY,	Robert,	N.	
	 RIEDL,	Bernd
	 RENICK,	Joel	
	 SCOTT,	William,	j	
	 MONAHAN,	Mary-Katherine	and	
	 NATERO,	Reina
(54) -G(V)-КАРБОКСИАРИЛ СУПТСТИТУИРАНА 

ДИФЕНИЛ УРЕА КАКО ИНХИБИТОРИ НА RAF 
КИНАЗАТА

(57)	 1.		Соединение	избрано	од	групата	составена	од	
	 4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил	yреа:
	 N-(4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил-	 N’-(3-(2-

карбамоил-4-пиридилокси)фенил)	уреа,	
	 N-(4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил-	 N’-(3-(2-

(N-метилкарбамоил-4-пиридилокси)фенил)	 уреа,	
N-(4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил-	 N’-(4-(2-
карбамоил-4-пиридилокси)фенил)	уреа,	

	 N-(4	 хлоро-3-(трифлуорометил)фенил-	 N’-(4-
(2-(N-метилкарбамоил)-4-пиридилокси)фенил)	
уреа	 и	 N-(4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил	
N’-(2-хлоро-4-(2-(N-метилкарбамоил)	 4	 пириди–
локси)фенил)	 уреа,	 4-бромо	 3(трифлуороме–
тил)фенил	уреа:	

	 N-(4-бромо-3-(трифлуорометил)фенил-	 N’-(3-(2-
(N-метилкарбамоил)-4-пиридилокси)фенил)	уреа,	

	 N-(4-бромо-3-(трифлуорометил)фенил-	 N’-(4-(2-
(N-метилкарбамоил)-4-пиридилокси)фенил)	уреа,	

	 N-(4-бромо-3-(трифлуорометил)фенил-	 N’-(3-(2-
(N-метилкарбамоил)-4-пиридилтио)фенил)	уреа,	

	 N-(4-бромо-3-(трифлуорометил)фенил-	 N’-
(2-хлоро-4-(2-(N-метилкарбамоил)(4-пириди–
локси))фенил)	уреа	и	

	 N-(4-бромо-3-(трифлуорометил)фенил-	 N’-(3	
хлоро-4-(2-(N-метилкарбамоил)	 (4-пиридило–
кси))фенил)	уреа,	2-метокси-4-хлоро-5-(трифлуо–
рометил)фенил	уреа:	

	 N-(2-метокси	4-хлоро-5-(трифлуорометил)фенил-
N’-(4-(2-(	 N-метилкарбамоил)-4	 пиридилокси)–
фенил)	уреа,	

	 N-(2-метокси-4-хлоро-5-(трифлуорометил)фенил	
N’-(2-хлоро-4-(2-(N-метилкарбамоил)	 (4пири–
дилокси))фенил)	 уреа	 или	 негова	фармацевтски	
прифатлива	сол.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.
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902023

(5�)	 B 02C 13/286,	19/00	 (11)	 902023
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/74	 (��)	 ��/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 06/07/2001	EP	01202602.7
(7�)	 Ing.Bonfiglioli S.p.A.
 40050 Castello d’Argile (Bologna), IT
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	

1000,	Скопје
(54)	 ЧЕКАН ЗА ДРОБЕЊЕ
(57)	 1.	 	 Уред	 за	 дробење,	што	 се	 состои	 од	 куќиште	

(2)	 коешто	 содржи	 роторен	 чекан	 (3)	 и	 воедно	
претставува	и	отвор	за	полнење	(22)	поврзан	кон	
систем	 за	 снабдување	 на	 собраниот	 материјал	
(5)	 кој	 треба	 да	 биде	 здробен,	 системот	 содржи	
сервисен	коридор	со	кошница	(111)	за	материјалот	
кој	 треба	 да	 биде	 здробен,	 и	 средство	 за	
проследување	 на	 материјалот	 вдолж	 коридорот	
со	 етапно	 движење,	 каде	 што	 крајот	 од	 делот	
на	 коридорот	 што	 се	 движи	 надолно	 е	 отворен	

на	 горниот	 дел,	 во	 чија	 внатрешност	 лизгачки	 е	
поставен	компактен	член	(8)	подесен	да	го	менува	
своето	 ниво,	 во	 синхронизација	 со	 етапното	
движење	помеѓу	издигнатата		рамна			позиција		со			
која		се			води			материјалот			што			во	внатрешноста	
на	 коридорот,	и	 спуштената	работна	позиција	во	
која	 го	 притиска	 	 	 	 привремено	 	 	 	 неподвижниот				
материјал				кон				основата			на	коридорот,	пред	
да	 биде	 бутнат	 во	 заградениот	 контејнер	 кој	
содржи	 ротор,	 споменатиот	 компактен	 член	 (8)	
содржи	профилиран	зид	(81)	што	на	едниот	крај	е	
зглобно	поврзан	вдолж	горната	страна	на	отворот	
за	 полнење	 од	 заградениот	 дел	 и	 тој	 е	 поврзан	
кон	 рамката	 на	 опремата	 преку	 најмалку	 една	
хидраулична	 цилиндарско	 -	 клипна	 единица,	 се	
карактеризира	со	тоа	што	профилираниот	зид	(81)	
претставува,	 во	 обратна	 позиција	 од	онаа	 које	 е	
зглобно	поврзана	со	рамката,	член	во	форма	на	
лак	(82)	кој	е	свиткан	во	правец	на	профилираниот	
зид,	 и	 го	 формира	 трансверзалниот	 дел	 на	
кошницата.	

	 Има	уште	1	патентни	барања.
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902062

(5�) A 61L 2/07,	2/025	 (11)	 902062
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/76	 (��)	 �4/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 27/03/2002	EP	02722020.1
(97)	 04/01/2005	EP	1381399	B1
(7�)	 Force Technology
 Park Alle 345, 2605 Brondby, DK
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 KREBS,	Niels
(54) МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

НА ПРОИЗВОД СО НЕГОВО ПОВРШИНСКО 
ТРЕТИРАЊЕ

(57)	 1.	 	 Апарат	 за	 дезинфекција	 кој	 функционира	 со	
примена	 на	 методата	 според	 барањето	 8	 и	 кој	
содржи	уред	за	пареа	(1)	и	служи	за	уништување	
на	микроорганизми	кои	се	присутни	на	површината	
на	 некој	 цврст	 производ,	 особено	 на	 цврст	

прехранбен	 производ,	 при	што	 наведениот	 уред	
за	пареа	(1)	има	најмалку	еден	премин	за	пареата	
(3)	и	отвор	(2),	назначен со тоа што	непосредно	
до	 отворот	 (2)	 е	 предвидена	 празнина	 (4)	 која,	
при	работа	на	апаратот,	се	снабдува	со	млаз	од	
водена	пареа	под	значително	висок	притисок	низ	
преминот	за	пареата	(3),	со	што	се	предизвикува	
водената	пареа	која	се	испушта	низ	отворот	(2)	да	
осцилира	на	одредена	фреквенција,	првенствено	
на	ултразвучна	фреквенција,	која	се	определува	
со	 помош	 на	 празнината	 (4)	 и	 што	 уредот	 за	
пареа	 (1)	 содржи	 надворешен	 дел	 (5),	 чиијшто	
внатрешен	 ѕид	 го	 дефинира	 надворешниот	 ѕид	
на	преминот	за	пареа,	како	и	внатрешен	дел	(6)	
кој	суштински	го	дефинира	надворешниот	ѕид	на	
преминот	за	пареа	(3)	и,	исто	така,	го	дефинира	
отворот	 (2),	 при	што	 непосредно	 до	 наведениот	
отвор	е	предвидена	празнина	(4).	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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902046

(5�)	 C 12N 15/24,		 (��)	 902046
	 A	61K	38/20,		 (��)	 Т1
	 A	61P	31/12,	35/00,		 (��)	 �5/0�/�006
	 C	07K	�4/54	 (45)	 �0/06/�007
(��)	 	�006/77	
(96)	 08/03/2002	EP	02758668.4
(97)	 11/01/2006	EP	1392830	B1
(7�)	 ARES TRADING S.A.
 Zone Industrielle de l’Ouriettaz  1170 Aubonne, 

CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 DINARELLO,	Charles	and	
	 KIM,	Soo-Hyun

(54) МУТАНТИ НА ИНТЕРЛЕУКИН-18, НИВНО 
ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА

(57)	 1.	 IL-18	 мутант	 полипептид,	 којшто	 содржи	
мутации	 во	 една	 или	 повеќе	 амино	 киселински	
резидуи	вклучени	во	неговата	интеракција	 со	 IL-
18	 сврзувачки	 протеин	 каде	 што	 мутацијата	 е	
во	 резидуата	 селектирана	 од	Glu-42	 и	 Lys-89	 од	
хуманиот	IL-18	прекурсор	кодиран	со	cDNA	од	SEQ	
ID	бр.:	1	и	каде	што	мутациите	се	неконзервативни	
супституции.	

	 Има	уште	28	патентни	барања.
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902047

(5�)	 C 07D 491/04,		 (��)	 902047
	 A	61P	27/06	 (13)	 Т1
(��)	 	�006/78	 (��)	 �5/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 30/05/2002	EP	02734575.0
(97)	 01/03/2006	ep	1392292	b1
(7�)	 Alcon, Inc.
 Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 CHEN,	Hwang-Hsing
	 MAY,	Jesse,	A.	and	
	 SEVERNS,	Bryon,	S.
(54) ПИРАНОИНДАЗОЛИ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА 

ТРЕТМАН НА ГЛАУКОМ
(57)	 1.		Соединение	претставено	со	формулата	I:

	 	 	
	

	

	 каде	 што	 R�	 и	 R�	 се	 независно	 избрани	 од	
водородна	или	алкилна	група;

	 R�	и	R4	се	независно	водородна	или	алкилна	група	
или;

	 R�	и	R4	и	јаглеродниот	атом	за	кој	тие	се	поврзани	
формираат	циклоалкилен	прстен,	или;	

	 R�	 и	 R�	 	 заедно	 формираат	 сатуриран	 (CH�)m	
хетероцикл;

	 R5	 е	 водород,	 халоген,	 или	 супституирана	 или	
несупституирана	алкилна	група;

	 R6	и	 R7	 се	 независно	 водород,	 халоген,	 цијано,	
алкилтио,	или	супституирана	или	несупституирана	
алкилна	група;

	 R8	 и	 R9	 се	 независно	 водород,	 хидроксил,	
супституирана	 или	 несупституирана	 алкилна	
група,	 алкокси,	 =O,	 NR�0R��,	 OC(=O)NR�R�,	
OC(=O)C1-4	алкил,	ил	алкилтиол;

	 R�0	 и	 R��	 се	 независно	 водород,	 	 супституирана	
или	 несупституирана	 алкилна	 група,	 C(=O)C1-4	
алкил,	C(=O)OC1-4	алкил,	или	C(=O)NR�R�	или	R�0	
и	R��	заедно	комплетираат	сатуриран	5	или	6-член	
хетероцикличен	прстен,	кој	опционално	вклучува	
дополнителен	 хетероатом	 селектиран	 од	 N,	 O,	
или	Ѕ	кога	прстенот	е	6-член;

	 А	е	(CH�)n,	C=O,	или	CHC1-4алкил;
	 В	 е	 или	 единечна	 или	 двојна	 врска,	 каде	 што	

кога	В	е	двојна	врска,	R8	и	R9	се	селектирани	од	
водород,	или	супституирана	или	несупституирана	
алкилна	група;

	 m	=	2-4;
	 n	=	0-2;
	 X	и	Y	се	или	N	или	C,	каде	што	X	и	Y	се	различни;	

и	 испрекинатите	 врски	 означуваат	 соодветно	
поставена	единечна	или	двојна	врска.	

	 Има	уште	21	патентни	барања.
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902103

(5�)	 G 08B 29/04	 (��)	 902103
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2006/79	 (22)	 15/02/2006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 20/04/2011	EP	01109800.1
(97)	 30/11/2005	EP	1174839	B1
(7�)	 Vimar SpA
 36063 Marostica (VI), IT
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		
	 ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 GUSI,	Piero,	Camillo
(54)	 ИЗУМ ПРОТИВ МЕШАЊЕ И РЕЛАТИВНА 

МЕТОДА ЗА ОТКРИВАЊЕ МЕШАЊЕ СО 
КОМПОНЕНТА

(57)	 1	 	 Уред	 за	 откривање	 на	 неовластено	 мешање	
(10)	 за	 компоненти	 (9),	 приложени	 во	 кутија	 (8)	
поставена	на	куќиште	приклучено	за	струја	(1),	кој	

опфаќа:
	 -	 генератор	(11)	за	произведување	на	детекциски	

сигнал	кој	се	шири	внатре	во	споменатото	куќиште	
(1)	во	дадени	услови;

	 -	 детектор	 (12)	 чувствителен	 на	 споменатиот	
детекциски	 сигнал	 раширен	 во	 споменатото	
куќиште	(1)	така	што	секое	неовластено	мешање	
со	 компонентата	 (9)	 произведува	 варијација	 во	
споменатите	 дадени	 услови	 и	 последователна	
варијација	 на	 споменатиот	 детекциски	 сигнал	
откриен	од	споменатиот	детектор;

	 -	 аларм	 (20)	 поврзан	 со	 споменатиот	 детектор	
(12)	да	ги	сигнализира	промените	во	споменатиот	
детектор	 откриени	 од	 споменатиот	 детектор,	
карактеристичен по тоа што	 барем	
споменатите	 детектори	 (12)	 се	 распоредени	
внатре	во	споменатата	кутија	(8)	на	компонентата	
(9).	

	 Има	уште	17	патентни	барања.



Glasnik 14/2 str.2-158 juni 2007 Skopje   

Patenti

���

902068

(5�)	 B 64D 23/00,		 (��)	 902068
	 A	63G	31/00	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/8�	 (��)	 �5/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 04/09/2003	EP	03769569.9
(97)	 11/01/2006	EP	1539572
(7�)	 Immonel
 84, rue la Fontaine  75016 Paris, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 MOINEL	DELALANDE,	Emmanuel
(54) СИМУЛАТОР НА СЛОБОДНО ПАЃАЊЕ
(57)	 1.		Симулатор	на	слободно	паѓање,	кој	опфаќа:
	 -	 пониска	компресиона	комора	(22):
	 -	 во	близината	на	нејзината	пониска	периферија	

се	 отворени	 излезни	 отвори	 од	 мноштво	

вентилатори	 (24)	 наредени	 во	 центрипетална	
кофигурација,	и

	 -	 во	 нејзиниот	 горен	 зашилен	 дел	 е	 сместена	
компресиона	решетка	(30);

	 -	 цилиндроидна	 комора	 (36)	 која	 ограничува	
простор	 за	 маневрирање,	 сместена	 веднаш	 над	
компресионата	комора	(22),	и	која	е	дизајнирана	да	
е	преминувана	од	хомоген	проток	на	подигнувачки	
воздух	 што	 има	 градиент	 на	 брзината	 кој	 се	
намалува	правилно	од	дното	кон	врвот;	и

	 -	 генерално	 цилиндрична	 суперструктура	 која	
ги	 вклучува	 најмалку	 комората	 за	 маневрирање	
(14)	 на	 симулаторот,	 која	 завршува	 во	 нејзиниот	
горен	дел	во	свод	(12)	кој	 ја	покрива	наведената	
комора	за	маневрирање	на	симулаторот,	и	која	е	
наредена	да	поддржува	надолна	циркулација	на	
воздухот	кој	ја	напушта	комората	за	маневрирање	
кон	влезните	отвори	на	вентилаторите.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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902071

(5�) C 07K 14/00	 (��)	 902071
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/8�	 (��)	 �5/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 23/04/2001	EP	01930664.6
(97)	 08/03/2006	EP	1290013	B1
(7�)	 Amgen Inc.
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 KOHNO,	Tadahiko
(54) ДЕРИВАТИ НА АРО-АI/AII ПЕПТИДИ

(57)	 1.		Состав	од	материја	со	формулата	
	 (A�)a-F�-(A�)b

	 и	негови	мултимери,	назначен со тоа што:
	 F�	е	Fc	домен;
	 A�	и	 A�	 се	 секој	 независно	 одбрани	 од	 -(L�)c-P�,	

-(L�)c-P�-(L�)d-P�,	 -(L�)c-P�-(L�)d-P�-(L�)e-P�,	 и	 -(L�)c-
P�-(L�)d-P�-(L�)e-P�-(L4)f-P4	 P�,	 P�,	 P�	 и	 P4	 се	 секој	
независно	 секвенци	 на	 домени	 на	 пептид	 на	
амфифа-тичен	 спирален	 аполипопротеин	 AI	
(Apo-AI)	или	миметички	пептид	на	амфифа-тичен	
спирален	Apo-AI;

	 L�,	L�,	L�	и	L4	се	секој	независно	поврзувачи;	и
	 a,	b,	c,	d,	e	и	f	се	секој	независно	0	или	1,	под	услов	

да	барем	еден	од	a	и	b	е	1.	
	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 491/14,		 (��)	 902067
	 A	61K	31/415,	31/435,		 (��)	 Т1
	 A	61P	1/04,		 (��)	 �6/0�/�006
	 C	07D	221/00,	235/00,		 (45)	 �0/06/�007
	 311/00,	471/14
(��)	 	�006/84
(96)	 28/03/2001	EP	01933769.0
(97)	 30/11/2005	EP	1313740	B1
(7�)	 ALTANA Pharma AG
 Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 POSTIUS,	Stefan
	 SIMON,	Wolfgang-Alexander
	 HUBER,	Reinhard
	 KROMER,	Wolfgang
	 SENN-BILFINGER,	Jorg	and	
	 BUHR,	Wilm
(54)	 ПРОЛЕКОВИ ОД ДЕРИВАТИ НА ИМИДА–

ЗОПИРИДИН
(57)	 1.		Соединение	со	формулата	1

	

 назначено со тоа што
	 R1	е	1-4C-алкил,	
	 R2	е	1-4C-алкил	или	хидрокси-1-4C-алкил,	
	 R3	 е	 водород,	 халоген,	 карбоксил,	 -CO-1-4C-

алкокси,	 хидрокси-1-4C-алкил,	 1-4C-алкокси-1-
4C-алкил,	 флуоро-1-4C-алкокси-1-4C-алкил	 или	
радикалот	-CO-NR3aR3b,	еден	од	супституентите	
R4a	 и	R4b	 е	 водород	 и	 другиот	 е	 хидроксил,	 1-
4C-алкокси,	 1-4C-алкокси-1-4C-алкокси	 или	
радикалот	-OR’,	или	каде	што	R4a	и	R4b	заедно	се	
O	(кислород),	еден	од	супституентите	R5a	и	R5b	
е	водород	и	другиот	е	хидроксил,	1-4C-алкокси,	1-
4C-алкокси-1-4C-алкокси	или	радикалот	-OR’,	или	
каде	што	R5a	и	R5b	заедно	се	O	(кислород),	каде	
еден	од	супституентите	R4a	и	R4b	мора	да	го	има	
значењето	-OR’	и/или	еден	од	супституентите	R5a	
и	R5b	мора	да	го	има	значењето	-OR’,	

	 R6	е	водород,	халоген,	1-4C-алкил,	1-4C-алкокси,	
1-4C-алкоксикарбониламино,	 1-4C-алкокси-1-4C-
алкоксикарбониламино	 или	 трифлуорометил,	
R7	 е	 водород,	 халоген,	 1-4C-алкил	 или	 1-4C-
алкокси	и	X	е	O	 (кислород)	или	NH,	 каде	R3a	е	
водород,	 1-7C-алкил,	 хидрокси-1-4C-алкил	 или	

1-4C-алкокси-1-4C-алкил	 и	R3b	 е	 водород,	 1-7C-
алкил,	 хидрокси-1-4C-алкил	 или	 1-4C-алкокси-1-
4C-алкил,	или	каде	

	 R3a	и	R3b	заедно,	вклучително	азотниот	атом	за	
кој	 обете	 се	 врзани,	 се	 пиролидино,	 пиперидино	
или	морфолино	радикал,	и	каде	

	 R’	е	одбрано	од	групата	која	се	состои	од	
	 -C(O)-NR8R9,	
	 -C(O)-alk-NR8R9,	
	 -C(O)-alk-C(O)-NR8R9,	
	 -P(O)(OH)2,	
	 -S(O)2NR8R9,	
	 -C(O)-R8,	
	 -C(O)-C6H3R10R11,	
	 -C(O)-OR8,	
	 -C(O)-alk-C(O)-R8,	
	 -C(O)-alk-C(O)-OR8,	
	 -C(O)-C(O)-R8,	
	 -C(O)-C(O)-OR8,	
	 и	
	 -CH2-OR8,	
	 каде	
	 alk	е	1-7C-алкилен,	
	 R8	 е	 водород,	 1-10C-алкил	 или	 1-4C-алкил	

супституиран	 од	 халоген,	 карбоксил,	 хидроксил,	
сулфо	 (-SO3H),	 сулфамоил	 (-SO2NH2),	
карбамоил	 (-CONH2),	 1-4C-алкокси	 или	 1-4C-
алкоксикарбонил,	

	 R9	е	водород	или	1-4C-алкил,	
	 R10	 е	 водород,	 халоген,	 нитро,	 1-4C-алкил,	

1-4C-алкокси,	 1-4C-алкоксикарбонил,	 1-4C-
алкоксикарбониламино,	 1-4C-алкокси-1-4C-
алкоксикарбониламино	или	трифлуорометил	и	

	 R11	 е	 водород,	 халоген,	 1-4C-алкил	 или	 1-4C-
алкокси	или	негови	соли.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�) C 07D 265/18,		 (��)	 902091
	 A	61K	31/536,	 (��)	 Т1
		 A	61P	25/00	 (��)	 �6/0�/�006
(��)	 	�006/86	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 09/04/2003	EP	03712152.2
(97)	 01/02/2006	EP	1500654	B1
(7�)	 LABORATORIOS DEL DR.ESTEVE, S.A.
 Av. Mare de Deu de Montserrat, 221  08041 

Barcelona, ES
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 TORRENS-JOVER,	Antonio
	 CASTRILLO-PEREZ,	Jose,	Aurelio	and	
	 FRIGOLA-CONSTANSA,	Jordi
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОКСАЗИНОН, НИВНО 

ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ
(57)	 1.	 	 Соединението	 бензоксазинон	 со	 општа	

формула	(I)
	
	

	

	

	
	 кадешто:
	 R�	 претставува	 водород,	 халоген,	 алкоксил	 или	

C�-C4	алкил	радикал;
	 R�	 претставува	 водород,	 C�-C4	 алкил	 радикал,	

бензил	 радикал	или	 заедно	 со	R�	 може	да	биде	
дел	од	пет	или	6-член	хетероциклил;

	 R�	 претставува	 бицикличен	 прстен,	 трицикличен	
прстен,	 супституиран	 фенил	 или	 фенил	
супституиран	 со	 хидрокарбонатен	 синџир	 кој	
заедно	 со	 R�	 	 	 е	 дел	 од	 5	 или	 6-член	 азотен	
хетероциклил;

	 А	претставува-CHR4-или	-CHR4-CH�-;	и		
	 R4	 претставува	 водород,	 а	 C�-C4	 алкил	 радикал	

или	фенил	радикал;	
	 или	 еден	 од	 неговите	 физиолошки	 прифатливи	

соли.	
	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 493/04,		 (��)	 902092
	 A	61K	31/18,	31/34,		 (��)	 Т1
	 31/36,	31/665,		 (��)	 �7/0�/�006
	 C	07C	311/29,	311/42,		 (45)	 �0/06/�007
	 C	07D	307/20,	317/62,	
	 319/06,	407/12,	
	 C	07F	9/6561	
(��)	 	�006/87	 	
(96)	 09/02/2000	EP	00913402.4
(97)	 30/11/2005	EP	1159278	B1
(7�)	 VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 Cambridge, MA 02139-4242, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 HALE,	Michael,	R
	 BAKER,	Christopher,	T	
	 STAMMERS,	Timothy	A
	 SHERRILL,	Ronald,	G	
	 SPALTENSTEIN,	Andrew
	 FURFINE,	Eric,	S
	 MALTAIS,	Francois	
	 ANDREWS,	Clarence,	Webster,	III	
	 MILLER,	John,	F	and	
	 SAMANO,	Vicente
(54) ИНХИБИТОРИ НА АСПАРТИЛ ПРОТЕАЗА
(57)	 1.		Соединение	со	формулата	(I):

	

	

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
назначено со тоа што:

	 E’	е	-CO-	или	-SO�-;
	 А	е	одбран	od	H;	
	 Ht;	
	 -R�-Ht;	
	 -R�-C�-C6	алкил,	кој	може	да	биде	супституиран	со	

една	или	повеќе	групи	кои	се	независно	одбрани	
од	 хидрокси,	C�-C4	 алкокси,	Ht,	 -O-Ht,	 	 -NR�-CO-
N(R�)�,	-SO�-R�	или	-CO-N(R�)�;	

	 -R�-C�-C6	алкенил,	кој	може	да	биде	супституиран	
со	 една	 или	 повеќе	 групи	 кои	 се	 независно	
одбрани	 од	 хидрокси,	C�-C4	 алкокси,	Ht,	 -O-Ht,	 -
NR�-CO-N(R�)�	или	-CO-N(R�)�;	

	 или	R7;	
	 секој	R�	е	 независно	 одбран	 од	 -C(O)-,	 -S(O)�-,	 -

C(O)-C(O)-,	-O-C(O)-,	-O-S(O)�,		-NR�-S(O)�-,	-NR�-
C(O)-	или	-NR�-C(O)-C(O)-;	

	 секој	Ht	е	независно	одбран	од	C�-C7	циклоалкил;	
C5-C7	циклоалкенил;	

	 C6-C�4	арил;	

	 или	 5-	 до	 7-член	 заситен	 или	 незаситен	
хетероциклик,	 кој	 содржи	 еден	 или	 повеќе	
хетероатоми	 кои	 се	 одбрани	 од	 N,	 O	 или	 S;	
каде	 што	 наведениот	 арил	 или	 наведениот	
хетероциклик	може	да	бидат	споени	со	Q;	

	 и	 каде	 што	 било	 кој	 член	 на	 наведениот	 Ht	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	кои	се	независно	одбрани	од	оксо,	
-OR�,	 SR�,	 -R�,	 -N(R�)(R�),	 -R�-OH,	 -CN,	 -CO�R�,	 -
C(O)-N(R�)�,	 -S(O)�-N(R�)�,	 -N(R�)-C(O)-R�,	 -N(R2)-
C(O)O-R�,	 -C(O)-R�,	 	 -S(O)n-R�,	 -OCF�,	 -S(O)n-Q,	
метилендиокси,	-N(R�)-S(O)�(R�),	хало,	-CF�,	-NO2,	
Q,	-OQ,	-OR7,	-SR7,	-R7,	-N(R�)(R7)	или	-N(R7)�;	

	 секој	Q	е	независно	одбран	од	3-	до	7-член	заситен,	
делумно	 заситен	 или	 незаситен	 карбоцикличен	
прстенест	 систем;	 или	 5-	 до	 7-член	 заситен,	
делумно	 заситен	 или	 незаситен	 хетероцикличен	
прстен	 кој	 содржи	еден	или	повеќе	 хетероатоми	
кои	се	одбрани	од	O,	N	или	S;	

	 каде	што	Q	може	да	биде	супституиран	со	една	
или	 повеќе	 групи	 одбрани	 од	 оксо,	 -OR�,	 -R�,	 	 -
SO�R�,	-SO�-N(R�)�,	-N(R�)�,	-N(R�)-C(O)-R�,	-R�-OH,	
-CN,	-CO�R�,		-C(O)-N(R�)�,	хало,	-CF�;

	 секој	 R�	 е	 независно	 одбран	 од	 H,	 или	 C�-C4	
алкил;	

	 и	каде	што	наведениот	алкил,	кога	не	е	супституент	
на	Q,	може	да	биде	супституиран	со	Q	или	-OR�;	

	 каде	 што	 	 кога	 наведениот	 R�	 е	 средина	
супституирана	со	-OR�,	наведениот	R�	во	-OR�	не	
може	да	биде	супституиран	со	-OR�;

	 B,	кога	е	присутен,	е	-N(R�)-C(R�)�-C(O)-;
	 секој	x	е	независно	0	или	1;
	 секој	R�	е	независно	одбран	од	H,	Ht,	C�-C6	алкил,	

C�-C6	алкенил,	 C�-C6	 алкинил,	 C�-C6	 циклоалкил	
или	C5-C6	циклоалкенил;	каде	што	секој	член	на	
наведениот	R�,	освен	H,	може	да	биде	супституиран	
со	еден	или	повеќе	супституенти	одбрани	од	-OR�,	
-C(O)-NH-R�,	-S(O)n-N(R�)(R�),	-N(R�)�,	-N(R�)-C(O)-
O(R�),	-N(R�)-C(O)-N(R�),	-N(R�)-C(O)-(R�),	Ht,	-CN,	
-SR�,	-CO�R�,	или	NR�-C(O)-R�;

	 секој	n	е	независно	1	или	2;
	 G,	 кога	е	присутен,	е	одбран	од	H,	R7	 или	C�-C4	

алкил,	 или,	 кога	 G	 е	 C�-C4	 алкил,	 G	 и	 R7	 може	
да	 бидат	 поврзани	 еден	 со	 друг	 или	 директно	
или	 преку	 врска	 C�-C�,	 со	 што	 се	 формира	
хетероцикличен	прстен;	или

	 кога	G	не	е	присутен,	азотот	за	којшто	е	прикачен	
G	 е	 поврзан	 директно	 за	 групата	 R7	во	 -OR7	 со	
истовремено	отстранување	на	една	група	-ZM	од	
R7;

	 D	е	одбран	од	Q;	
	 C�-C6	алкил	кој	може	да	биде	супституиран	со	една	

или	повеќе	групи	одбрани	од	C�-C6	циклоалкил,	-
OR�,	-S-Ht,	-R�,	-O-Q	или	Q;	

	 C�-C4	алкенил	кој	може	да	биде	супституиран	со	
една	или	повеќе	групи	одбрани	од	-OR�,	-S-Ht,	

	 -R�,	-O-Q	или	Q;	
	 C�-C6	циклоалкил	кој	може	да	биде	супституиран	

или	споен	со	Q;	
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	 или	 C5-C6	 циклоалкенил	 кој	 може	 да	 биде	
супституиран	или	споен	со	Q;

	 D’	 е	одбран	од	C�-C�5	 алкил,	C�-C�5	 алкенил	или	
C�-C�5	 алкинил,	 при	што	 секој	 од	 нив	 содржи	 по	
еден	или	повеќе	супституенти	одбрани	од	-OCF�,	
-NO�,	 азидо,	 -N(R�)-N(R�)�,	 -O-N(R�)�,	 -(R�)N-O-
(R�),	 -CN,	 -C(O)-N(R�)�,	 -S(O)n-N(R�)�,	 -N(R�)-C(O)-
R�,	 -N(R�)-C(O)-N(R�)�,	 -N(R�)-C(O)-S(R�),	 -N(R�)-
S(O)n(R�),	 -N(R�)-S(O)n-N(R�)�,	 -S-NR�-C(O)R�,	
-C(S)N(R�)�,	 -C(S)R�,	 -NR�-C(O)OR�,	 -O-C(O)OR�,	
-O-C(O)N(R�)�,	 -NR�-C(S)R�,	 =N-OH,	 =N-OR�,	 =N-
N(R�)�,	 =NR�,	 =NNR�C(O)N(R�)�,	 =NNR�C(O)OR�,	
=NNR�S(O)n-(R�)�,	 -NR�-C(S)OR�,	 -NR�-C(S)N(R�)�,	
-NR�-C[=N(R�)]-N(R�)�,	 -N(R�)-C[=N-NO�]-N(R�)�,	
-N(R�)-C[=N-NO�]-OR�,	 -N(R�)-C[=N-CN]-OR�,	
-N(R�)-C[=N-CN]-(R�)�,	 -OC(O)R�,	 -OC(S)R�,	 -
OC(O)N(R�)�,	 -C(O)N(R�)-N(R�)�,	 -O-C(O)N(R�)-
N(R�)�,	 -O-C(O)N(OR3)(R3),	 -N(R�)-N(R�)C(O)R�,	
-N(R�)-OC(O)R�,	 -N(R3)-OC(O)R�,	 -N(R�)-OC(O)R�,	
-OC(S)N(R�)�,	-OC(S)N(R�)(R�),	или	-PO�-R�;

	 Е	е	одбран	од	Ht;	
	 O-Ht;	
	 Ht-Ht,	Ht	споен	со	Ht;	
	 -O-R�;	
	 -N(R�)(R�);	
	 C�-C6	 алкил	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	

една	 или	 повеќе	 групи	 одбрани	 од	 R4	 или	 Ht;	
C�-C6	 алкенил	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	
со	една	или	повеќе	 групи	одбрани	од	R4	или	Ht;	
карбоциклик	којшто	е	заситен	со	C�-C5	и	кој	може	
да	биде	 супституиран	 со	една	или	повеќе	 групи	
одбрани	од	R4	или	Ht;	

	 или	карбоциклик	којшто	е	незаситен	со	C5-C6	и	кој	
може	да	 биде	 супституиран	 со	 една	 или	 повеќе	
групи	одбрани	од	R4	или	Ht;

	 секој	R4	е	независно	одбран	од	-OR�,	-OR�,	-SR�,	
-SOR�,	-SO�R�,	-CO�R�,	-C(O)-NHR�,	-C(O)-N(R�)�,	-
C(O)-NR�(OR�);	

	 -S(O)�-NHR�,	 хало,	 -NR2-C(O)-R�,	 -N(R�)�	 или	 	 -
CN;

	 секој	R7	е	независно	одбран	од	водород,	

	

	 каде	што	 секој	 	М	 е	 независно	 одбран	 од	H,	 Li,	
Na,	 K,	 Mg,	 Ca,	 Ba,	 -N(R�)4,	 C�-C��-алкил,	 C�-C��-
алкенил,	или	-R6;	

	 каде	 што	 1	 до	 4	 -CH�	 радикали	 на	 алкилната	
или	алкенилната	група,	различни	од	-CH�	којшто	
е	поврзан	со	z,	може	да	се	заменат	со	 група	на	
хетероатоми	кои	се	одбрани	од	O,	S(O),	S(O)�,	или	
N(R�);	

	 и	 каде	што	 секој	 водород	 во	 наведениот	 алкил,	
алкенил	или	R6	може	да	се	замени	со	супституент	
одбран	од	оксо,	 -OR�,	 -R�,	N(R�)�,	N(R�)�,	R�OH,	 -
CN,	 -CO�R�,	 -C(O)-N(R�)�,	 -S(O)�-N(R�)�,	 -N(R�)-
C(O)-R�,	 -C(O)R�,	 -S(O)n-R�,	 -OCF�,	 -S(O)n-R6,	

N(R�)-S(O)�(R�),	хало,	-CF�,	или	-NO�;
	 M’	 е	 H,	 C�-C��-алкил,	 C�-C��-алкенил,	 или	 -R6,	

каде	што	1	до	4	-CH�	радикали	на	алкилната	или	
алкенилната	група	може	да	се	заменат	со	група	на	
хетероатоми	кои	се	одбрани	од	O,	S,	S(O),	S(O)�,	
или	N(R�);	

	 и	 каде	 што	 секој	 водород	 во	 наведениот	 алкил,	
алкенил	или	R6	може	да	се	замени	со	супституент	
одбран	 од	 оксо,	 -OR�,	 -R�,	 -N(R�)�,	N(R�)�,	 -R�OH,	
-CN,	 -CO�R�,	 -C(O)-N(R�)�,	 -S(O)�-N(R�)�,	 -N(R�)-
C(O)-R�,	 -C(O)R�,	 -S(O)n-R�,	 -OCF3,	 -S(O)n-R6,	 -
N(R�)-S(O)�(R�),	хало,	-CF�,	или	-NO�;

	 Z	е	O,	S,	N(R2)2,	или,	кога	М	не	е	присутен,	тогаш	
е	H;

	 Y	е	P	или	S;
	 X	е	О	или	S;
	 R9	е	C(R�)�,	О	или	N(R�);	
	 и	каде	што	кога	Y	е	S,	Z	не	е	S;
	 R6	е	 5-	 до	 6-член	 заситен,	 делумно	 заситен	 или	

незаситен	 карбоцикличен	 или	 хетероцикличен	
прстенест	 систем,	 или	 8-	 до	 10-член	 заситен,	
делумно	 заситен	 или	 незаситен	 бицикличен	
прстенест	систем;	

	 каде	 што	 секој	 од	 наведените	 хетероциклични	
прстенести	 системи	 содржи	 еден	 или	 повеќе	
хетероатоми	одбрани	од	O,	N,	S,	S(O)n	или	N(R�);	

	 и	 каде	 што	 секој	 од	 наведените	 прстенести	
системи	може	да	содржи	1	до	4	супституенти	кои	
се	независно	одбрани	од	OH,	C�-C4	алкил,	-O-C�-
C4	алкил	или	-O-C(O)-C�-C4	алкил;	и

	 секој	 R5	 е	 независно	 одбран	 од	 водород,	 C�-C8	
алкил,	C�-C8	алкенил,	C�-C8	алкинил	или	Ht,	каде	
што	 секој	 R5,	 освен	 за	 водород,	 може	 да	 биде	
супституиран	со	-CF�,	-PO�R�,	азидо	или	хало.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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(5�)	 A 62B 35/00	 (��)	 902087
	 	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/88	 (��)	 �7/0�/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 19990000730		20/10/1999		AT	and	
	 19990000732		20/10/1999		AT
(96)	 19/10/2000	EP	00969054.6
(97)	 14/12/2005	EP	1222004	B1
(7�)	 Walter, Lea
 Fratresstrasse 17, 9800 Spittal/Drau, AT
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 Walter,	Lea
(54) ОПРЕМА ЗА СПАСУВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРИ 

РАБОТА

(57)	 1.		Опрема	за	спасување	и	заштита	при	работа,	која	
се	состои	од	едноделен	костум	(1)	и	ремени	(2а;	
2б;	3а;	4)	кои	се	трајно	зашиени	за	едноделниот	
костум	 во	 регионот	 на	 бутовите,	 во	 регионот	 на	
задникот	и	во	регионот	на	пазувите,	назначена со	
тоа што ремените	(3а,	4)	кои	се	трајно	зашиени	
за	 едноделниот	 костум	 во	 регионот	 на	 задникот	
и	во	регионот	на	пазувите	и	 кои	се	првенствено	
поврзани	 со	 подолжни	 ремени	 (11а,	 11б)	 кои	 се	
трајно	 зашиени	 за	 едноделниот	 костум,	 секогаш	
се	 поврзани	 со	 два	 подвижни	 ремени	 (6а,	 8а	
или	 6б,	 8б)	 на	 предниот	 дел	 од	 едноделниот	
костум	 со	 помош	 на	 прстени	 за	 прицврстување	
(5а,	7а	или	5б,	7б)	и	што	на	предната	страна	се	
предвидени	 уште	 два	 подвижни	 ремени	 (9а,	 9б)	
кои	се	протегаат	нагорно	од	регионот	на	бутовите	
и	 се,	 во	 секој	 случај	 заедно	 со	 два	 од	 другите	
подвижни	 ремени	 (6а,	 8а	 или	 6б,	 8б),	 поврзани	
со	подвижниот	прстен	за	прицврстување	(10а	или	
10б)	во	регионот	на	градите.	

	 Има	уште	2	патентни	барања.

902087



Glasnik 14/2  str.2-158 juni 2007 Skopje

Patenti

��8

(5�) A 61K 31/196,	31/616,		 (��)	 902086
	 A	61P	7/02	 (��)	 Т1
(21)	 	2006/89	 (22)	 20/02/2006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 04/04/2003	EP	03745819.7
(7�)	 Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 	VERBEUREN,	Tony
	 LAVIELLE,	Gilbert
	 CIMETIERE,	Bernard	and	
	 VALLEZ,	Marie-Odile

(54)	 КОМБИНАЦИЈА НА АНТИТРОМБОТСКО СРЕ–
ДСТВО  СО   АСПИРИН  И  НЕЈЗИНА  УПОТРЕБА 
ЗА ТРЕТИРАЊЕ АТЕРОТРОМБОТСКИ ЗАБОЛУ–
ВАЊА

(57)	 1.		Комбинација	на	соединение	(A)	со	формулата	
(I),	 или	 негова	 форма	 на	 оптички	 изомер	 или	
фармацевтски	 прифатлива	 сол,	 и	 аспирин	 или	
негова	фармацевтски	прифатлива	сол:

	 	 	 	
	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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(5�)	 C 07H 17/08	 (��)	 902060
	 	 (��)	 Т1
(21)	 	2006/90	 (22)	 20/02/2006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 01/05/2002	EP	02726369.8
(97)	 08/03/2006	EP	1390377	B1
(7�) Pfizer Products Inc.
 Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 

US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 LI,	Zheng,	Jane	and	
	 TRASK,	Andrew,	Vincent

(54) НОВИ КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА АЗИТРОМИЦИН
(57)	 1.		Кристален	азитромицин	сескихидрат,	назначен 

со тоа што има	 NMR	 спектар	 на	 13C	 цврста	
состојба	кој	содржи	мноштво	на	врвни	вредности	
со	хемиски	поместувања	на	179.5	ppm,	при	што	
секоја	единечна	врвна	вредност	е	поделена	од	0	
до	0.3	ppm;	10.4	ppm;	9.9	ppm;	9.3	ppm;	7.6	ppm;	6.5	
ppm;	каде	што	наведените	врвни	вредности	може	
да	покажат	варирање	во	хемиското	поместување	
од	±0.2	ppm.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.

(5�)	 C 12N 15/12,		 (11)	 902085
	 A	61K	48/00,		 (13)	 Т1
	 C	��M	�/00	 (��)	 ��/0�/�006
(21)	 	2006/91	 (45)	 30/06/2007
(96)	 19/10/1999	EP	99960139.6
(97)	 08/03/2006	EP	1123396	B1
(7�)	 Powderject Vaccines, Inc
 585 Science Drive, Suite C  Madison, Wisconsin 

53711, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 FULLER,	James,	T

(54) МИНИМАЛНИ ПРОМОТЕРИ И НИВНА 
УПОТРЕБА

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 конструкција	 на	 нуклеинска	
киселина	 која	 содржи	 шифрирачка	 секвенца	
која	 шифрира	 антиген	 и	 секвенца	 на	 промотер	
која	 не	 е	 споена	 со	 неговата	 секвенца	 на	
природен	 засилувач	 и	 која	 е	 работно	 поврзана	
со	 шифрирачката	 секвенца,	 за	 производство	
на	 медикамент	 за	 употреба	 при	 имунизација	
со	 нуклеинска	 киселина	 на	 цицачки	 субјект,	
назначена со тоа што	 наведениот	 антиген	 е	
антиген	 на	 вирусен,	 бактериски,	 паразитен	 или	
габичен	 патоген,	 или	 е	 антиген	 специфичен	 за	
тумор	 или	 антиген	 поврзан	 со	 автоимунолошко	
заболување.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 403/04,	 (��)	 902034	
	 A	61K	31/404,	 (��)	 Т1
	 A	61P	5/00	 (��)	 ��/0�/�006
(21)	 	2006/92	 (45)	 30/06/2007
(96)	 17/07/2003	EP	03753652.1
(97)	 07/12/2005	EP	1525198	B1
(7�)	 Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France,  75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 SERRADEIL-LE	GAL,	Claudine
	 WAGNON,	Jean
	 GARCIA,	Georges
	 AULOMBARD,	Alain	and	
	 PRADINES,	Antoine
(54)	 ДЕРИВАТИ НА АЦИЛОКСИПИРОЛИДИН, 

ПРИПРЕМA И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА 
УПОТРЕБА

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

		(I)

 

 назначено со тоа што:
	 R�	 претставува	 атом	 на	 водород,	 	 (C�-C6)алкил,		

(C�-C6)	циклоалкил,	група	-CH�CH�COOH	или	група	
-NR�R�;

	 R�	и	R�	засебно	и	независно	претставуваат	атом	на	
водород	или	(C�-C6)алкил;	

	 во	форма	на	база	или	во	форма	на	адитивна	сол	
со	органска	или	неорганска	база,	како	и	во	форма	
на	хидрат	или	солват.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 221/12,		 (��)	 902084
	 A	61K	31/435,		 (��)	 Т1
	 A	61P	11/08,		 (��)	 �7/0�/�006
	 C	07D	401/10	 (45)	 �0/06/�007
(21)	 	2006/97	 	
(96)	 12/01/2000	EP	00901534.8
(97)	 07/12/2005	EP	1147089	B1
(7�)	 ALTANA Pharma AG
 Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(72)	 FLOCKERZI,	Dieter
	 HATZELMANN,	Armin
	 BEUME,	Rolf
	 BOSS,	Hildegard
	 AMSCHLER,	Hermann		
	 KLEY,	Hans-Peter
	 GRUNDLER,	Gerhard		
	 GUTTERER,	Beate	and	
	 BUNDSCHUH,	Daniela

(54) ФЕНИЛФЕНАНТРИДИНИ СО PDE-IV 
ИНХИБИРАЧКА АКТИВНОСТ

(57)	 1.		Соединение	со	формулата	I:

	

 назначено со тоа што
	 R1	е	метокси,
	 R2	е	метокси,
	 R3,	R31,	R4,	R5	и	R51	се	водород,
	 R6	е	3-циклопропилметокси,
	 R13	е	водород	и
	 R20	е	4-циклопропилметокси,
	 и	солите,	N-оксидот	и	солите	на	N-оксидот	на	ова	

соединение	користени	како	негови	солвати.	
	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 498/04,		 (��)	 902104
	 A	6�K	��/4�	 (��)	 Т1
(��)	 	�006/�68	 (��)	 07/04/�006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 09/04/2003	EP03745848.6
(97)	 15/03/2006	EP1492797
(7�)	 PLIVA-ISTRAZIVACKI INSTITUT d.o.o.
 1000 Zagreb, HR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 MERCEP,	Mladen
	 MESIC,	Milan
	 PESIC,	Dijana	and	
	 BENKO,	Iva
(54) 1-ОКСА 3-AЗА-ДИБЕНЗОАЗУЛЕНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ФАКТОРОТ НА ТУМОРНА НЕКРОЗА И 
ИНТЕРМЕДИЕРИ ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО

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

		
	 (I)

 

 назначено со тоа што:
	 X	 може	 да	 биде	 хетероатом	 како	 што	 се	 O,	 S,	

S(=O),	S(=O)�,	или	NRa,	каде	што	Ra	е	водород	или	
заштитна	група;

	 Y	и	Z,	независно	еден	од	друг,	претставуваат	еден	
или	повеќе	идентични	или	различни	супституенти	
кои	се	поврзани	со	било	кој	расположив	јаглероден	
атом	 и	 може	 да	 бидат	 водород,	 халоген,	 C�-C4	
алкил,	 C�-C4	 алкенил,	 C�-C4	 алкинил,	 хало-C�-C4	
алкил,	хидрокси,	C�-C4	алкокси,	трифлуорометил,	
трифлуорометокси,	 	 C�-C4	 алканоил,	 	 амино,		
амино-C�-C4	 алкил,	 N-	 (C�-C4-алкил)амино,	 N,N-
ди(C�-C4-алкил)амино,	 тиол,	 C�-C4	 алкилтио,	
сулфонил,	C�-C4	алкилсулфонил,	сулфинил,	C�-C4	
алкилсулфинил,	карбокси,	C�-C4	алкоксикарбонил,	
цијано,	нитро;

	 R�	 може	 да	 биде	 водород,	 C�-C7	 алкил,	 CHO,	
(CH�)�COOH,	 (CH�)�CO�Et,	 (CH�)mL,	 каде	 што	
m	означува	1	до	3,	а	L	означува	OH	или	Br,	или	
супституент	со	формулата	(II):

		 (II)

	
	 каде	што:
	 R�	и	R�,	истовремено	или	независно	еден	од	друг,	

може	 да	 бидат	 водород,	 C�-C4	 алкил,	 арил,	 или	
заедно	со	N	имаат	значење	на	хетероциклик	или	

хетероарил	кој	може	да	биде	супституиран;
	 m	претставува	цел	број	од	1	до	3;
	 n	претставува	цел	број	од	0	до	3;
	 Q�	и	 Q�,	 независно	 еден	 од	 друг,	 претставуваат	

кислород,	сулфур,	или	групите:

		
	

	

	 каде	што	супституентите:
	 Y�	 и	 Y�,	 независно	 еден	 од	 друг,	 може	 да	

бидат	 водород,	 халоген,	 C�-C4	 алкил	 или	 арил,	
хидрокси,	 C�-C4	 алкокси,	 C�-C4	 алканоил,	 тиол,	
C�-C4	 алкилтио,	 сулфонил,	C�-C4	алкилсулфонил,	
сулфинил,	 C�-C4	 алкилсулфинил,	 цијано,	 нитро	
или	 заедно	 формираат	 карбонилна	 или	 имино	
група;

	 како	и	неговите	фармаколошки	прифатливи	соли	
и	солвати,	каде	што	за	сите	претходно	наведени	
супституенти,	 арилот	 е	 група	 која	 означува	
ароматски	 прстен,	 како	 и	 споени	 ароматски	
прстени	 кои	 содржат	 еден	 прстен	 со	 најмалку	 6	
јаглеродни	 атоми	 или	 два	 прстени	 со	 вкупно	 10	
јаглеродни	атоми	и	со	наизменични	двојни	врски	
помеѓу	јаглеродните	атоми;	

	 каде	што	хетероарилот	е	 група	која	е	ароматска	
или	 делумно	 ароматска	 група	 со	 моноцикличен	
или	бицикличен	прстен	со	4	до	12	атоми,	од	кои	
најмалку	еден	е	хетероатом,	како	што	е	O,	S	или	
N;	

	 каде	 што	 хетероцикликот	 е	 петчлена	 или	
шестчлена,	 целосно	 заситена	 или	 делумно	
незаситена	 хетероциклична	 група	 која	 содржи	
најмалку	еден	хетероатом,	како	што	е	O,	S	или	N;	

	 и	каде	што	евентуално	супституиран	хетероарил	
или	 хетероциклик	 е	 хетероарилна	 или	
хетероциклична	 група	 која	 е	 супституирана	
со	 еден	 или	 два	 супституенти	 од	 следниве:	
халоген,	 C�-C4	 алкил,	 цијано,	 нитро,	 хидрокси,	
C�-C4	 алкокси,	 тиол,	 C�-C4	 алкилтио,	 амино,	 N-
(C�-C4)	 алкиламино,	 N,N-ди(C�-C4-алкил)-амино,	
сулфонил,	C�-C4	алкилсулфонил,	сулфинил,C�	-C4	
алкилсулфинил.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(5�)	 C 07D 495/04,		 (��)	 902105
	 A	6�K	��/�8	 (��)	 Т1
(21)	 	2006/169	 (22)	 07/04/2006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(96)	 09/04/2003	EP	03745849.4
(97)	 15/03/2006	EP	1509530	B1
(7�)	 PLIVA-ISTRAZIVACKI INSTITUT d.o.o.
 1000 Zagreb, HR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 MERCEP,	Mladen
	 MESIC,	Milan
	 PESIC,	Dijana	and	
	 OZIMEC,	Ivana
(54)	 2-ТИА-ДИБЕНЗОАЗУЛЕНИ КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФАКТОРОТ НА 
ТУМОРНА НЕКРОЗА И ИНТЕРМЕДИЕРИ ЗА 
НИВНО ДОБИВАЊЕ

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

		 (I)

 

 назначено со тоа што:
	 X	може	да	биде	CH�	или	хетероатом	како	што	се	O,	

S,	S(=O),	S(=O)�,	или	NRa,	каде	што	Ra	е	водород	
или	заштитна	група;

	 Y	и	Z,	независно	еден	од	друг,	претставуваат	еден	
или	повеќе	идентични	или	различни	супституенти	
кои	се	поврзани	со	било	кој	расположив	јаглероден	
атом	и	може	да	бидат	водород,	халоген,	C�-C4	алкил,	
C�-C4	 алкенил,	 C�-C4	 алкинил,	 трифлуорометил,	
хало-C�-C4	 алкил,	 хидрокси,	 C�-C4	 алкокси,	
трифлуорометокси,	 C�-C4	 алканоил,	 амино,	
амино-C�-C4	 алкил,	 C�-C4	 алкиламино,	 N-(C�-C4-
алкил)амино,	 N,N-ди(C�-C4-алкил)амино,	 тиол,	
C�-C4	алкилтио,	сулфонил,	C�-C4	алкилсулфонил,	
сулфинил,	C�-C4	алкилсулфинил,	карбокси,	C�-C4	
алкоксикарбонил,	цијано,	нитро;

	 R�	 може	 да	 биде	 водород,	 халоген,	 C�-C7	алкил	
кој	може	да	биде	супституиран	со	еден,	два,	три	
или	повеќе	супституенти	одбрани	од	групата	која	
се	 состои	 од	 атом	 на	 халоген,	 хидрокси,	 C�-C4	
алкокси,	 тиол,	 C�-C4	 алкилтио,	 амино,	 N-(C�-C4)	
алкиламино,	 N,N-ди(C�-C4-алкил)-амино,	 C�-C4	
алкилсулфонил,	C�-C4	алкилсулфинил;	

	 C�-C7	алкенил	кој	може	да	биде	супституиран	со	
еден,	два,	три	или	повеќе	атоми	на	халоген;	

	 C�-C7	 алкинил,	 моноциклична	 или	 бициклична	
арилна	 група,	 која	 има	 од	 6	 до	 10	 јаглеродни	
атоми	 и	 е	 со	 наизменични	 двојни	 врски	 и	 која	
може	 да	 биде	 супституирана	 со	 еден	 или	 два	
супституенти	 одбрани	 од	 групата	 која	 содржи	
флуоро,	 хлоро,	 C�-C4	 алкил,	 цијано,	 нитро,	

хидрокси,	 C�-C4	 алкокси,	 тиол,	 C�-C4	 алкилтио,	
амино,	 N-(C�-C4)алкиламино,	 N,N-ди(C�-C4-
алкил)-амино,	 сулфонил,	 C�-C4	 алкилсулфонил,	
сулфинил,	 C�-C4	 алкилсулфинил	 и	 може	 да	
бидат	поврзани	со	останатиот	дел	од	молекулот	
со	 било	 кој	 расположив	 јаглероден	 атом,	 преку	
директна	врска	или	преку	C�-C4	алкиленска	група;	
моноцикличен	 или	 бицикличен	 хетероатил	 кој	
има	значење	на	ароматски	и	делумно	ароматски	
групи	со	моноцикличен	или	бицикличен	прстен	со	
4	до	12	атоми,	од	кои	најмалку	еден	е	хетероатом	
одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 O,	 S,	 N,	
каде	 што	 расположивиот	 јаглерод	 или	 азот	 го	
претставуваат	 местото	 на	 врзување	 на	 групата	
за	останатиот	дел	од	молекулот,	и	тоа	или	преку	
директна	 врска	 или	 преку	 C�-C4	 алкиленска	
група	 и	 каде	 што	 наведениот	 хетероарил	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 флуоро,	 хлоро,	
C�-C4	 алкил,	 цијано,	 нитро,	 хидрокси,	 C�-C4	
алкокси,	 тиол,	 C�-C4	 алкилтио,	 амино,	 N-(C�-
C4)алкиламино,	 N,N-ди(C1-C4-алкил)-амино,	
сулфонил,	 C�-C4	 алкилсулфонил,	 сулфинил,	 C1-
C4	 алкилсулфинил;	 петчлени	 или	 шестчлени,	
целосно	 заситени	 или	 делумно	 незаситени	
хетероциклични	групи	кои	содржат	најмалку	еден	
хетероатом	одбран	од	 групата	 која	 се	 состои	од	
O,	S	или	N,	каде	што	 јаглеродниот	или	азотниот	
атом	 го	 претставуваат	 местото	 на	 врзување	 на	
групата	за	останатиот	дел	од	молекулот,	и	тоа	или	
преку	директна	врска	или	преку	C�-C4	алкиленска	
група	 и	 каде	 што	 наведената	 хетероциклична	
група	 може	 да	 биде	 супституирана	 со	 флуоро,	
хлоро,	 C�-C4	 алкил,	 цијано,	 нитро,	 хидрокси,	
C�-C4	 алкокси,	 тиол,	 C�-C4	 алкилтио,	 амино,	 N-
(C�-C4)алкиламино,	 N,N-ди(C�-C4-алкил)-амино,	
сулфонил,	 C�-C4	алкилсулфонил,	 сулфинил,	 C�-
C4	 алкилсулфинил;	 хидрокси,	 хидрокси-C�-C7	
алкенил,	 хидрокси-C�-C7	алкинил,	 C�-C7	 алкокси,	
тиол,	 тио-C�-C7	 алкенил,	 тио-C�-C7	 алкинил,	
C�-C7	 алкилтио,	 амино,	 N-(C�-C7	 алкил)амино,	
N,N-ди(C�-C7алкил)амино,	 C�-C7	 алкиламино,	
амино-C�-C7	 алкенил,	 амино-C�-C7	 алкинил,	
амино-C�-C7	 алкокси,	 C�-C7	 алканоил,	 ароил,	
оксо-C�-C7	алкил,	 C�-C7	алканоилокси,	 карбокси,	
C�-C7	алкилоксикарбонил	или	арилоксикарбонил,	
карбамоил,	N-(C�-C7)алкилкарбамоил,	N,N-ди(C�-
C7-алкил)карбамоил,	 цијано,	 цијано-C�-C7	 алкил,	
сулфонил,	C�-C7	алкилсулфонил,	сулфинил,	C�-C7	
алкилсулфинил,	нитро,

	 или	супституент	со	формулата	(II):
	 (II)

	

	
	
	 каде	што:
	 R�	и	R4,	истовремено	или	независно	еден	од	друг,	

може	 да	 бидат	 водород,	 C�-C4	 алкил,	 арил,	 или	
заедно	со	N	имаат	значење	на	хетероциклик	или	
хетероарил	одбран	од	 групата	 која	се	состои	од	
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морфолин-4-ил,	пиперидин-1-ил,	пиролидин-1-ил,	
имидазол-1-ил	или	пиперазин-1-ил;

	 m	и	n	претставуваат	цел	број	од	0	до	3;
	 Q�	 и	 Q�,	 независно	 еден	 од	 друг,	 претставуваат	

кислород,	сулфур,	или	групите:

		

	

	

	 каде	што	супституентите:

	 Y�	и	 Y�,	 независно	 еден	 од	 друг,	 може	 да	 бидат	
водород,	халоген,	евентуално	супституиран	C�-C4	
алкил	или	арил,	каде	што	наведените	евентуално	
супституирани	алкил	или	арил	го	имаат	значењето	
како	 што	 е	 наведено	 погоре,	 хидрокси,	 C�-C4	
алкокси,	 C�-C4	 алканоил,	 тиол,	 C�-C4	 алкилтио,	
сулфонил,	 C�-C4	 алкилсулфонил,	 сулфинил,	 C�-
C4	 алкилсулфинил,	 цијано,	 нитро,	 или	 заедно	
формираат	карбонилна	или	имино	група;

	 R�	 може	 да	 биде	 водород,	 карбокси	 или	
алкилоксикарбонил;	

	 како	и	неговите	фармаколошки	прифатливи	соли	
и	солвати.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.

(5�)	 B 27L 5/06,		 (11)	 902106
	 B	23Q	11/12	 (13)	 Т1
(21)	 	2006/281	 (22)	 19/07/2006
	 	 (45)	 �0/06/�007
(30)	 20011007255		16/02/2001		DE
(96)	 23/11/2001	EP01273770.6
(97)	 07/06/2006	EP1361939
(7�)	 Grenzebach BSH GmbH
 August-Gottlieb-Strasse 5,  36251 Bad Hersfeld, 

DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 MEYER,	Jean
	 WEPPLER,	Heinrich	and	
	 HEINER,	Armin
(54) МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ФУРНИР

(57)	 1.		Машина	за	сечење	фурнир,	што	содржи	маса	
(17)	 која	 е	 подвижна	 реципрочно	 и	 служи	 за	
цврсто	 поставување	 на	 блок	 дрво	 (19)	 врз	 неа,	
при	што	 масата	 (17)	 се	 движи	 на	 водечки	шини	
(16)	 со	 помош	на	 лизгачки	 подлошки	 (20)	 и	 има	
количка	за	алат	(1)	која	е	опремена	со	нож	(8)	и	
притисочна	плоча	(12)	и	е	подвижна	реципрочно	
во	однос	на	рамнината	на	движење	на	масата	(17)	
долж,				линијата,	под	прав	агол	во	однос	на	оваа	
рамнина,	назначена со тоа што	во;				

	 секоја	од	водечките	шини	 (16)	 се	поставени	два	
вентилациони	канали	за	ладење	 (21)	или	дупки,	
низ	кои	може	да	се	води	средството	за	ладење.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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Pregledi

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

A61K31/38	 A61K31/38	 902036	 T1
A61K31/415	 A61K31/38	 902036	 T1
A61K31/44	 A61K31/38	 902036	 T1
B65D75/58	 B65D75/58	 902107	 T1
B65D75/00	 B65D75/58	 902107	 T1
A61K38/33	 A61K38/33	 902054	 T1
A61P35/00	 A61K38/33	 902054	 T1
C08K5/00	 C08K5/00	 902053	 T1
C08L77/00	 C08K5/00	 902053	 T1
C08K5/02	 C08K5/00	 902053	 T1
C12Q1/68	 C12Q1/68	 902099	 T1
C07D231/12	 C07D231/12	 902055	 T1
7A61K31/415	 C07D231/12	 902055	 T1
A61P29/00	 C07D231/12	 902055	 T1
A61K31/5375	 A61K31/5375	 901968	 T1
A61P25/02	 A61K31/5375	 901968	 T1
C07D215/42	 C07D215/42	 902038	 T1
A61K31/47	 C07D215/42	 902038	 T1
7C07D409/04	 C07D215/42	 902038	 T1
C07D409/12	 C07D215/42	 902038	 T1
C07D221/16	 C07D215/42	 902038	 T1
C07D215/48	 C07D215/42	 902038	 T1
C07D413/12	 C07D413/12	 902025	 T1
C07D417/12	 C07D413/12	 902025	 T1
A61K31/665	 C07D413/12	 902025	 T1
A61K31/67	 C07D413/12	 902025	 T1
C07D413/12	 C07D413/12	 902025	 T1
C07D271/00	 C07D413/12	 902025	 T1
C07D213/00	 C07D413/12	 902025	 T1
C07D285/00	 C07D413/12	 902025	 T1
A61K38/17	 A61K38/17	 901998	 T1
A61K38/19	 A61K38/17	 901998	 T1
A61K39/395	 A61K38/17	 901998	 T1
A01K67/027	 A61K38/17	 901998	 T1
A61P35/00	 A61K38/17	 901998	 T1
A61P17/02	 A61K38/17	 901998	 T1
A61P17/06	 A61K38/17	 901998	 T1

C07D223/16	 C07D223/16	 901984	 T1
C07D223/32	 C07D223/16	 901984	 T1
C07D403/04	 C07D223/16	 901984	 T1
C07D409/04	 C07D223/16	 901984	 T1
C07D491/04	 C07D223/16	 901984	 T1
A61K31/55	 C07D223/16	 901984	 T1
A61P3/00	 C07D223/16	 901984	 T1
A61P9/00	 C07D223/16	 901984	 T1
A61P25/00	 C07D223/16	 901984	 T1
A61K45/00	 A61K45/00	 901969	 T1
A61K9/20	 A61K45/00	 901969	 T1
A61P3/06	 A61K45/00	 901969	 T1
A61K35/14	 A61K35/14	 901976	 T1
A61K39/395	 A61K35/14	 901976	 T1
C12N5/06	 A61K35/14	 901976	 T1
A61P37/06	 A61K35/14	 901976	 T1
B31B1/14	 B31B1/14	 902018	 T1
B31B1/25	 B31B1/14	 902018	 T1
B31B45/00	 B31B1/14	 902018	 T1
C07D487/04	 C07D487/04	 901996	 T1
A61K31/40	 C07D487/04	 901996	 T1
A61K31/407	 C07D487/04	 901996	 T1
A61P9/06	 C07D487/04	 901996	 T1
A61K31/192	 A61K31/192	 902026	 T1
A61K9/58	 A61K31/192	 902026	 T1
A61P29/00	 A61K31/192	 902026	 T1
C07K14/47	 C07K14/47	 901961	 T1
G01N33/68	 C07K14/47	 901961	 T1
A61K31/44	 A61K31/44	 902005	 T1
A61K31/505	 A61K31/44	 902005	 T1
A61P15/10	 A61K31/44	 902005	 T1
E03C1/126	 E03C1/126	 902024	 T1
C07D405/12	 C07D405/12	 902095	 T1
C07D405/14	 C07D405/12	 902095	 T1
A61K31/445	 C07D405/12	 902095	 T1
C07D513/04	 C07D405/12	 902095	 T1
A61P1/00	 C07D405/12	 902095	 T1
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H05K7/18	 H05K7/18	 902006	 T1
B05B7/10	 B05B7/10	 901999	 T1
B05B1/00	 B05B7/10	 901999	 T1
B05B7/00	 B05B7/10	 901999	 T1
C07K5/06	 C07K5/06	 901986	 T1
C07K5/02	 C07K5/06	 901986	 T1
C07D209/42	 C07K5/06	 901986	 T1
B65D3/20	 B65D3/20	 902100	 T1
A61K31/4035	 A61K31/4035	 901970	 T1
C07D487/22	 A61K31/4035	 901970	 T1
C09B47/04	 A61K31/4035	 901970	 T1
A61K31/195	 A61K31/4035	 901970	 T1
A61P31/02	 A61K31/4035	 901970	 T1
A24F47/00	 A24F47/00	 902031	 T1
A61M15/06	 A24F47/00	 902031	 T1
C07K5/06	 C07K5/06	 901985	 T1
C07D209/42	 C07K5/06	 901985	 T1
C07K5/02	 C07K5/06	 901985	 T1
A61K39/275	 A61K39/275	 902032	 T1
A61K47/26	 A61K39/275	 902032	 T1
A61K47/32	 A61K39/275	 902032	 T1
A61K47/18	 A61K39/275	 902032	 T1
A61K45/06	 A61K45/06	 901966	 T1
A61P31/04	 A61K45/06	 901966	 T1
C09K5/04	 C09K5/04	 901997	 T1
A61K31/15	 A61K31/15	 901960	 T1
A61K9/08	 A61K31/15	 901960	 T1
C07D405/06	 C07D405/06	 901992	 T1
C07D233/90	 C07D405/06	 901992	 T1
C07D471/04	 C07D405/06	 901992	 T1
A61K9/16	 A61K9/16	 901981	 T1
A61K31/4439	 A61K9/16	 901981	 T1
B65D75/58	 B65D75/58	 901964	 T1
B65D75/00	 B65D75/58	 901964	 T1
H05B6/60	 H05B6/60	 902056	 T1
C08G63/91	 C08G63/91	 901982	 T1
C08L89/00	 C08G63/91	 901982	 T1
A61K39/00	 C08G63/91	 901982	 T1
A61K47/48	 C08G63/91	 901982	 T1
C07J1/00	 C07J1/00	 902020	 T1
C12N7/02	 C12N7/02	 902058	 T1
C12N15/86	 C12N7/02	 902058	 T1
A61K39/275	 C12N7/02	 902058	 T1
A61K9/16	 A61K9/16	 902021	 T1
A62C31/02	 A62C31/02	 902004	 T1
A62C37/08	 A62C31/02	 902004	 T1

A62C37/14	 A62C31/02	 902004	 T1
A61K9/12	 A61K9/12	 902097	 T1
A61K31/46	 A61K9/12	 902097	 T1
A01N43/40	 A01N43/40	 902007	 T1
A01N47/34	 A01N43/40	 902007	 T1
A01N47/12	 A01N43/40	 902007	 T1
A01N43/76	 A01N43/40	 902007	 T1
A01N43/08	 A01N43/40	 902007	 T1
A01N37/46	 A01N43/40	 902007	 T1
F16B39/282	 F16B39/282	 902022	 T1
F16B35/04	 F16B39/282	 902022	 T1
F16B35/06	 F16B39/282	 902022	 T1
F16B37/06	 F16B39/282	 902022	 T1
B63H21/08	 B63H21/08	 902008	 T1
F23K1/00	 B63H21/08	 902008	 T1
F23K3/00	 B63H21/08	 902008	 T1
F23H7/00	 B63H21/08	 902008	 T1
A61K31/57	 A61K31/57	 902015	 T1
A61K31/165	 A61K31/57	 902015	 T1
A61K31/56	 A61K31/57	 902015	 T1
A61P11/00	 A61K31/57	 902015	 T1
A61P11/06	 A61K31/57	 902015	 T1
A61K31/167	 A61K31/57	 902015	 T1
A61K9/12	 A61K31/57	 902015	 T1
A61K31/522	 A61K31/57	 902015	 T1
A61K31/135	 A61K31/57	 902015	 T1
A61K9/28	 A61K9/28	 902016	 T1
A61K9/20	 A61K9/28	 902016	 T1
A61K31/70	 A61K9/28	 902016	 T1
A61K31/565	 A61K31/565	 902019	 T1
A61P35/00	 A61K31/565	 902019	 T1
C07K5/02	 C07K5/02	 901979	 T1
C07K5/06	 C07K5/02	 901979	 T1
C07D209/42	 C07K5/02	 901979	 T1
C07K5/06	 C07K5/06	 901980	 T1
C07C227/32	 C07K5/06	 901980	 T1
C07K5/02	 C07K5/06	 901980	 T1
C07D209/42	 C07K5/06	 901980	 T1
C07D471/04	 C07D471/04	 901978	 T1
A61K31/435	 C07D471/04	 901978	 T1
A61K9/50	 A61K9/50	 902002	 T1
A61K31/565	 A61K31/565	 901977	 T1
A61P35/00	 A61K31/565	 901977	 T1
A61K47/14	 A61K31/565	 901977	 T1
A61K47/44	 A61K31/565	 901977	 T1
A23G3/30	 A23G3/30	 901975	 T1
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A61K9/00	 A23G3/30	 901975	 T1
A61K31/44	 A61K31/44	 902003	 T1
A61K9/50	 A61K31/44	 902003	 T1
C07D211/90	 C07D211/90	 901974	 T1
A61K31/44	 C07D211/90	 901974	 T1
A61P9/12	 C07D211/90	 901974	 T1
A61K31/365	 A61K31/365	 902017	 T1
A61P35/02	 A61K31/365	 902017	 T1
A61P5/50	 A61K31/365	 902017	 T1
A61K31/203	 A61K31/365	 902017	 T1
A61P43/00	 A61K31/365	 902017	 T1
A61P3/10	 A61K31/365	 902017	 T1
C12N7/08	 C12N7/08	 901993	 T1
C12N15/863	 C12N7/08	 901993	 T1
A61K39/275	 C12N7/08	 901993	 T1
A61K39/39	 C12N7/08	 901993	 T1
A61K48/00	 C12N7/08	 901993	 T1
A61K35/76	 C12N7/08	 901993	 T1
A61P31/20	 C12N7/08	 901993	 T1
A61K31/48	 A61K31/48	 901958	 T1
A61P25/00	 A61K31/48	 901958	 T1
A61P25/14	 A61K31/48	 901958	 T1
C07D295/18	 C07D295/18	 902043	 T1
A61K31/395	 C07D295/18	 902043	 T1
A61P43/00	 C07D295/18	 902043	 T1
C07D277/10	 C07D295/18	 902043	 T1
C07K5/06	 C07D295/18	 902043	 T1
C07D207/16	 C07D295/18	 902043	 T1
C07D231/04	 C07D295/18	 902043	 T1
C07D277/04	 C07D295/18	 902043	 T1
C07D277/06	 C07D295/18	 902043	 T1
C07D233/06	 C07D295/18	 902043	 T1
C07D417/12	 C07D417/12	 902101	 T1
C07D417/14	 C07D417/12	 902101	 T1
A61K31/426	 C07D417/12	 902101	 T1
A61P29/00	 C07D417/12	 902101	 T1
C07K5/02	 C07K5/02	 901991	 T1
A61K31/47	 A61K31/47	 901967	 T1
A61P43/00	 A61K31/47	 901967	 T1
A61F2/24	 A61F2/24	 901963	 T1
A61L27/58	 A61F2/24	 901963	 T1
E04F15/04	 E04F15/04	 902037	 T1
A61P35/00	 A61P35/00	 902039	 T1
A61K31/35	 A61P35/00	 902039	 T1
C07B57/00	 C07B57/00	 901983	 T1
C07D209/42	 C07B57/00	 901983	 T1

A61K9/00	 A61K9/00	 901990	 T1
A61K9/70	 A61K9/00	 901990	 T1
A61K31/4164	 A61K31/4164	 901989	 T1
A61K9/20	 A61K31/4164	 901989	 T1
A61K9/36	 A61K31/4164	 901989	 T1
A61K47/36	 A61K31/4164	 901989	 T1
A61K47/26	 A61K31/4164	 901989	 T1
A61K47/38	 A61K31/4164	 901989	 T1
A61K47/32	 A61K31/4164	 901989	 T1
A61K47/02	 A61K31/4164	 901989	 T1
A61P13/02	 A61K31/4164	 901989	 T1
A61K9/08	 A61K9/08	 902009	 T1
A61K31/55	 A61K9/08	 902009	 T1
A61P25/28	 A61K9/08	 902009	 T1
B67D1/04	 B67D1/04	 901987	 T1
B67D1/08	 B67D1/04	 901987	 T1
B67D1/06	 B67D1/06	 901994	 T1
B67D1/14	 B67D1/06	 901994	 T1
A23C21/02	 A23C21/02	 901995	 T1
A23J3/04	 A23C21/02	 901995	 T1
A23J3/14	 A23C21/02	 901995	 T1
A23L1/24	 A23C21/02	 901995	 T1
A43B7/12	 A43B7/12	 902001	 T1
A43B9/18	 A43B7/12	 902001	 T1
A43B7/08	 A43B7/12	 902001	 T1
C08J9/00	 C08J9/00	 902049	 T1
A61K9/20	 A61K9/20	 902048	 T1
A61P1/00	 A61K9/20	 902048	 T1
C07D403/06	 C07D403/06	 902010	 T1
C07D403/14	 C07D403/06	 902010	 T1
C07D471/04	 C07D403/06	 902010	 T1
A61K31/404	 C07D403/06	 902010	 T1
A61K31/4166	 C07D403/06	 902010	 T1
A61K31/437	 C07D403/06	 902010	 T1
A61K31/5377	 C07D403/06	 902010	 T1
A61K31/541	 C07D403/06	 902010	 T1
A61P35/00	 C07D403/06	 902010	 T1
A61K9/10	 A61K9/10	 902070	 T1
A61K47/12	 A61K9/10	 902070	 T1
A61K47/24	 A61K9/10	 902070	 T1
C07D405/12	 C07D405/12	 901972	 T1
C07D413/12	 C07D405/12	 901972	 T1
A61K31/497	 C07D405/12	 901972	 T1
A61K31/536	 C07D405/12	 901972	 T1
B42D1/04	 B42D1/04	 902075	 T1
B42D1/00	 B42D1/04	 902075	 T1
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B42D15/10	 B42D1/04	 902075	 T1
C07D451/06	 C07D451/06	 902000	 T1
A61K31/46	 C07D451/06	 902000	 T1
A61P43/00	 C07D451/06	 902000	 T1
A61M5/315	 A61M5/315	 902033	 T1
C07D471/04	 C07D471/04	 902074	 T1
A61K31/435	 C07D471/04	 902074	 T1
A61K9/20	 A61K9/20	 902080	 T1
A61K9/22	 A61K9/20	 902080	 T1
A61K9/52	 A61K9/20	 902080	 T1
A61K31/44	 A61K9/20	 902080	 T1
A61K31/41	 A61K9/20	 902080	 T1
C07D471/04	 C07D471/04	 902081	 T1
A61K31/505	 C07D471/04	 902081	 T1
A61K7/00	 A61K7/00	 902077	 T1
A61K7/42	 A61K7/00	 902077	 T1
A61K31/415	 A61K7/00	 902077	 T1
A61K7/48	 A61K7/00	 902077	 T1
A61P17/00	 A61K7/00	 902077	 T1
C07K5/023	 C07K5/023	 902040	 T1
A61K38/06	 C07K5/023	 902040	 T1
A61K39/395	 A61K39/395	 902044	 T1
A61P37/00	 A61K39/395	 92044	 T1
A61K47/48	 A61K39/395	 902044	 T1
C07K16/28	 A61K39/395	 902044	 T1
A61K31/40	 A61K31/40	 902078	 T1
C07D209/58	 A61K31/40	 902078	 T1
C07D491/04	 A61K31/40	 902078	 T1
A61K31/00	 A61K31/40	 902078	 T1
A61K51/04	 A61K31/40	 902078	 T1
A61P25/28	 A61K31/40	 902078	 T1
C03B9/41	 C03B9/41	 902083	 T1
G05B19/042	 C03B9/41	 902083	 T1
A61K31/138	 A61K31/138	 902027	 T1
A61P15/00	 A61K31/138	 902027	 T1
A61K31/00	 A61K31/138	 902027	 T1
A61K45/06	 A61K31/138	 902027	 T1
B60C27/16	 B60C27/16	 902057	 T1
A61K9/113	 A61K9/113	 902051	 T1
C07D401/14	 C07D401/14	 902064	 T1
A61K31/47	 C07D401/14	 902064	 T1
A61P35/00	 C07D401/14	 902064	 T1
C07D401/04	 C07D401/14	 902064	 T1
C07D491/10	 C07D401/14	 902064	 T1
C07D471/04	 C07D401/14	 902064	 T1
C07D491/04	 C07D401/14	 902064	 T1

C07D413/14	 C07D401/14	 902064	 T1
A61K31/565	 A61K31/565	 902065	 T1
A61K38/09	 A61K31/565	 902065	 T1
A61P15/08	 A61K31/565	 902065	 T1
B67D1/04	 B67D1/04	 902066	 T1
B67D5/54	 B67D1/04	 902066	 T1
B65D83/14	 B67D1/04	 902066	 T1
B42D15/10	 B42D15/10	 902094	 T1
A61K38/15	 A61K38/15	 902052	 T1
A61K9/19	 A61K38/15	 902052	 T1
A61P35/00	 A61K38/15	 902052	 T1
A61K31/7008	 A61K31/7008	 902096	 T1
A61K31/133	 A61K31/7008	 902096	 T1
A61K45/06	 A61K31/7008	 902096	 T1
A61P29/00	 A61K31/7008	 902096	 T1
A61P37/02	 A61K31/7008	 902096	 T1
C07K14/16	 C07K14/16	 902098	 T1
C12N15/62	 C07K14/16	 902098	 T1
C07D401/04	 C07D401/04	 902090	 T1
A61K31/445	 C07D401/04	 902090	 T1
A61P43/00	 C07D401/04	 902090	 T1
A61K31/505	 A61K31/505	 902089	 T1
A61P29/00	 A61K31/505	 902089	 T1
C07D401/12	 C07D401/12	 902041	 T1
A61K31/4439	 C07D401/12	 902041	 T1
A61P25/00	 C07D401/12	 902041	 T1
A61P15/10	 C07D401/12	 902041	 T1
C12Q1/48	 C12Q1/48	 902042	 T1
C07K14/72	 C12Q1/48	 902042	 T1
G01N33/74	 C12Q1/48	 902042	 T1
A61K31/00	 C12Q1/48	 902042	 T1
A61K38/19	 A61K38/19	 901959	 T1
A61P29/00	 A61K38/19	 901959	 T1
A61P31/00	 A61K38/19	 901959	 T1
A61P37/00	 A61K38/19	 901959	 T1
C07K14/52	 A61K38/19	 901959	 T1
C12N15/12	 C12N15/12	 902082	 T1
C12N5/10	 C12N15/12	 902082	 T1
C07K14/47	 C12N15/12	 902082	 T1
C07K16/18	 C12N15/12	 902082	 T1
G01N33/50	 C12N15/12	 902082	 T1
C10L1/02	 C10L1/02	 902069	 T1
C10L1/18	 C10L1/02	 902069	 T1
H01H23/16	 H01H23/16	 902059	 T1
A23B4/10	 A23B4/10	 902072	 T1
A23B4/20	 A23B4/10	 902072	 T1

Pregledi

 (51)  (51) osnoven (11,13)  (51)  (51) osnoven (11,13)
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 (51)  (51) osnoven (11,13)  (51)  (51) osnoven (11,13)

A23L1/31	 A23B4/10	 902072	 T1
A23L1/314	 A23B4/10	 902072	 T1
A23L1/315	 A23B4/10	 902072	 T1
A23L1/325	 A23B4/10	 902072	 T1
A61K47/36	 A61K47/36	 902050	 T1
A61K47/38	 A61K47/36	 902050	 T1
A61P9/00	 A61K47/36	 902050	 T1
G01R22/00	 G01R22/00	 902029	 T1
C07D211/78	 C07D211/78	 902030	 T1
C07D211/72	 C07D211/78	 902030	 T1
A61K31/33	 C07D211/78	 902030	 T1
A61K31/54	 C07D211/78	 902030	 T1
A61K31/535	 C07D211/78	 902030	 T1
A61K31/17	 C07D211/78	 902030	 T1
C07C275/20	 C07D211/78	 902030	 T1
C07C275/22	 C07D211/78	 902030	 T1
C07C275/24	 C07D211/78	 902030	 T1
C07C275/28	 C07D211/78	 902030	 T1
B02C13/286	 B02C13/286	 902023	 T1
B02C19/00	 B02C13/286	 902023	 T1
A61L2/07	 A61L2/07	 902062	 T1
A61L2/025	 A61L2/07	 902062	 T1
C12N15/24	 C12N15/24	 902046	 T1
C07K14/54	 C12N15/24	 902046	 T1
A61K38/20	 C12N15/24	 902046	 T1
A61P31/12	 C12N15/24	 902046	 T1
A61P35/00	 C12N15/24	 902046	 T1
C07D491/04	 C07D491/04	 902047	 T1
A61P27/06	 C07D491/04	 902047	 T1
G08B29/04	 G08B29/04	 902103	 T1
B64D23/00	 B64D23/00	 902068	 T1
A63G31/00	 B64D23/00	 902068	 T1
C07K14/00	 C07K14/00	 902071	 T1
C07D491/14	 C07D491/14	 902067	 T1
C07D471/14	 C07D491/14	 902067	 T1
A61K31/435	 C07D491/14	 902067	 T1
A61K31/415	 C07D491/14	 902067	 T1
A61P1/04	 C07D491/14	 902067	 T1
C07D235/00	 C07D491/14	 902067	 T1
C07D221/00	 C07D491/14	 902067	 T1
C07D311/00	 C07D491/14	 902067	 T1
C07D265/18	 C07D265/18	 902091	 T1
A61K31/536	 C07D265/18	 902091	 T1
A61P25/00	 C07D265/18	 902091	 T1
C07D493/04	 C07D493/04	 902092	 T1
C07C311/29	 C07D493/04	 902092	 T1

C07C311/42	 C07D493/04	 902092	 T1
C07D317/62	 C07D493/04	 902092	 T1
C07D307/20	 C07D493/04	 902092	 T1
C07D319/06	 C07D493/04	 902092	 T1
C07D407/12	 C07D493/04	 902092	 T1
C07F9/6561	 C07D493/04	 902092	 T1
A61K31/34	 C07D493/04	 902092	 T1
A61K31/36	 C07D493/04	 902092	 T1
A61K31/18	 C07D493/04	 902092	 T1
A61K31/665	 C07D493/04	 902092	 T1
A62B35/00	 A62B35/00	 902087	 T1
A61K31/196	 A61K31/196	 902086	 T1
A61K31/616	 A61K31/196	 902086	 T1
A61P7/02	 A61K31/196	 902086	 T1
C07H17/08	 C07H17/08	 902060	 T1
C12N15/12	 C12N15/12	 902085	 T1
A61K48/00	 C12N15/12	 902085	 T1
C12M1/00	 C12N15/12	 902085	 T1
C07D403/04	 C07D403/04	 902034	 T1
A61K31/404	 C07D403/04	 902034	 T1
A61P5/00	 C07D403/04	 902034	 T1
C07D221/12	 C07D221/12	 902084	 T1
A61K31/435	 C07D221/12	 902084	 T1
C07D401/10	 C07D221/12	 902084	 T1
A61P11/08	 C07D221/12	 902084	 T1
C07D498/04	 C07D498/04	 902104	 T1
A61K31/42	 C07D498/04	 902104	 T1
C07D495/04	 C07D495/04	 902105	 T1
A61K31/38	 C07D495/04	 902105	 T1
B27L5/06	 B27L5/06	 902106	 T1
B23Q11/12	 B27L5/06	 902106	 T1
A61M15/00	 A61M15/00	 902108	 T1

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

(7�)			 ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA   
							   CURA DEI TUMORI												
(51)			C	12Q	1/48,	

A	61K	31/00,	

C	07K	14/72,	

G	01N	33/74	 (11,13)	 902042	T1

Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van 
Amsterdam	

A	61K	7/00,	31/415,	

7/42,	7/48,	

A	61P	17/00	 	 902077	T1

ADC GmbH 

H	05K	7/18	 	 902006	T1

Agrofuel AB	

C	10L	1/02,	1/18	 	 902069	T1

Alcon, Inc.	

C	07D	491/04,	

A	61P	27/06	 	 902047	T1

Almirall Prodesfarma, S.A.	

C	07D	401/04,	

A	61K	31/445,	

A	61P	43/00	 	 902090	T1

ALTANA Pharma AG	

C	07D	405/06,	

233/90,	471/04	 	 901992	T1

ALTANA Pharma AG	

A	61K	9/16,	31/4439	 901981	T1

ALTANA Pharma AG	

A	61K	31/44,	9/50		 902003	T1

ALTANA Pharma AG	

C	07D	491/14,	

A	61K	31/415,	31/435,	

A	61P	1/04,	

C	07D	221/00,	235/00,	

311/00,	471/14	 	 902067	T1

ALTANA Pharma AG	

C	07D	221/12,	

A	61K	31/435,	

A	61P	11/08,	

C	07D	401/10	 	 902084	T1

Amgen Inc., 

C	07K	14/00	 	 902071	T1

APBI Holdings, LLC	

A	61K	31/138,	

31/00,	45/06,	

A	61P	15/00	 	 902027	T1

APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING 
N.V	

C	12Q	1/68	 	 902099	T1

APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING 
N.V.	

A	61K	38/19,	

A	61P	29/00,	

31/00,	37/00,	

C	07K	14/52	 	 901959	T1

ARENA PHARMACEUTICALS, INC.	

C	07D	223/16,	

A	61K	31/55,	

A	61P	25/00,	

3/00,	9/00,	

C	07D	223/32,	403/04,	

409/04,	491/04	 	 901984	T1

ARES TRADING S.A.	

C	12N	15/24,	

A	61K	38/20,	

A	61P	31/12,	35/00,	

C	07K	14/54	 	 902046	T1

Astion Development A/S 
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A	61K	31/7008,	

31/133,	45/06,	

A	61P	29/00,	37/02	 902096	T1

AstraZeneca AB 

A	61K	45/00,	9/20,	

A	61P	3/06	 	 901969	T1

AstraZeneca AB 

C	07D	487/04,	

A	61K	31/40,	31/407,	

A	61P	9/06	 	 901996	T1

AstraZeneca AB 

A	61K	31/15,	9/08		 901960	T1

AstraZeneca AB 

A	61K	31/565,	

A	61P	35/00	 	 902019	T1

AstraZeneca AB 

C	07D	471/04,	

A	61K	31/435	 	 901978	T1

AstraZeneca AB	

A	61K	31/565,	

47/14,	47/44,	

A	61P	35/00	 	 901977	T1

AstraZeneca AB 

C	07D	471/04,	

A	61K	31/435	 	 902074	T1

AstraZeneca AB 

A	61K	9/20,	31/41,	

31/44,	9/22,	9/52	 	 902080	T1

AstraZeneca AB	

A	61K	47/36,	47/38,	

A	61P	9/00	 	 902050	T1

Autosock AS	

B	60C	27/16	 	 902057	T1

Aventis Pharma S.A.	

C	07K	5/023,	

A	61K	38/06	 	 902040	T1

Axonyx and NATIONAL INSTITUTES OF 
HEALTH 

A	61K	31/40,	

31/00,	51/04,	

A	61P	25/28,	

C	07D	209/58,	491/04	 902078	T1

BASF AKTIENGESELLSCHAFT 

A	01N	43/40,	37/46,	

43/08,	43/76,	

47/12,	47/34	 	 902007	T1

Bavarian Nordic A/S	

A	61K	39/275,	47/18,	

47/26,	47/32	 	 902032	T1

Bavarian Nordic A/S	

C	12N	7/02,

A	61K	39/275,	

C	12N	15/86	 	 902058	T1

Bavarian Nordic A/S	

C	12N	7/08,	

A	61K	35/76,	39/275,	

39/39,	48/00,	

A	61P	31/20,	

C	12N	15/863	 	 901993	T1

Bavarian Nordic A/S	

C	07K	14/16,	

C	12N	15/62	 	 902098	T1

Bayer Pharmaceuticals Corp.	

A	61K	31/38,	

31/415,	31/44	 	 902036	T1

Bayer Pharmaceuticals Corp.	

C	07D	211/78,	

A	61K	31/17,	31/33,	

31/535,	31/54,	

C	07C	275/20,	275/22,	

275/24,	275/28,	

C	07D	211/72	 	 902030	T1

Biogen Idec, Inc. 

A	61K	39/395,	47/48,

A	61P	37/00,	

C	07K	16/28	 	 902044	T1

Bioring, SA and KALANGOS, Afksendiyos 
A	61F	2/24,	

A	61L	27/58	 	 901963	T1

Bristol-Myers Squibb Company	
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C	07D	417/12,	

A	61K	31/426,	

A	61P	29/00,	

C	07D	417/14	 	 902101	T1

Cancer Research Technology Limited	

A	61P	35/00,	

A	61K	31/35	 	 902039	T1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A	

A	61K	9/12,	31/46		 902097	T1

DEUTSCHE SISI -WERKE GmbH & Co. Betriebs 
KG	

B	65D	75/58,	75/00	 901964	T1

Enel Distribuzione S.p.A	

G	01R	22/00	 	 902029	T1

ENZON, INC.	

C	08G	63/91,	

A	61K	39/00,	47/48,	

C	08L	89/00	 	 901982	T1

ETHYPHARM	

A	61K	31/192,	9/58,	

A	61P	29/00	 	 902026	T1

Force Technology 

A	61L	2/07,	2/025		 902062	T1

Friesland Brands B.V. 

A	23C	21/02,	

A	23J	3/04,	3/14,	

A	23L	1/24	 	 901995	T1

Fritz Egger GmbH & Co. 

E	04F	15/04	 	 902037	T1

GELITA AG 

A	23B	4/10,	4/20,	

A	23L	1/31,	1/314,	

1/315,	1/325	 	 902072	T1

GENENTECH, INC.	

A	61K	38/17,	

A	01K	67/027,	

A	61K	38/19,	39/395,	

A	61P	17/02,	

17/06,	35/00	 	 901998	T1

GEOX S.p.A. 

A	43B	7/12,	7/08,	9/18	 902001	T1

Grenzebach BSH GmbH 

B	27L	5/06,	

B	23Q	11/12	 	 902106	T1

Gum Base Co.S.p.A. 

A	23G	3/30,	

A	61K	9/00	 	 901975	T1

H. LUNDBECK A/S	

C	07D	405/12,	

A	61K	31/497,	31/536,	

C	07D	413/12	 	 901972	T1

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 

B	67D	1/04,	1/08	 	 901987	T1

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 

B	67D	1/06,	1/14	 	 901994	T1

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 

B	67D	1/04,	

B	65D	83/14,	

B	67D	5/54	 	 902066	T1

Immonel 

B	64D	23/00,	

A	63G	31/00	 	 922068	T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & 
Co. Betriebs,KG 

H	05B	6/60	 	 902056	T1

Ing.Bonfiglioli S.p.A.	

B	02C	13/286,	19/00	 902023	T1

Inhaleness B.V. 

A	24F	47/00,	

A	61M	15/06	 	 902031	T1

Inter Ikea Systems B.V	

B	31B	1/14,	1/25,	45/00	 902018	T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	

C	07D	405/12,	

A	61K	31/445,	

A	61P	1/00,	

C	07D	405/14,	513/04	 902095	T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	

A	61K	9/50	 	 902002	T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
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A	61K	9/08,	31/55,	

A	61P	25/28	 	 902009	T1

KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

A	61K	31/4164,	

47/02,	47/26,	

47/32,	47/36,	

47/38,	9/20,	9/36,	

A	61P	13/02	 	 901989	T1

L.Bruggemann KG	

C	08K	5/00,	5/02,	

C	08L	77/00	 	 902053	T1

L.MOLTENI & C.DEI FRATELLI ALITTI SOCIETA 
’ DI ESERCIZIO SOCIETA ’ PER AZIONI 

A	61K	31/4035,	31/195,	

A	61P	31/02,	

C	07D	487/22,	

C	09B	47/04	 	 901970	T1

LABORATORIOS DEL DR.ESTEVE, S.A. 

C	07D	265/18,	

A	61K	31/536,	

A	61P	25/00	 	 902091	T1

Lec Tec Corporation 

A	61K	9/00,	9/70	 	 901990	T1

Les Laboratoires S.A. 

C	07K	5/02	 	 901991	T1

Les Laboratoires Servier 

C	07K	5/06,	

C	07D	209/42,	

C	07K	5/02	 	 901986	T1

Les Laboratoires Servier	

C	07K	5/06,	

C	07D	209/42,	

C	07K	5/02	 	 901985	T1

Les Laboratoires Servier 

C	07K	5/02,	

C	07D	209/42,	

C	07K	5/06	 	 901979	T1

Les Laboratoires Servier 

C	07K	5/06,	

C	07C	227/32,	

C	07D	209/42,	

C	07K	5/02	 	 901980	T1

Les Laboratoires Servier 

C	07D	295/18,	

A	61K	31/395,	

A	61P	43/00,	

C	07D	207/16,	

231/04,	233/06,	

277/04,	277/06,	277/10,	

C	07K	5/06	 	 902043	T1

Les Laboratoires Servier 

C	07B	57/00,	

C	07D	209/42	 	 901983	T1

Les Laboratoires Servier 

C	07D	471/04,	

A	61K	31/505	 	 902081	T1

Les Laboratoires Servier	

C	07D	401/12,	

A	61K	31/4439,	

A	61P	15/10,	25/00	 902041	T1

Les Laboratoires Servier 

A	61K	31/196,	31/616,	

A	61P	7/02	 	 902086	T1

MEDA Pharma GmbH & Co.KG 

A	61K	31/57,	

31/135,	31/165,	

31/167,	31/522,	

31/56,	9/12,	

A	61P	11/00,	11/06	 902015	T1

MERCKLE GMBH	

A	61K	9/16	 	 902021	T1

NicOx S.A.	

A	61K	9/113	 	 902051	T1

Novartis AG	

A	61K	9/20,	

A	61P	1/00	 	 902048	T1

Nycomed Pharma AS	

C	08J	9/00	 	 902049	T1

Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvenno–
stju’Unipat’ 
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A	62C	31/02,	

37/08,	37/14	 	 902004	T1

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
C	03B	9/41,	

G	05B	19/042	 	 902083	T1

Pentafragas, Dimitrios 

A	61M	15/00	 	 902108	T1

Pentech Pharmaceuticals, Inc. 

A	61K	31/44,	31/505,	

A	61P	15/10	 	 902005	T1

Pfizer Health AB 

A	61M	5/315	 	 902033	T1

Pfizer Products Inc.	

C	07D	215/42,	

A	61K	31/47,	

C	07D	215/48,	221/16,	

409/04,	409/12	 	 902038	T1

Pfizer Products Inc. 

C	07D	413/12,	

A	61K	31/665,	31/67,	

C	07D	213/00,	

271/00,	285/00,	

413/12,	417/12	 	 902025	T1

Pfizer Products Inc. 

C	07D	401/14,	

A	61K	31/47,	

A	61P	35/00,	

C	07D	401/04,	

413/14,	471/04,	

491/04,	491/10	 	 902064	T1

Pfizer Products Inc.	

C	07H	17/08	 	 902060	T1

PHARMA MAR, S.A 

A	61K	38/15,	9/19,	

A	61P	35/00	 	 902052	T1

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY	

A	61K	31/48,	

A	61P	25/00,	25/14	 901958	T1

Pharmacia & Upjohn Company LLC 

A	61K	31/5375,	

A	61P	25/02	 	 901968	T1

Pharmacia & Upjohn Company LLC 

A	61K	45/06,	

A	61P	31/04	 	 901966	T1

Pharmacia & Upjohn Company LLC	

A	61K	31/47,	

A	61P	43/00	 	 901967	T1

Pharmacia & Upjohn Company LLC and Sugen, 
Inc. 

C	07D	403/06,	

A	61K	31/404,	

31/4166,	31/437,	

31/5377,	31/541,	

A	61P	35/00,	

C	07D	403/14,	471/04	 902010	T1

Pharmacia Corporation	

C	07D	231/12,	

A	61K	31/415,	

A	61P	29/00	 	 902055	T1

PLIVA-ISTRAZIVACKI INSTITUT d.o.o.	

C	07D	498/04,	

A	61K	31/42	 	 902104	T1

PLIVA-ISTRAZIVACKI INSTITUT d.o.o.	

C	07D	495/04,	

A	61K	31/38	 	 902105	T1

Powderject Vaccines, Inc 

C	12N	15/12,	

A	61K	48/00,	

C	12M	1/00	 	 902085	T1

Recordati Ireland Limited 

C	07D	211/90,	

A	61K	31/44,	

A	61P	9/12	 	 901974	T1

RPL Holdings Limited	

C	09K	5/04	 	 901997	T1

Sanofi-Aventis 

A	61K	31/505,	

A	61P	29/00	 	 902089	T1

Sanofi-Aventis 

C	07D	403/04,	

Pregledi
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A	61K	31/404,	

A	61P	5/00	 	 902034	T1

Schering Aktiengesellschaft	

C	07J	1/00	 	 902020	T1

Schering Aktiengesellschaft	

A	61K	9/28,	31/70,	9/20	 902016	T1

Schering Aktiengesellschaft	

A	61K	31/565,	38/09,	

A	61P	15/08	 	 902065	T1

Schering Corporation 

C	07D	451/06,	

A	61K	31/46,	

A	61P	43/00	 	 902000	T1

Schluttig, Alexander	

E	03C	1/126	 	 902024	T1

SDU Identification B.V.	

B	42D	15/10	 	 902094	T1

SEDA	S.p.A.	

B	65D	3/20	 	 902100	T1

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A. 

A	61K	31/365,	31/203,	

A	61P	3/10,	35/02,	

43/00,	5/50	 	 902017	T1

SPS Verpackungs - System GmbH	

B	65D	75/58,	75/00	 902107	T1

TEXTRON VERBINDUNGSTECHNIK GmbH & 
Co. OHG 

F	16B	39/282,	

35/04,	35/06,	37/06	 902022	T1

Trub AG 

B	42D	1/04,	

1/00,	15/10	 	 902075	T1

Trustees of Dartmouth College and REGENTS 
OF THE UNIVERSITY OF MINESOTA 

A	61K	35/14,	39/395,	

A	61P	37/06,	

C	12N	5/06	 	 901976	T1

UCB, S.A.	

A	61K	9/10,	

47/12,	47/24	 	 902070	T1

Velzen Holdings Limited	

B	05B	7/10,	1/00,	7/00	 901999	T1

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO–
RATED 

C	07D	493/04,	

A	61K	31/18,	31/34,	

31/36,	31/665,	

C	07C	311/29,	311/42,	

C	07D	307/20,	317/62,	

319/06,	407/12,	

C	07F	9/6561	 	 902092	T1

Vimar SpA	

H	01H	23/16	 	 902059	T1

Vimar SpA	

G	08B	29/04	 	 902103	T1

Walter, Lea	

A	62B	35/00	 	 902087	T1

Worldwide Ecological Shipping & Transport-
WEST S.a.r.l. 

B	63H	21/08,	

F	23H	7/00,

F	23K	1/00,	3/00	 	 902008	T1

YEDA RESEARCH & DEVELOPMENT 
COMPANY, LTD 

A	61K	38/33,	

A	61P	35/00	 	 902054	T1

YEDA RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY, 
LTD and ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF 
MEDICINE OF YESHIVA UNIVERSITY 

C	12N	15/12,	

C	07K	14/47,	16/18,

C	12N	5/10,	

G	01N	33/50	 	 902082	T1

YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. 
LTD.  

C	07K	14/47,	

G	01N	33/68	 	 901961	T1

Pregledi
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Promeni, prestanok na va`ewe

proMena

(��)	 901040
(7�)	 SULO	Regionalholding	GmbH	&	Co.KG

	 	 Am	Sandtokai	75,		20457,	Hamburg,	DE

(��) 901217 

(73)	 INTERCELL	AG

	 Campus	Vienna	Biocenter	6		1030	Vienna,	AT

(��)	 901704	

(72)	 BOMBARDA,	Carlo	(12912	Nightingale		 	
	 CT.CHESTER,	VA	23836);	

	 DUBINI,	Enrica	(Via	Ludovico	Muratori,	54		I-	
	 ZIP	20135		MILANO)	and	

	 EZHAYA,	Antoine	(Via	Ogliari,	6		I-ZIP	20141			
	 MILANO)
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licenca

(��)	 901859
(73)	 Laboratoire	HRA	Pharma	15	rue	Bé	ranger		
	 75003	Paris,	FR

(45)	 31.03.2007
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Promeni, prestanok na va`ewe

SPOJUVAWE NA FIRMA

(��)	 900482
(73)	 Goldschmidt	Thermit	Railservice	(Osterreich)		
	 GmbH

	 Erllaaer	Strasse	161		1230,	Wien,	AT
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PRIJAVi  na Industri ski  di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi 
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):

(21) Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvawe

(23)  Datum na izlo`ba, saem

(45)  Datum na objavuvawe

(28)  Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot 

   (dvodimenzionalen/trodimenzionalen)

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

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(72)  Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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20060035

(21)	 20060035	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 15.12.2006

(28)	 2(dva)	dizajna

(72)	 DIMOVSKI,	Slobodan,	MK

	 DIMOVSKI,	Dragan~o,	MK

(73)	 DIMOVSKI,	 Slobodan,	 ul”Sava	 Kova]evi]”	
br.33A,	MBR	„^ardak”

	 DIMOVSKI,	 Dragan~o,	 ul”Sava	 Kova]evi]”	
br.33A	MBR	„^ardak”

	 Ma[inobravarska	 rabotilnica	 „^ardak”,	
ul.Novoproektirana	bb,	Skopje,	MK

(51)	 06-01

(54)	 KLUPI



Glasnik, 14/2,  str.159-173, juni 2007 Skopje

Industriski dizajn

161

(21)	 20070001	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 11.01.2007

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 SAITI,	Hamdi,	dipl.ing.arh,	MK

(73)	 AGROPOLOG	 DOO	 uvoz-izvoz,	 Dru[tvo	 za	
trgovija,	proizvodstvo	i	transport

	 s.@elino,	MK

(74)	 DE	LEGE	Advokatsko	dru[tvo,

	 Kaleska	i	Cvetanovska

(51)	 25-03

(54)	 NASTRE[NICA

20070001
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20070002

(21)	 20070002	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 18.01.2007

(28)	 1(eden)	dizajn

(30)	 24.07.2006	DI 6602868-0
(72)	 OHTAKE, Tomie, BR
(73) UNIQUE GARDEN EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS, INDÚSTRIA E PARTICIPAçÕES 
LTDA, 

 Estrada Laramara, 3500, CEP 07600-000, Vila 
Corumba, Mairiporã, SP, BR. 

(74)	 BINPRO	d.o.o.e.l	Skopje

	 ul.”Leninova”	br.15a-13,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-03

(54)	 KONFIGURACIJA	PRIMENETA	VO	[I[E
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(21)	 20070004	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 06.02.2007

(28)	 3(tri)	dizajni

(30)	 28.08.2006	US 29/248,666
(72)	 KINMONT, Malcolm, и Yves, BEHAR, US
(73) The Coca-Cola Company (a corporation of the State 

of Delaware)
 One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, Georgia 30313, 

US
(74)	 @IVKO	 MIJATOVI*	 AND	 PARTNERS	 DOOEL	

Skopje	Dru[tvo	za	zastapuvawe	od	oblasta	na	
industriska	sopstvenost

	 ul.”Dame	Gruev”	br.3/2-11,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-01

(54)	 [I[E

20070004
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20070004
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(21)	 20070007	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 20.03.2007

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 KIRILOV,	Kiril,	BG	

(73)	 EKSTRA	MEIN	BORIS,	DPTU	DOOEL

	 ul.”&or~e	Petrov”	br.4,	Kumanovo,	MK

(51)	 09-05

(54)	 AMBALA@A	NA	SUVOMESEN	PROIZVOD

20070007
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20070008

(21)	 20070008	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 20.03.2007

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 SAMARXIOSKI,	Sa[ko,	MK

(73)	 PRILEPSKA	PIVARNICA	AD

	 ul.”Cane	Kuzmanovski”	br.1,	7	500	Prilep,	MK

(74)	 BERIN	DOO	

	 ul.”Jani	Lukrovski”	br.5/1-32,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-01

(54)	 [I[E	ZA	SOK
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(21)	 20070009	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 21.03.2007

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 STOJANOVSKI,	Todor,	MK

(73)	 STOJANOVSKI,	Todor

	 Bulevar	’’Jane	Sandanski’’	br.3/4-6,	1000	Skopje,	
MK

(74)	 SERDJUK,	Vasilie,	advokat,	Skopje,	MK

	 ul.	Stiv	Naumov	br.22,	Skopje,	MK

(51)	 06-04

(54)	 SANDA^E	ZA	PURI

20070009
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20070010

(21)	 20070010	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 21.03.2007

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 RISTOVSKA,	Nevenka,	MK

(73)	 FER#PED	 AD	 Skopje	 Dru[tvo	 za	 megunarodna	
i	 vnatre[na	 [pedicija	 so	 javni	 i	 carinski	
skladi[ta

	 ul.”Mar[al	Tito”	br.11a,	1000	Skopje,	MK

(74)	 PEPEQUGOSKI	d-r	Valentin,	advokat

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

(51)	 19-03

(54)	 KALENDAR
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(21)	 20070011	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 23.03.2007

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 VU^KOV,	Ilija,	MK

(73)	 VU^KOV,	Ilija

	 ul.”Blagoja	Stefkovski”	br.17/3-1,	Skopje,	MK

(74)	 PEPEQUGOSKI	d-r	Valentin,	advokat

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

(51)	 12-08

(54)	 AVTOBUS

20070011
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20070014

(21)	 20070014	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 10.04.2007

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 ANGELOVSKI,	Angel,	MK

	 STOJANOV,	Vlatko,	MK

(73)	 MAKEDONIJA	MASLO	DOO	SKOPJE	Dru[tvo	za	
proizvodstvo,	trgovija	i	uslugi

	 ul.	Isto~na	industriska	zona	bb	-	del	3	

	 1000	Skopje,	MK

(74)	 MAKEDONIJAPATENT	DOO	-	Skopje,	MK

	 ul.	’’Apostol	Guslarot’’	3,	1000	Skopje

(51)	 09-01

(54)	 [I[E
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(21)	 20070015	 (45)	 30.06.2007

	 	 (22)	 19.04.2007

(28)	 13(trinaeset)	dizajni

(72)	 BA^^I*ET,	Xanpjetro,	MK

(73)	 MULTI	KALOR	Ohrid

	 ul.15-ti	Korpus”	br.31,	6000	Ohrid,	MK

(74)	 BERIN	DOO	

	 ul.”Jani	Lukrovski”	br.5/1-32,	1000	Skopje,	MK

(51)	 23-03

(54)	 PE^KA

20070015
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PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(21)  broj na prijavata

(73)  nositel na pravoto na id
(21)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

PREGLEDI

Pregledi

(51)	 (21)(51)	 (21)(51)	 06-01	 	 20060035

	 06-04	 	 20070009

	 09-01	 	 20070004

	 09-01	 	 20070008

	 09-01	 	 20070014

	 09-03	 	 20070002

	 09-05	 	 20070007

	 12-08	 	 20070011

	 19-03	 	 20070010

	 23-03	 	 20070015

	 25-03	 	 20070001

(73)	 AGROPOLOG	 DOO	 uvoz-izvoz,	 Dru{tvo	 za	
trgovija,	 proizvodstvo	 i	 transport,	 s.	 	 @e–
lino,	MK	

(21)	 20070001

(73)	 DIMOVSKI,	 Slobodan,	 ul”Sava	 Kova}evi}”	
br.33A,	MBR	„^ardak”

	 DIMOVSKI,	 Dragan~o,	 ul”Sava	 Kova}evi}”	
br.33A	MBR

	 „^ardak”

	 Ma{inobravarska	rabotilnica	„^ardak”,	MK

(21)	 20060035

(73)	 EKSTRA	MEIN	BORIS,	DPTU	DOOEL

	 ul.”\or~e	Petrov”	br.4,	Kumanovo,	MK

(21)	 20070007

	

(73)	 FER[PED	AD	Skopje	Dru{tvo	za	megunarodna	
i	 vnatre{na	 {pedicija	 so	 javni	 i	 carinski	
skladi{ta

	 ul.”Mar{al	Tito”	br.11a	1000	Skopje,	MK

(21)	 20070010

(73)	 UNIQUE GARDEN EMPREENDIMENTOS 
HOTELEIROS, INDÚSTRIA E PARTICIPAçÕES 
LTDA, 

 Estrada Laramara, 3500, CEP 07600-000, Vila 
Corumba, Mairiporã, SP, BR.

(21)	 20070002

(73)	 MAKEDONIJA	MASLO	DOO	SKOPJE	Dru{tvo	
za	proizvodstvo,	trgovija	i	uslugi

	 ul.	Isto~na	industriska	zona	bb,	1000	Skopje,	
MK

(21)	 20070014

(73)	 MULTI	KALOR	Ohrid

	 ul.15-ti	Korpus”	br.31,	6000	Ohrid,	MK

(21)	 20070015	

(73)	 PRILEPSKA	PIVARNICA	AD

	 ul.”Cane	 Kuzmanovski”	 br.1.	 7	 500	 Prilep,	
MK

(21)	 20070008

(73)	 STOJANOVSKI,	Todor

	 ul.Bulevar	 Jane	 Sandanski	 br.3/4-6,	 1000	
Skopje,	MK

(21)	 20070009

(73)	 The Coca-Cola Company (a corporation of the 
State of Delaware)

 One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, Georgia 30313, 
US

(21)	 20070004

(73)	 VU^KOV,	Ilija

	 ul.”Blagoja	 Stefkovski”	 br.17/3-1.	 Skopje,	
MK

(21)	 20070011
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 Industri ski  di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi 
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST  80):

(11) Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

(18)  Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo 

(28)  Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni 

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

(45)  Data na objavuvawe

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot 

(55)  Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili  
   crte`ot

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na  
   prvenstvo, isprava / re{enie)

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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00497

(11)	 00497	 (45)	 30.06.2007

(21)	 20060009	 (22)	 07.04.2006	
	 (18)	 07.04.2011

(28)		 8(osum)	dizajni

(72)	 ZOTOVI*,	Dejan,	i	MILENKOVI*,	Du[ko,	MK

	(73)	 ZOTOVI*,	Dejan	i	MILENKOVI*,	Du[ko,	

	 ul.Naroden	front	br.B-5/1-41,	1000	Skopje,	MK

(51)	 06-01

(54)	 KLUPI
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00497
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00497
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00498

(11)	 00498	 (45)	 30.06.2007

(21)	 20060010	 (22)	 07.04.2006

	 	 (18)	 07.04.2011

(28)	 6([est)	dizajni

(72)	 ZOTOVI*,	Dejan,	MK

(73)	 ZOTOVI*,	Dejan

	 ul.Naroden	front	br.B-5/1-41,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-09

(54)	 KO[NICI
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00498
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(11)	 00499	 (45)	 30.06.2007

(21)	 20060011	 (22)	 12.04.2006

	 	 (18)	 12.04.2011

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 PETROVSKI,	Tode,	MK

(73)	 FLAMENGO	Z.D.	DOOEL

	 ul.”Bogomila”	br.6,	Bitola,	MK

(74)	 BERIN	DOO	Skopje

	 ul.”Jane	Lukrovski”	br.5/1/32,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-03

(54)	 KUTIJA	ZA	TORTA

00499
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(11)	 00500	 (45)	 30.06.2007

(21)	 20040023	 (22)	 26.05.2004

	 	 (18)	 26.05.2009

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 STEFANOVSKI,	Radovan,	MK

(73)	 SLOVIN	JUGOKOKTA	AD	Skopje

	 Trgovsko	dru[tvo	za	proizvbodstvo	i	trgovija

	 ”#arplaninska”	bb.	1000	Skopje,	MK

(74)	 BERIN	DOO	Skopje

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

(51)	 09-01

(54)	 [I[E

00500
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(11)	 00501	 (45)	 30.06.2007

(21)	 20060016	 (22)	 26.04.2006

	 	 (18)	 26.04.2011

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 JAKIMOVSKI,	Cvetan,	MK

(73)	 BAM-PLAST	eksport-import	DOOEL,	Dru[tvo	za	
proizvodstvo,	trgovija	i	uslugi,	s.Trubarevo

	 ul.”Mir~e	Acev”	bb.	1000	Skopje,	MK

(74)	 MAKEDONIJAPATENT

	 ul.”Apostol	Guslarot”	br.3,	1000	Skopje,	MK

(51)	 06-10

(54)	 KORNIZA	ZA	ZAVESA

(11)	 00502	 (45)	 30.06.2007

(21)	 20060014	 (22)	 19.04.2006

	 	 (18)	 19.04.2011

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 NIKOLOVSKI,	Danilo,	MK

(73)	 ROLOPLAST	 DOOEL	 eksport-import,	 Trgovsko	
dru[tvo	 za	 vrabotuvawe	 na	 invalidni	 lica	 za	
proizvodstvo,trgovija	i	uslugi	

	 DTC	„Mavrovka”	lokal	58,	1000	Skopje,	MK

(74)	 MAKEDONIJAPATENT

	 ul.”Apostol	Guslarot”	br.3,	1000	Skopje,	MK

(51)	 06-10

(54)	 KORNIZA	ZA	ZAVESA

00502
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(11)	 00503	 (45)	 30.06.2007

(21)	 20060015	 (22)	 19.04.2006

	 	 (18)	 19.04.2011

(28)	 1(eden)	dizajn

(72)	 AGAI,	Jusuf,	MK

(73)	 #OU-HEM	DOO

	 Industriska	zona	bb.,	1230	Gostivar,	MK

(51)	 09-01

(54)	 [I[E

(11)	 00504	 (45)	 30.06.2007

(21)	 20060024	 (22)	 30.08.2006

	 	 (18)	 30.08.2011

(28)	 2(dva)	dizajna

(72)	 PE#EVSKI,	Radovan,	MK

(73)	 METALOPLASTIKA	 PRODUKT	 DOO	 uvoz-izvoz	
Skopje

	 Dru[tvo	za	proizvodstvo,	prerabotka,	 trgovija	
i	uslugi

	 ul.Kozjak	br.6-1,	Skopje,	MK

(74)	 BERIN	d.o.o.	SKOPJE

	 ul.”Jane	Lukrovski”	br.5/1-32,	1000	Skopje,	MK

(51)	 09-07

(54)	 FIGURA

00504



Glasnik, 14/2,  str.174-187, juni 2007 Skopje

Industriski dizajn

184

00504
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(11)	 00505	 (45)	 30.06.2007

(21)	 20060034	 (22)	 15.11.2006

	 	 (18)	 15.11.2011

(28)	 4(~etiri)	dizajni

(72)	 KIRILOV,	Kiril,	BG

(73)	 EKSTRA	MEIN	BORIS	DPTU,	DOOEL

	 ul.	„&or~e	Petrov”	br.4,	1300	Kumanovo,	MK

(51)	 09-05

(54)	 AMBALA@A	NA	SUVOMESNI	PROIZVODI

00505
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Industri ski  di zajn

PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(11)  registarski broj na dokumentot

Pregledi

PREGLEDI

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

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

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

	 06-01	 	 	 	 00497
	 06-10	 	 	 	 00501
	 06-10	 	 	 	 00502
	 09-01	 	 	 	 00500
	 09-01	 	 	 	 00503

	 09-03	 	 	 	 00499
	 09-05	 	 	 	 00505
	 09-07	 	 	 	 00504
	 09-09	 	 	 	 00498

(73)	 BAM-PLAST	eksport-import		 	 	
	 DOOEL,	Dru{tvo	za	proizvodstvo,							 	
	 trgovija	i	uslugi,	s.Trubarevo,	MK
(11)	 00501	 	 	 (21)	 20060016

(73)	 EKSTRA	MEIN	BORIS	DPTU,	DOOEL,	MK
(11)	 00505	 	 	 (21)	 20060034

	 FLAMENGO	Z.D.	DOOEL,	MK
(11)	 00499	 	 	 (21)	 20060011

	 METALOPLASTIKA	PRODUKT	DOO	
	 uvoz-izvoz	Skopje
	 Dru{tvo	za	proizvodstvo,	prerabotka,		
	 trgovija	i	uslugi,	MK
(11)	 00504	 	 	 (21)	 20060024

(73)	 ROLOPLAST	DOOEL	eksport-import,		 	
	 Trgovsko	dru{tvo	za	vrabotuvawe	na	in-	
	 validni	lica	za	proizvodstvo,trgovija	i		
	 uslugi,		MK
(11)		 00502	 	 	 (21)		 20060014

(73)	 SLOVIN	JUGOKOKTA	AD	Skopje
	 Trgovsko	dru{tvo	za	proizvodstvo	i		 	
	 trgovija,	MK
(11)	 00500	 	 	 (21)	 20040023

(73)	 ZOTOVI],	Dejan,	MK
	 MILENKOVI],	Du{ko
(11)	 00497	 	 	 (21)		 20060009
(11)	 00498	 	 	 (21)		 20060010

(73)	 [OU-HEM	DOO,	MK
(11)	 00503	 	 	 (21)		 20060015
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TRGOVSKI MARKIPRIJAVi  na trgovski  marki

Vo soglasnost so ~lenot 141 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite od prijavite na trgovskite marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na na objavuvawe na prijavata    

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

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210)	 TM  2001/128	 (220)	 20/02/2001
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје
 ул. „Антон Попов” бр.3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,	жолта,	сина,	бела,	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30	-	кафе,	замена	за	кафе

(210)	 TM  2001/129	 (220)	 20/02/2001
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за произвдство, промет и услуги 

ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје
 ул„,Антон Попов” бр.3,Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	замена	за	кафе

(210)	 TM  2001/130	 (220)	 20/02/2001
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје
 ул. „Антон Попов” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 зелена,	 жолта,	 црвена,	 сина,	 светло	 и	 темно	
кафена,	бела

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	замена	за	кафе

(210)	 TM  2001/600	 (220)	 31/05/2001
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

РСЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. „Дебарца” бр. 27, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 сина,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	 и	 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

TM 2001/600
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(210)	 TM  2002/40	 (220)	 29/01/2002
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Miss World Limited, a Jersey company
 Pier Road, St. Helier, Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

MISS WORLD

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 41	 -	 услуги	 за	 организирање	 и	 водење	 на	
натпревари;	 услуги	 на	 свечености	 за	 избор	 на	
убавица;	 услуги	 за	 продукција	 на	 телевизиски	
програми,	 филмови	 и	 видеа,	 се	 поврзано	 за	
натпревари;	сите	вклучени	во	класата	41

(210)	 TM  2002/259	 (220)	 08/04/2002
	 	 (442)	 30/06/2007
(300)	 T200103670		10/12/2001		FI
(731)	 Stora Enso Oyj
 Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

OCEAN

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	16	-	печатарска	хартија	(хартија	за	печатење)

(210)	 TM  2002/279	 (220)	 11/04/2002
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ГАЛЕНИКА АД Београд
 ул. „Батајнички друм”  б.б., YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје

(540)	

BEDOXIN B6

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјал	 за	 завои;	 материјали	 за	 пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди;	
хербициди

(210)	 TM  2002/295	 (220)	 17/04/2002
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за клтурно забавни продукции 

трговија и услуги ГЛОРИЈА АГЕНЦИЈА АВАЛОН 
ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ експорт - импорт

 ул. М. Тито бр.14, Гостивар, MK
(740)	 Лела	Стојкова	-	адвокат	
	 ул.	11	Октомври	бр.	30/2,	1000	Скопје

(540)	

(591)	 	црвена,	бела,	сина	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спорт	и	културни	активности

(210)	 TM  2002/331	 (220)	 07/05/2002
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 KD Group d.d.
 Celovska 206, 1000 Ljubljana , SI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	црна	и	жолтокафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(210)	 TM  2002/399	 (220)	 30/05/2002
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (Nissan Motor Co., Ltd.)
 No.2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

SHIFT EXPECTATIONS

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9	-	физички	или	хемиски	апарати	и	инструменти;	
мерни	 апарати	 и	 инструменти;	 машини	 и	
инструменти	 за	 дистрибуција	 или	 контрола	 на	
елекгричната	 енергија;	 ротациони	 конвертори;	
модификатори	на	фаза;	акумулатори;	електрични	
или	 магнетни	 мерни	 машини	 и	 инструменти;	
електрични	жици	 и	 кабли;	фотографски	 апарати	
и	 инструменти;	 кинематографски	 апарати	 и	
инструменти;	 оптички	 апарати	 и	 инструменти;	
очила;	преработено	стакло	(не	е	за	згради);	апарат	
и	 опрема	 за	 спасување;	 електрични	 апарати	 и	
инструменти	за	комуникација;	плочи;	метрономи;	
електронски	машини	/инструменти	и	нивни	делови/
елементи,	 вклучително	 и	 компјутерски	 програми	
и	 хардвер;	 озонатори;	 електролизатори;	 ракети;	
машини	 и	 инструменти	 за	 употреба	 во	 забавни	
паркови;	 автомати	 за	 коцкање;	 симулатори	 на	
спортски	 активности;	 симулатори	 за	 обука	 за	
возење;	 електрични	плоснати	пегли;	 ондулатори	
за	 коса	 кои	 се	 загреваат	 на	 струја;	 електрични	
зумери;	 триаголници	 кои	 означуваат	 дефект	 на	
возило;	 светлосни	 или	 механички	 сообраќајни	
знаци;	 железничка	 сигнална	 опрема;	 уреди	 за	
дојава	на	пожар;	уреди	за	дојава	на	истекување	

на	 гас;	 апарат	 за	 дојава	 на	 кражба;	 нараквици	
за	 заштита	 од	 несреќи;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар;	 противпожарни	 хидранти;	 млазници	 за	
противпожарни	црева;	прскалка	за	гаснење	пожар;	
противпожарни	 чамци;	 противпожарни	 возила;	
автомобилски	 запалки	 за	 цигари;	 заштитни	
шлемови;	 противпожарна	 облека	 (облека	 за	
заштита	од	пожар);	маски	за	заштита	од	прашина;	
гас-маски;	маски	за	заварување;	магнетни	 јадра;	
жици	 за	 отпор;	 електроди;	 кинематографски	
филмови;	слајдови	и	филмови	за	слајдови;	држачи	
за	 филмови	 за	 слајдови;	 претходно	 наснимени	
видео	 дискови	 и	 ленти;	 средства	 за	 податоци	
наснимени	 со	 рекламни	 содржини;	 опрема	
за	 бензински	 станици;	 машини	 за	 продавање	
(автоматски	 дистрибутивни	 машини);	 врати	 за	
паркиралишта	или	парцели	за	паркирање	кои	се	
задвижуваат	со	метална	паричка;	регистер-каси;	
машини	 за	 броење	 и	 сортирање	 метални	 пари;	
машини	 за	 евидентирање	 дејствија;	 фотокопир	
машини;	 сметалки	 кои	 работат	 на	 рачен	 погон;	
машини	за	цртање	или	техничко	цртање;	машини	за	
отпечатување	на	времето;	уреди	за	евидентирање	
на	времето	(апарат	за	евидентирање	на	времето);	
сметалки;	 машини	 за	 продупчување	 картички;	
машини	 за	 гласање;	 машини	 за	 наплатување;	
апарат	за	проверка	на	заверка	на	поштата;	ваги	
сметалки;	 тежински	 ремени;	 тесна	 гумирана	
облека	за	сурфери	или	нуркачи;	гуми	за	пливање	
што	се	дујат;	 резервоари	 за	воздух;	 вибрациони	
табли;	 регулатори;	 апарати	 за	 нуркање;	машини	
за	 заварување	 со	 електричен	 лак;	 машини	 за	
сечење	растопена	маса	за	металопреработувачки	
погони;	електричен	апарат	за	заварување;	апарат	
за	видео	игри	за	лична	употреба;	светлосни	уреди	
за	 контрола	 на	 јајцата;	 електрични	 отворачи	
за	 автоматски	 врати;	 апарат	 за	 навигација	 на	
возилата	
кл.	12	-	бродови/чамци	и	нивни	делови/елементи	
(различни	 од	 „возила	 со	 	 воздушни	 перници”);	
возила	 со	 воздушни	 перници;	 воздухоплови	 и	
нивни	 делови/елементи;	 железнички	 вагони	 и	
нивни	двлови/елементи;	моторни	возила	и	нивни	
делови/елементи;	 моторцикли/велосипеди	 и	
нивни	 делови/елементи;	 колички	 за	 бебиња;	
рикши;	 санки;	 колички	 со	 едно	 тркало	 (колички	
за	 вреќи);	 запрежни	 коли;	 кочии;	 приколки	 за	
велосипеди;	 инвалидски	 колички;	 построенија	
за	 кабелски	 транспорт	 на	 товар;	 истоварувачи	
на	 возила;	 влекачи	 за	 возила;	 влечни	 возила	
(локомотиви);	 трактори;	 мотори	 и	 машини	 за	
друмски	 возила	 (различни	 од	 нивните	 делови);	
оски;	 ракавец	 на	 вратило;	 спојки/поврзувачи	 за	
оски;	лежиште	за	лагери;	пренесувачи	на	енергија;	
амортизери;	спирали;	апарат	за	сопирање;	мотори	
на	 наизменична	 струја	 /	мотори	на	 еднонасочна	
струја,	 за	 друмски	 возила	 (различни	 од	 нивните	
делови);	 лепливи	 гумени	 парчиња	 за	 поправка	
на	гуми	за	возила;	уреди	за	дојава	на	кражба	на	
возила;	падобрани
кл.	16	-	хартии;	хартиени	контејнери	за	пакување;	
филм	 за	 завиткување	 храна	 за	 домашна	
употреба;	 хартиени	 вреќи	 за	 отпад;	 пластични	
вреќи	за	отпад;	хигиенска	хартија;	хартиени	крпи;	
хартиени	 прекривки	 за	 маса;	 хартиени	 крпи	 за	
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раце;	хартиени	крпчиња	за	нос;	кројачки	модели	
(модели	за	изработка	на	облека);	креда	за	кројачи	
(стеатит);	 хартиени	 крпи	 за	 маса;	 хартиени	
ролетни;	 хартиени	 ознаки;	 хартиени	 знаменца;	
хартиени	 пелени	 за	 бебиња/хартиени	 крпи	 за	
бебиња;	 етикети	 за	 багаж;	 печатени	 работи;	
калиграфски	 и	 сликарски	 работи;	 фотографии;	
фотографски	 носачи;	 „карута”	 (јапонски	 карти	
за	 играње);	 карти	 „утагарута”	 (јапонски	 карти	 за	
играње	што	 содржат	 стихови);	 карти	 за	 играње;	
карти	 „ханафуда”	 (јапонски	 карти	 за	 играње	
што	 содржат	 слики	 на	 цвеќе	 или	 животни);	
канцелариска	 опрема	 (различна	 од	 „опрема	
за	 собирање	 инсекти’);	 опрема	 за	 собирање	
инсекти;	 лепила	 за	 канцелариска	 или	 домашна	
употреба;	машини	за	шематски	планови;	машини	
за	 адресирање;	 ленти	 што	 содржат	 мастило/
ленти	 за	 дактилографски	машини;	 хектографски	
машини	 за	 умножување;	 машини	 за	 автоматско	
нанесување	 поштенски	 маркички;	 електрични	
хефталки;	 машини	 за	 запечатување	 пликови	 за	
канцелариска	употреба;	машини	за	поништување	
поштенски	 маркички;	 инструменти	 за	 цртање/
материјали	 за	 цртање;	 дактилографски	машини;	
машини	 за	 испишување	 суми	 врз	 чекови;	
мимеографи	 (гештетнери);	 печатарски	 машини	
за	 умножување;	 машини	 за	 сечење	 хартија;	
машини	 за	 плаќање	 поштарина;	 ротациони	
машини	 за	 умножување;	 печатарски	 филети;	
печатарски	 шаблони;	 четкички	 за	 боење;	 восок	
за	 запечатување;	 шаблони	 за	 одбележување;	
домашни	аквариуми	и	нивни	делови	
кл.	36	-	кредити;	продавање	меници	(банкноти)	со	
попуст;	гаранција	за	одговорност;	прием	на	меници;	
стекнување/пренос	 на	 монетарни	 побарувања;	
чување	 скапоцености	 во	 сеф,	 вклучително	 и	
хартии	од	вредност/скапоцени	метали	(услуги	за	
чување	 во	 сеф);	 деловни	 активности	 поврзани	
со	акредитиви;	обезбедување	купување	на	рати;	
издавање	кредитни	картички;	агенции	за	наплата	
на	 пари;	 обезбедување	 продажба	 на	 рати;	
издавање	вредносни	бонови;	агенции	за	наплата	
на	сметки	за	гас	или	електрична	енергија;	агенции	
или	посреднички	услуги	за	тргување	со	хартии	од	
вредност	и	за	трансакции	за	извршување	на	индекс	
на	 хартии	 од	 вредност	 за	 терминска	 испорака/	
право	на	купување	хартии	од	вредност/хартии	од	
вредност	за	терминска	испорака	за	прекуокеански	
пазари;	 агенции	 или	 посреднички	 услуги	 за	
тргување	 со	 хартии	 од	 вредност	 на	 домашните	
пазари	 на	 хартии	 од	 вредност	 и	 за	 трансакции	
за	 извршување	 индекс	 на	 хартии	 од	 вредност	
за	 терминска	 испорака/право	 на	 купување	
хартии	 од	 вредност;	 агенции	 или	 посреднички	
услуги	 за	 тргување	 со	 хартии	 од	 вредност	 на	
прекуокеанските	пазари	на	хартии	од	вредност	и	
за	трансакции	за	извршување	индекс	на	хартии	од	
вредност	за	терминска	испорака	за	прекуокеански	
пазари;	 потпишување	 на	 хартиите	 од	 вредност;	
продавање	на	хартиите	од	вредност;	раководење	
со	претплати	и	нудење	на	хартиите	од	вредност;	
обезбедување	 берзански	 информации;	 чување	
на	 авансни	 плаќања;	 посредување	 за	 животно	
осигурување;	 агенции	 за	 животно	 осигурување;	
одредување	 права	 за	 неживотно	 осигурување;	

потпишување	на	неживотно	осигурување;	услуги	за	
статичко	осигурување;	потпишување	осигурување	
за	автомобилски	дефекти;	раководење	со	згради;	
агенции	или	посреднички	услуги	за	изнајмување	
згради;	 закупување	 згради;	 купување/продажба	
на	 згради;	 агенции	 или	 посреднички	 услуги	 за	
купување/продажба	 на	 зградите;	 проценка/
евалуација	 на	 згради/земјиште;	 раководење	 со	
земјиште;	 агенции	 или	 посреднички	 услуги	 за	
изнајмување	 земјиште;	 закупување	 земјиште;	
купување/продажба	 на	 земјиште;	 агенции	 или	
посреднички	 услуги	 за	 купување/продажба	
на	 земјиште;	 доставување	 информации	 за	
згради/земјиште;	 проценка	 на	 антиквитети;	
проценка	на	 уметнички	дела;	 проценка	на	накит	
(скапоцености);	истражувања	во	врска	со	кредити	
на	 друштвата	 (кредитно	 биро);	 прибирање	
добротворни	 средства;	 проценка	 на	 половни	
возила	и	обезбедување	информации	во	врска	со	
проценката	на	половни	возила	
кл.	37	-	општа	изградба	на	згради;	услуги	со	багер;	
општи	градежни	услуги;	поплочување	на	патишта;	
ѕидарски	 работи;	 застаклување	 (стакларски	
работи);	 челични	 конструкции;	 малтерисување;	
столарија;	 работа	 со	 плочки/цигли/блокови;	
столарски	 работи;	 армирање;	 бојосување;	
подигање	 скелиња/зeмјани	 работи/бетонски	
работи;	 внатрешни	 завршни	 работи;	 метална	
опшивка;	заштита	на	зградите/заштита	од	влага;	
кровопокривачки	 работи;	 водоинсталатерски	
работи;	монтажа	на	машински	инсталации;	копање	
бунари;	 електро	 работи;	 телекомуникациски	
работи;	 изолациски	 работи	 на	 згради;	 ракување	
со	 градежни	 средства;	 бродоградба;	 поправка/
одржување	 на	 бродови/чамци;	 поправка/
одржување	на	 авиони;	 поправка	 на	 велосипеди;	
поправка/одржување	 на	 моторни	 возила;	
посреднички	 услуги	 за	 поправка/одржување	
на	 моторни	 возила;	 поправка/одржување	 на	
железнички	 вагони;	 поправка/одржување	 на	
моторцикли;	поправка/одржување	на	инкубатори	
за	 пилиња;	 поправка/одржување	 на	 инкубатори	
за	 јајца;	 поправка/одржување	 на	 медицински	
апарати/инструменти;	 поправка/одржување	
на	 печатарски	 машини/книговезнички	 машини;	
поправка/одржување	 на	 прожектори	 за	 филм;	
поправка/одржување	 на	 фотографски	 апарати;	
поправка/одржување	 на	 лифтови;	 поправка/
одржување	на	хемиски	машини/апарати;	поправка/
одржување	на	уреди	за	дојава	на	пожар;	поправка/
одржување	 на	 опрема	 за	 бензински	 станици;	
поправка/одржување	на	машини	за	производство	
на	 стаклени	 производи;	 поправка/одржување	
на	 механички	 построенија	 за	 паркиралишта;	
поправка/одржување	 на	 филтри	 за	 млеко;	
поправка/одржување	 на	 машини	 за	 молзење;	
поправка/одржување	на	машини	за	миење	садови	
за	 индустриска	 употреба;	 поправка/одржување	
на	електрични	машини	за	миење	за	индустриска	
употреба;	 поправка/одржување	 на	 машини/
средства	 за	 риболов;	 поправка/одржување	 на	
машини	и	алати	за	преработка	на	метал;	поправка/
одржување	 на	 машини	 за	 чевли;	 поправка/
одржување	 на	 машини/средства	 за	 орање	
(различни	од	рачни	алати);	поправка/одржување	
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на	машини	за	култивирање;	поправка/одржување	
на	 машини	 за	 жнеење;	 поправка/одржување	 на	
машини/средства	 за	 производство	 на	 влакнести	
земјоделски	 стимулативни	 производи;	 поправка/
одржување	на	преси	за	сточна	храна;	поправка/
одржување	на	машини	за	сечење	храна;	поправка/
одржување	 на	 мешалки	 за	 храна;	 поправка/
одржување	 на	 млинови	 за	 храна;	 поправка/
одржување	 на	 печки	 за	 индустриска	 употреба;	
поправка/одржување	 на	 машини/инструменти	
за	 рударство;	 поправка/одржување	 на	 машини	
за	 преработка	 на	 гума;	 поправка/одржување	 на	
свиларски	 машини/средства	 за	 производство	
на	 јајца	 на	 свилена	 буба	 или	 свилена	 буба;	
поправка/одржување	 на	 машини	 за	 продавање	
(автоматски	 дистрибутивни	 машини);	 поправка/
одржување	 на	 пиштоли;	 поправка/одржување	
на	машини	 за	 прочистување	 на	 вода;	 поправка/
одржување	 на	 светлосни	 арматури;	 поправка/
одржување	 на	 машини/апарати	 за	 преработка	
на	 храна	 или	 пијалоци;	 поправка/одржување	
на	 канцелариски	 машини	 и	 опрема;	 поправка/
одржување	 на	 машини/инструменти	 за	 сечење	
дрва;	 машини/апарати	 за	 преработка	 на	 дрво/
граѓа;	поправка/одржување	на	текстилни	машини/
апарати;	 поправка/одржување	 на	 апарати	 за	
нуркање;	поправка/одржување	на	мерни	апарати/
инструменти;	 поправка/одржување	 на	 машини	
за	преработка	на	 тутун;	 поправка/одржување	на	
климатизери;	поправка/одржување	на	горилници;	
поправка/одржување	 на	 бојлери;	 поправка/
одржување	 на	 пумпи;	 поправка/одржување	 на	
замрзнувачи	/	опрема	за	замрзнување;	поправка/
одржување	на	складишни	резервоари;	поправка/
одржување	 на	 електрични	 апарати/инструменти	
за	комуникација	(различни	од	телефонски	уреди,	
радио	 приемници,	 телевизиски	 приемници);	
поправка	 на	 телефони;	 поправка	 на	 радио	
приемници/телевизиски	 приемници;	 поправка/
одржување	 на	 компјутери	 (вклучително	 и	
централни	 единици/програмирани	 електронски	
кола	 за	 носење	 податоци	 или	магнетни	 дискови		
/друга	 периферна	опрема);	 поправка/одржување	
на	 електрични	 дистрибутивни	 или	 контролни	
машини/инструменти;	 поправка/одржување	 на	
агрегати;	 поправка/одржување	 на	 електрични	
мотори;	 поправка/одржување	 на	 машини	 за	
боење;	 поправка/одржувањв	 на	 построенија	 за	
миење	возила;	поправка/одржување	на	градежни	
машини/апарати;	 поправка/одржување	 на	
машини	за	набивање	отпад;	поправка/одржување	
на	 апарати	 за	 кршење/сечење	 отпад;	 поправка/
одржување	на	машини	за	производство	на	пулпа;	
машини	 за	 производство	 на	 хартија;	 машини	 за	
преработка	 на	 хартија;	 поправка/одржување	 на	
полупроводнички	 производен	 апарат;	 поправка/
одржување	 на	 машини/апарати	 за	 козметички/
фризерски	 салони;	 поправка/одржување	 на	
машини	 за	 преработка	 на	 пластика;	 поправка/
одржување	 на	 машини	 за	 пакување	 или	
завиткување;	 поправка/одржување	 на	 машини	
за	 шиење;	 поправка/одржување	 на	 електрични	
машини/апарати	 за	 општа	 употреба;	 поправка/
одржување	на	машини/инструменти	за	употреба	во	
забавни	паркови;	поправка/одржување	на	физички	

или	 механички	 апарати/инструменти;	 поправка/
одржување	 на	 спортска	 опрема;	 поправка/
одржување	 на	 играчки	 и	 кукли;	 реставрација	
на	 мебел;	 поправка	 на	 чадори/сонцебрани;	
поправка/одржување	 плински	 грејачи	 за	 топла	
вода;	 поправка/одржување	на	 грејачи;	 поправка/
одржување	 на	 тенџериња	 и	 тави;	 поправка/
одржување	 на	 музички	 инструменти;	 поправка	
на	 торби;	 поправка	 и	 одржување	 на	 сефови;	
поправка	 на	 чевли/чизми;	 монтажа/поправка	 на	
брави;	 поправка	 на	 тоалетни	шолји	 со	функција	
за	пуштање	вода;	поправка	на	рибарски	прибор;	
поправка/одржување	на	саати/часовници;	острење	
ножици/кујнски	 ножеви;	 поправка	 на	 опрема	 за	
билијард;	 поправка	 на	 опрема	 за	 игралишта;	
поправка	на	украси;	поправка	на	очила;	поправка/
одржување	 на	 кади	 за	 капење;	 нега/чистење/
поправка	на	крзно;	перење;	пресување	на	облека;	
поправка	 на	 „татами”	 простирки;	 поправка	 на	
облека;	чешлање	предено	во	килтови/мандраци;	
чистење	 оџаци;	 чистење	 надворешни	 површини	
на	 згради;	 чистење	 прозорци;	 чистење	 ќилими/
теписони;	 полирање	 подови;	 чистење	 септички	
јами;	 чистење	 складишни	 резервоари;	 чистење	
патишта;	 чистење	 кади	 за	 капење	 (бојлер	 за	
капење);	дезинфекција	на	телефони;	уништување	
штетници	(различни	од	земјоделство/шумарство/
хортикултура);	 изнајмување/закупување	
построенија	 за	 миење	 возила;	 изнајмување/
закупување	 елекгрични	 машини	 за	 миење;	
изнајмување/закупување	 градежна	 опрема;	
изнајмување/закупување	 опрема	 за	 чистење	
подови;	изнајмување	ресести	метли	
кл.	 38	 -	 комуникација	 со	 помош	 на	 целуларен	
телефон;	комуникација	преку	телекс;	комуникација	
преку	 компјутерски	 терминали;	 комуникација	 со	
телеграма;	 комуникација	 со	 помош	 на	 телефон;	
комуникација	 со	 помош	 на	 факс;	 услуги	 за	
повикување	 преку	 радио/телефон;	 телевизиско	
емитување;	 емитување	 преку	 кабелска	
телевизија;	 радио	 емитување;	 новински	 услуги	
за	 медиумите;	 изнајмување/закупување	 опрема	
за	 комуникација,	 вклучително	 и	 телефони/
факс	 машини;	 обезбедување	 информации	
за	 соопштување	 податоци	 (вклучително	 и	
обезбедување	 информации	 по	 жичана	 или	
безжична	комуникациска	мрежа);	комуникација	со	
помош	на	сателит;	услуги	за	електронска	пошта;	
обезбедување	 кориснички	 пристап	 до	 глобална	
компјутерска	 мрежа;	 комуникација	 преку	 мрежа	
со	додадена	вредност	

(210)	 TM  2003/288	 (220)	 29/04/2003
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

ПЕТРО М доо
 Нас. Илинден, мв. Трница, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје

TM 2003/288



Glasnik, 14/2,  str.188-422, juni 2007 Skopje

Trgovski marki

194

(540)	

HIPTEN (LDPE)

(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	 на	 прехрамбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
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,	свитливи	неметални	цевки

(210)	 TM  2003/289	 (220)	 29/04/2003
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

ПЕТРО М доо
 Нас. Илинден, мв. Трница, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје

(540)	

ROPOTEN (LDPE)

(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	 на	 прехрамбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
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,	свитливи	неметални	цевки

(210)	 TM  2003/290	 (220)	 29/04/2003
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

ПЕТРО М доо
 Нас. Илинден, мв. Трница, 1000 Скопје, МК, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје

(540)	

HIPLEX (HDPE)

(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	 на	 прехрамбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
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,	свитливи	неметални	цевки

(210)	 TM  2003/305	 (220)	 06/05/2003
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНТРАКОМ ДОО Скопје
 ул. Партение Зографски бр. 83, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво		ПОЛЕНАК	
	 ул.	‘’Орце	Николов’		98,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	 42	 -	 подготвување	 храна	 и	 пијалоци;	 услуги	
за	 привремено	 сместување;	 медицинска	 и	
хигиенска	 помош	 и	 разубавување;	 ветеринарски	
и	 земјоделски	 услуги;	 правни	 услуги;	 научни	 и	
индустриски	истражувања;	изработка	на	програми	
за	 компјутери;	 услуги	 што	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи
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(210)	 TM  2003/368	 (220)	 06/06/2003
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за електронско-телекомуникациски 

материјали и услуги ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д. 
Скопје

 Бул.Јане Сандански бр.111, 1000 Скопје, MK
(740)	 СЕРДЈУК		ВАСИЛИЕ,	адвокат	
	 ул.”Стив	Наумов”	22,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 7	 -	 машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила)	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
земјоделски	направи	
кл.	9	-	апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски	 кинематографски,	
оптички,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола,	
спасување	и	настава,	апарати	и	инструменти	 за	
спроведување,	 вклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	регулирање	или	контролирање	на	
електрицитетот,	апарати	за	снимање,	пренос	или	
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	 на	
пожар	
кл.	 14	 -	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	15	-	музички	инструменти	
кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	 материјал,	 машини	 за	 пишување	
и	канцелариски	прибор,	материјали	за	пакување,	
кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	17	 -	каучук,	 гума,	азбест,	лискун	и	производи	
од	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи,	
полуфабрикати	од	пластични	маси	
кл.	 21	 -	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството	 (кои	не	се	од	благородни	метали	
или	преслечени	со	нив),	чешли	и	сунгери,	четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полупреработено	 стакло	 (освен	

градежно	 стакло)	 стакларија,	 порцеолан,	фајанс	
и	грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер

(210)	 TM  2003/573	 (220)	 08/08/2003
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Przedsiebiortstwo POLMOS BIALYSTOK S.A.
 Elewatorska 20,15-950 Bialystok, PL
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 	црна,	зелена,	златна	и	модра
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци,особено	водка

(210)	 TM  2003/708	 (220)	 03/10/2003
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 „МЕДИА”  ДОО
 Митрополит Теодосиј Гологанов 59/1/6-15,
 1000 Скопје, MK

(540)	

MEDI-A-FRESH

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	и	нагризување,	средства	за	отстранување	
каменец,	 чистење	 (производи	 за	 чистење),	
сапуни,	 парфимерија,	 етерични	 масла,	 капење	
(козметички	производи),	 коса	 (бои	за	 коса),	 коса	
(препарати	за	боење	коса),	шампони,	препарати	
за	 нега	 на	 устата,	 пасти	 за	 заби,	 влажни	
шамичиња,	 шамичиња	 за	 еднократна	 употреба,	
козметички	 лосиони	 (шамичиња	 натопени	
во	 лосион),	 шамичиња	 натопени	 во	 лосион,	
смекнувачи,	 козметички	 производи	 за	 нега	 на	
кожа,	 дезодоранси	 за	 лична	 употреба,	 бричење	

TM 2003/708
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(производи	за	бричење),	козметички	креми,	креми	
за	 кожа,	 лосиони	 за	 коса,	 сонце	 (препарати	 за	
заштита	 од	 сонце),	 козметички	 препарати	 за	
заштита	 од	 црнење,	 масло	 (бадемово,	 ореово)	
масло	за	козметичка	употреба	
кл.	5	-	фармацевтски	производи;	крпи,	предлошки,	
хигиенски	 пелени	 и	 салфетки,	 шамичиња	
натопени	 во	дезинфекциски	 средства,	 хигиенски	
производи	 за	 лични	 цели	 за	 еднократна	
употреба,	женски	влошки,	менструални	тампони,	
ветеринарски	 препарати,	 санитарни	 препарати	
за	 медицински	 цели,	 диететски	 супстанции	 што	
се	 користат	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	
фластери,	материјали	за	завои,	хигиенски	пелени	
за	впивање	на	мочката,	заштита	од	сонце	(масти	
против	 изгореници),	 изгореници	 (производи	 за	
заштита	 од	 изгореници),	 изгореници	 од	 сонце	
(масти	 против	 изгореници),	 хигиенски	 пелени	 за	
впивање	на	мочката	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производите	од	нив	што	
не	се	опфатени	со	други	класи,	бебешки	пелени	
од	 хартија	 и	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
пелени-гаќички	 од	 хартија	 или	 целулоза	 за	
едникратна	употреба,	носни	шамичиња	од	хартија	
за	 еднократна	 употреба,	 салфети	 од	 хартија	 и	
целулоза,	тоалетна	хартија

(210)	 TM  2004/33	 (220)	 22/01/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 АТЛАНТИК КОМЕРЦ БОЖИДАР ДООЕЛ
 ул. Никола Мартиновски бр.79, 
 1000 Скопје, MK

(540)	

АТЛАНТИК КОМЕРЦ

(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.	28	 -	игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка

(210)	 TM  2004/100	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(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.	41	-	фотографија	
кл.	 45	 -	 лична	 заштита;	 придружба;	 детективски	
агенции;	договарање	на	состаноци;	ноќни	чувари;	
покровителство;	отворање	на	безбедносни	брави;	
чистење	на	поткровја;	расчистување	на	ѓубриште;	
чистење	 на	 магацински	 простор;	 пишување	 на	
лични	 писма;	 изнајмување	 на	 вечерни	фустани;	
кремирање;	потрага	по	исчезнати	лица;	погреби,	
погребни	активности;	изнајмување	на	гардероба;	
изанјмување	 на	 униформи;	 чувари;	 агенции	 за	
склопување	на	брак;	правење	на	хороскоп;	гаснење	
на	 пожар;	 сортирање	на	 податоци	и	 секундарни	
суровини;	организирање	на	религиозни	собири

(210)	 TM  2004/143	 (220)	 27/02/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА
 ул. „Даме Груев” бр. 14а, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 агенција	 за	 трговски	 информации,	
дејности	(консултации	за	водење	на	дејностите),	
демонстрација	 на	 производи,	 економски	
прогнози,	изложби	(организирање	на	изложби)	во	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	 простор,	 јавно	 мислење	 (испитување	
на	 јавното	 мислење),	 помош	 во	 управување	
со	 индустриски	 или	 трговски	 претпријатија,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот,	
рекламирање,	консултации,	стручни	консултации	
и	 персонал	 (одбирање	 на	 персоналот	 со	
психотехничка	постапка)	
кл.	40	-	печатарство,	фотографија	
кл.	41	-	aкадемии	(обука),	допишување	(обучување	
по	 пат	 на	 допишување),	 организирање	 изложби	
во	 културни	 или	 воспитни	 цели,	 капмови	 за	
летување,	клубови,	конференции	 (организирање	
и	водење	на	конференции),	конгреси,	видео	траки	
(снимање	на	видео	траки),	преведувачки	услуги,	
професионална	ориентација,	репортерски	услуги	
и	фотографски	репортажи	

TM 2004/33
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кл.	 42	 -	 авторски	 права,	 графичка	 уметност,	
индустриски	 дизајн,	 инженеринг,	 индустриско	
обликување,	 истражување	 и	 развиток	 на	 нови	
производи,	 изработка	 на	 софтвери,	 клубови	 за	
средби,	кампови,	контрола	на	квалитет,	лиценци	
за	 интелектуална	 сопственост,	 оверување	 на	
изворни	 уметнички	 дела,	 патенти,	 	 сметачи	
(програмирање	 на	 сметачите),	 совети	 за	
интелектуална	 сопственост,	 централна	 база	 на	
податоци	
кл.	43	-	пансион	
кл.	45	-	граѓанска	заштита

(210)	 TM  2004/370	 (220)	 25/05/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 СКОПСКИ ПАЗАР АД - СКОПЈЕ
 бул. Гоце Делчев бр.11/2, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	-	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	во	
супермаркети

(210)	 TM  2004/456	 (220)	 24/06/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Дрога Колинска дооел Скопје
 ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 темно	и	светло	зелена,	црна,	бела,	златна,	светло	
и	темно	кафена	и	сребрена

(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),	чоколадни	пијалоци

(210)	 TM  2004/469	 (220)	 30/06/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Д.Т.П.У. БИСТРА КОМПАНИ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. „Никола Карев” бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	природна	газирана	вода

TM 2004/469
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(210)	 TM  2004/572	 (220)	 04/08/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS 

COFFEE COMPANY
 2401 Utah Avenue South Seattle, 
 Washington 98134, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје

(540)	

FRAPPUCCINO

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 29	 -	 млеко,	 ароматизирано	 млеко	 и	 напивки	
засновани	 на	 млеко;	 овошни	 џемови,	 желеа,	
производи	 за	 мачкање,	 изварка	 (од	 млеко)	 и	
слатка

(210)	 TM  2004/660	 (220)	 16/09/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 „МАСИГО”
 с. Крапа, општина Македонски Брод, MK

(540)	

ПЛАНИНСКА РОСА

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32	 -	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	пијалоци

(210)	 TM  2004/668	 (220)	 17/09/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за внатрешен и надворешен 

промет ЗЕГИН Благој ДООЕЛ Скопје
 ул.”Народен Фронт” бр.5-3/1, 1000 Скопје, MK

(540)	

FLUCOZAL

(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,	средство	за	дезинсекција,	
препарати	 за	 уништување	штетници,	фунгициди	
и	хербициди

(210)	 TM  2004/669	 (220)	 17/09/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за внатрешен и надворешен 

промет ЗЕГИН Благој ДООЕЛ Скопје
 ул.”Народен Фронт” бр.5-3/1, 1000 Скопје, MK

(540)	

ZOLAREM

(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,	средство	за	дезинсекција,	
препарати	 за	 уништување	штетници,	фунгициди	
и	хербициди

(210)	 TM  2004/692	 (220)	 22/09/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Investcom Holding (Luxembourg) S.A.
 L-2320 Luxembourg-67, Boulevard de la Petrusse, 

R.C. Luxembourg, No. B 48.045, LU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	црна,	светло	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36	 -	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38	-	телекомуникции

(210)	 TM  2004/694	 (220)	 22/09/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Investcom Holding (Luxembourg) S.A.
 L-2320 Luxembourg-67, Boulevard de la Petrusse, 

R.C. Luxembourg, No. B 48.045, LU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	телекомуникации

TM 2004/572
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(210)	 TM  2004/785	 (220)	 18/10/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 „САРА КОЛАНТ” д.о.о.е.л.
 ул.”Финска” бр. 216, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 сина,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека	(хулахопки)

(210)	 TM  2004/788	 (220)	 18/10/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(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)	 жолта,	жолтокафена,	светлокафена,	темнокафена,	
бела	и	портокалова

(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.	 21	 -	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството	(што	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.	 26	 -	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе

(210)	 TM  2004/811	 (220)	 25/10/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 МАКО ПЛАНТ дооел Скопје
 ул.”Никола Тримпаре” 22/4, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 сина	и	портокалова	(боја	на	кајсија)
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 -	 редства	 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  2004/906	 (220)	 15/11/2004
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Edisud Radio-TV sh.p.k.,
 Ruga Ali Demi, ish-kombinati I Autotraktoreve, 

Zyrat e Administrates Tirana, AL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	 бела,	 светло	 и	 темно	 сина,	 сива,	 жолта,	
светло	и	темно	кафена,	сребрена	и	златна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 41	 -	 забавни	 радио	 и/или	 телевизиски	
програми;	специјално	телевизиско	шоу	во	студио	
или	вистински	живот	познато	како	реално	шоу	со	
натпревар	или	со	квиз	елементи	

TM 2004/906
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(210)	 TM  2005/323	 (220)	 10/05/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	
тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници

(210)	 TM  2005/324	 (220)	 10/05/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	
тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници

(210)	 TM  2005/325	 (220)	 10/05/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	
тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници

(210)	 TM  2005/334	 (220)	 16/05/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	
тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници

TM 2005/323
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(210)	 TM  2005/357	 (220)	 19/05/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за трговија и услуги  МАК-ФИТ  Хава 2 

Холдинг и др. ДОО експорт-импорт
 бул. Климент Охридски бр.17, Скопје, MK
(740)	 Бранко	Радојчиќ,	адвокат	
	 ул.Васил	Главинов	бр.3/4-4,	1000	Скопје

(540)	

CALIVITA

(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	 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,	фунгициди,	хербициди	
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;	 сликарски	 прибор;	 четкички;	
машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	
(освен	 мебелот);	 материјали	 за	 инструкции	 и	
настава	(освен	препарати);	пластични	материјали	
за	пакување	што	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
печатарски	букви,	клишиња	
кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	38	-	телекомуникации

(210)	 TM  2005/400	 (220)	 02/06/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 МЕККЕН-ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ Скопје 

(МCCANN-ERICKSON GRUP LTD Skopje)
 ул. Дебарца бр. 10 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 сина,	сива,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

особено	 маркетинг	 агенции	 (агенции	 што	 нудат	
и	 даваат	 маркетинг	 услуги);	 рекламни	 агенции;	
услуги	 на	 реклама	 и	 економска	 пропаганда;	
пропагандни	 дејности;	 рекламирање	 по	 пат	 на	
радио	 и	 телевизија,	 рекламна	 документација	
(уредување	 на	 рекламна	 агенција);	 рекламна	
хроника,	 рекламни	 огласи	 (ширење	 на	
рекламни	 огласи);	 обработка	 на	 текстови;	
објавување	рекламни	текстови;	огласување	како	
рекламирање,	 плакатирање;	 ширење	 рекламен	
материјал-трактати,	 проспекти,	 печатени	
примероци;	 пазар,	 пазарно	 комуницирање,	
проучување	 на	 пазарот,	 испитување	 на	 јавното	
мислење;	 промоција	 (продажба	 за	 трети	 лица),	
изложби,	организирање	изложби	во	комерцијални	
или	 рекламни	 цели,	 организирање	 изложби	 во	
културни	 и	 воспитни	 цели,	 подготовки	 на	 саеми	
и	 изложби,	 организирање	 и	 организирање	
рекламни	 кампањи;	 дејности	 (професионални	
консултации	 и	 совети);	 дејности	 (советување	 за	
организирање	и	водење	дејности);	организирање	
дејности	(советување	за	организирање	дејности);	
агенција	 за	 трговски	 информации;	 агенции	
за	 увоз-извоз;	 трговски	 дејности;	 трговија	
со	 моторни	 возила;	 комерцијални	 работи	 за	
остварување	на	функцијата	на	прометот	на	стоки	
и	услуги;	информации	и	истражувања	за	дејности;	
проценка	 на	 трговски	 дејности;	 консултации	 и	
помош	во	 водење	 на	 дејностите;	 советување	 за	
организирање	 и	 водење	 дејности;	 соопштувања	
за	 дејноста;	 професионални	 консултации;	
статистичко	 информирање;	 демонстрација	 на	
производи;	економски	прогнози	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	41	-	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности,	а	особено	
организирање	и	водење	конференции,	конгреси,	
семинари	и	симпозиуми;	изложби	(организирање	
изложби	 во	 културни	 или	 воспитни	 цели);	
разонода,	разонода	по	пат	на	радио	и	телевизија,	
културни,	 спортски	 и	 рекреативни	 активности	
(организирање	 на	 културните,	 спортските	 и	
рекреативните	активности);	практично	обучување-
демонстрирање;	 организирање	 игри	 на	 срека;	
организирање	 игри	 на	 среќа	 и	 забавни	 игри;	
коцкање,	обложување	и	игри	на	среќа,	игри	за	пари,	
коцкарници/игри	(услуги	на	коцкарниците);	видео	
ленти	 (производство	 на	 филмови,	 вклучително	
и	 спотови	 на	 видео	 ленти);	 производство	 и	
изнајмување	филмови;	аудио	и	видео	продукција,	
лотарии	(организирање	на	лотарии),	приредување	
на	игри	на	среќа	и	забавни	игри	
кл.	42	-	нaучни	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;	а	особено	 застапување	
и	 посредување	 во	 прометот	 со	 стоки	 и	 услуги;	
истражувачко-развојни	 услуги	 во	 стопанските	
и	 општествените	 дејности,	 економски,	
организациони	 и	 технолошки	 истражувања,	
истражувања	 и	 развиток	 на	 нови	 производи	 (за	

TM 2005/400
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трето	 лице),	 изработка	 на	 студии	 поврзани	 со	
економски,	технолошки	и	консултантски	дејности,	
изработка	 на	 анализи,	 планови	 и	 проекти	 за	
развој,	инвестициони	програми;	изработка	студии	
за	рекламни	кампањи	и	сл.;	индустриски	дизајн

(210)	 TM  2005/403	 (220)	 03/06/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ХИТ-73 САДРИ ДООЕЛ
 с. Камењане, MK

(540)	

(591)	 жолта,	зелена,	сина,	црвена,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	биено	сирење	

(210)	 TM  2005/404	 (220)	 03/06/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ХИТ-73 Садри ДООЕЛ
 с.Камењане, MK

(540)	

(591)	 жолта,	зелена,	сина,	црвена,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	сирење

(210)	 TM  2005/405	 (220)	 03/06/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ХИТ-73 Садри ДООЕЛ
 с.Камењане, MK

(540)	

(591)	 жолта,	зелена,	сина,	црвена,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	кашкавал	

(210)	 TM  2005/478	 (220)	 29/06/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Тутунов Комбинат ’’Боро Петрушевски - 

Папучар’’ А.Д.
 Куманово ул.11 Октомври бр.80, MK

(540)	

ROMANOFF

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	34	-	тутун,	производи	за	пушење

(210)	 TM  2005/507	 (220)	 06/07/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1	-	додатоци	за	бистрење	на	бензинот;	хемиски	
додатоци	 на	 смесите	 за	 дупчење;	 раствор	 за	
олеснување	 на	 дупчењето;	 дестилирана	 вода;	
додатоци	 за	 бистрење	 на	 бензинот,	 азотни	
ѓубрива,	 азотна	 киселина,	 емулгатори;	 етан;	
етил	 алкохол;	 етил-диетил-етери,	 фенол	 за	
индустриска	 употреба;	 хемиски	 додатоци	 на	
горивата;	 течност	 за	 хидраулични	 состави;	
хемиски	 производи	 за	 индустријата;	 средства	
за	 олеснување	 на	 вадењето	 калапи;	 средства	
за	 калење	 на	 металите;	 хемиски	 додатоци	 на	
растворите	 за	 дупчење;	 хемиски	 додатоци	 за	
течни	погонски	горива;	хемиски	реагенси	што	не	се	
за	медицинска	и	ветеринарна	употреба;	течности	
за	сопирачки;	разредувачи	за	лакови;	средства	за	
разложување	на	маслата;	производи	за	белење	на	
мастите;	метан;	смеса	за	гаснење	пожар;	хемиски	
производи	 за	 отстранување	 на	 нечистотиите	 на	
моторот	 со	 внатрешно	 согорување;	 средства	 за	
разложување	на	нафтата;	средства	за	одлепување;	
производи	 за	 одмастување	 користени	 во	 текот	
на	 производството;	 смекнувачи	 за	 индустриска	
употреба;	раствор	за	лакови;	хемиски	додатоци	на	
растворите	за	дупчење;	раствори	за	олеснување	
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на	 дупчењето;	 производи	 за	 спречување	 на	
создавањето	пареа;	гас	за	исфрлување	аеросол;	
гас	 за	 индустријата,	 додатоци	 за	 бистрење	
на	 бензинот;	 средства	 за	 прочистување	 на	
масло;	 средства	 за	 прочистување	 на	 водата;	
противексплозивни	 материи	 за	 мотори	 со	
внатрешно	согорување;	хемиски	реагенси	што	не	
се	 за	медицински	и	ветеринарни	цели;	 средства	
против	 замрзнување	 (антифриз);	 соли/ѓубриво;	
соли	 на	 азотна	 киселина	 (нитрати),	 сулфур;	
сулфурна	 киселина;	 средства	 за	 заштеда	 на	
горивата;	 хемиски	 средства	 за	 отстранување	
нечистотии	 од	 моторот;	 течност	 за	 сопирачки;	
течности	 за	 автоматски	 преноси,	 течности	 за	
хидраулични	 кругови;	 течности	 за	 серво	 уреди;	
толуен;	 средства	 за	 одвојување	 на	 маслата;	
средства	 за	 разложување	 на	 маслата;	 водород;	
хемиски	производи	за	белење	на	восокот;	жива	
кл.	 2	 -	 антикорозивни	 производи;	 битуменски	
лак;	 разредувач	 за	 бои;	 производи	 за	 заштита	
од	’рѓосување;	производи	за	заштита	од	корозија	
и	 заштита	 од	 корозија	 на	 производствените	
постројки,	состав	и	опрема;	производи	за	заштита	
на	металите;	ленти	за	заштита	од	корозија;	масло	
против	 ’рѓосување,	 производи	 за	 заштита	 од	
метал,	заштита	од	’рѓосување	
кл.	3	-	течности	за	перење	автомобилски	стакла	
кл.	 4	 -	 бензин;	 бензол;	 газелин;	 дизел	 гориво;	
нехемиски	 додатоци	 за	 течни	 погонски	 горива;	
гориво;	 индустриски	 масла;	 индустриски	
масти;	 керозин;	 кокс;	 ксилен;	 мазут	 (течно	
гориво),	 минерални	 горива;	 нафта,	 сурова	 или	
нерафинирана;	 сурова	 нафта;	 нафта-желе	
за	 индустриска	 употреба;	 мазива	 за	 оружје;	
разблажувачи;	 парафин;	 петролетери,	 гас	 за	
осветлување;	слаб	гас;	маслен	гас;	крут	гас,	гориво;	
гас	 за	 горење;	 гасни	 горива,	 супстанции;	 масти	
за	 подмачкување;	 средство	 за	 подмачкување;	
масла	 за	 подмачкување;	масти	 за	 осветлување;	
осветлувачки	материи;	гас	за	осветлување;	восок	
за	осветлување;	масти	за	ремени;	масло	од	репка	
за	индустриски	потреби;	масло	за	подмачкување	
и	ладење	на	алатките	за	режење;	течни	погонски	
горива;	 масла	 за	 ткаенини;	 масло	 за	 мотори;	
масла	 за	 симнување	 оплата;	 восок	 (суровина);	
восок	за	индустриска	употреба	
кл.	5	-	биоциди;	термална	вода;	нафтено	желе	за	
медицинска	употреба	
кл.	19	-	асфалт;	битумен;	катран;	неметални	цевки	
за	вода;	неметални	цевки	за	притисок
кл.	 35	 -	 анализа	 на	 производствената	 цена;	
дактилографски	 услуги;	 проучување	 на	 пазарот;	
уредување	 излози;	 организирање	 изложби	 во	
комерцијални	 и	 рекламни	 цели;	 изнајмување	
рекламен	 простор;	 испитување	 на	 јавното	
мислење	 (анкетирање);	 собирање	 податоци	 за	
картотека;	 комерцијални	 дејности,	 трговија	 на	
големо	и	мало	со	непрехранбени	и	прехранбени	
производи	и	посредување	во	трговија,	огласување	
и	 рекламирање;	 рекламирање	 на	 продажба;	
информации	 за	 дејности;	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 пропагандни	
дејности,	ширење	рекламни	огласи;	рекламирање;	

организирање	и	водење	работилница	за	стручно	
оспособување,	 организирање	 изложби	 во	
рекламни	 и	 комерцијали	 цели;	 советување	 за	
организирање	 дејности;	 помош	 во	 управување	
со	 трговски	 или	 индустриски	 претпријатија;	
советување	 за	 организација	 и	 водење	 на	
дејности;	 информации	 за	 дејности;	 преписи	 на	
соопштувања;	рекламирање	на	продажба	за	трети	
лица;	развиток	на	рекламирањето	на	продажба	за	
трето	 лице;	 проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг);	
проверка	на	сметки;	ширење	рекламен	материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 примероци)	
распределба	 /дистрибуција/	 на	 примероци;	
ширење	рекламни	материјали/летоци,	проспекти,	
печатен	 материјал	 /примероци/;	 ширење	
рекламни	огласи;	изнајмување	рекламен	простор;	
објавување	рекламни	текстови;	рекламирање	по	
пат	на	радио;	рекламирање	по	пат	на	телевизија;	
уредување	 рекламна	 	 документација;	 рекламна	
пошта:	 изнајмување	 рекламен	 материјал;	
објавување	 рекламни	 текстови;	 разнесување	
рекламен	 материјал;	 праќање	 на	 рекламен	
материјал;	 уредување	 рекламна	 документација;	
рекламна	 хроника;	 организирање	 саеми	 во	
рекламни	и	 комерцијални	цели;	 советување	при	
организирање	на	дејностите;	стручно	советување;	
статистичко	информирање;	стручни	консултации;	
секретарски	 услуги;	 рекламирање	 	 по	 пат	 на	
телевизија;	проучување	на	пазарот;	побарувачка	
на	 пазарот;	 уредување	 излози;	 делење	 на	
примероци;	 извоз	 и	 увоз	 на	 прехранбени	 и	
непрехранбени	производи	освен	оружје,	стрелачки	
предмети,	 отрови,	 предмети	 за	 наоружување	 и	
опрема	наменета	за	цивилна	заштита	и	одбрана;	
обезбедување	простор	за	изложби	
кл.	 36	 -	 заверување	 на	 чековите;	 служби	 за	
дебитни	 картички/дебитни	 картички;	 ефективна	
берза	 /службено	 нотирање	 на	 текот	 на	
договорените	вредности	на	пазарот;	консултации	
по	 повод	 финансиски	 прашања;	 финансиска	
анализа;	 финансиски	 информации;	 финансиски	
проценки/	осугурувања,	банкарски	промет,	имот/;	
финансиски	трансакции;	финансиско	управување;	
служби	 за	 финансии;	 фискални	 проценки;	
основање	 фондови;	 изнајмување	 станови;	
изнајмување	 на	 канцеларии	 (недвижности);	
изнајмување	 на	 сопствени	 недвижности;	
издавање	вредносни	бонови;	 гаранции;	 кредити;	
издавање	кредитни	картички;	служби	за	кредитни	
картички;	 подмирување	 на	 вредности;	 давање	
под	 закуп	 недвижен	 имот	 (лизинг);	 проценка	
на	 недвижен	 имот;	 управување	 со	 недвижиот	
имот;	 осигурување	 од	 несреќи;	 електронски	
преносни	 средства;	 осигурување;	 консултации	
за	 осигирувуње;	 советување	 за	 осигурување;	
услуги	на	стручњаци	за	осигурување;	вложување	
средства;	отплата	во	оброци;	чување	во	сефови;	
чување	на	вредности;	финансиско	покровителство;	
посредување	 на	 берзата;	 посредување	 во	
трговијата	 со	 недвижен	 имот;	 посредување	 при	
осигурување;	 обезбедување	 на	 побарувањето	
на	една	компанија	со	посредство	на	надворешно	
спогодбено	 тело	 (факторинг);	 работење	 со	
недвижен	имот	со	наплата	или	по	договор;	работа	
со	недвижен	имот;	собирање	доброволен	прилог;		
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основање	обртни	средства;	вложување	средства;	
управување,	 раководење	 со	 имот;	 управување	
со	 имот;	 управување	 со	 станбејни	 згради	
менувачници;	 заем	 врз	 основа	 на	 залог;	 заеми;	
управување	со	изложбени	простори	
кл.	 37	 -	 помош	 во	 случај	 на	 дефект	 /поправка/;	
перење	 возила;	 надгледување	 на	 градежни	
работи;	поставување	и	одржување	на	нафтовод;	
перење	 автомобили;	 подмачкување	 возила;	
сервисни	станици;	изнајмување	алат	и	градежен	
материјал;	одржување	и	поправка	на	автомобили;	
услуги	 на	 одржување	 чија	 цел	 е	 доведување	
на	 објектот	 во	 првобитна	 состојба;	 поправки;	
чистење	 на	 возилата;	 одржување	 на	 возилата;	
подмачкување	 на	 возилата;	 полирање	 на	
возила;	помош	во	случај	на	дефект	/поправка/	на	
возилата;	перење	на	возилата;	заштита	на	возила	
од	’рѓосување;	вулканизација	на	гуми;	стегање	на	
гумите;	замена	на	гуми;	лепење	на	дупки;	трајно	
напуштање	на	дупки	
кл.	 39	 -	 амбалажирање	 на	 производи;	 бродски	
превоз;	 превоз	 по	 цевоводи:	 дистрибуција	
на	 вода;	 довод	 на	 вода;	 изнајмување	 лични	
возила:	 изнајмување	 магацини;	 дистрибуција	 на	
производи;	дистрибуција	на	стока;	истоварување;	
меѓународен	превоз	на	стока	по	патен,	железнички,	
речен	 и	 поморски	 сообраќај;	 завиткување	 на	
производи;	 посредување	 при	 превоз;	 превоз,	
завиткување	 и	 складирање	 на	 производите;	
превоз	во	камиони	и	цистерни;	складирање	стока	
кл.	 40	 -	 рафинирање;	 развивање	 фотографски	
филмови;	 фотографија	 /изработка	 на	
фотографии/;	 офсет-печатење;	 рециклажа	 на	
технолошки	отпадоци,	суров	отпад,	течен	отпад;	
палење	на	ѓубре;	уништување	на	ѓубрето	
кл.	 41	 -	 организирање	 изложби	 во	 културни	
или	 воспитни	 цели;	 фотографски	 репортажи;	
репортерски	 услуги;	 снимање	 на	 видео	 ленти;	
издавање	 книги;	 издавање	 и	 печатење	 весници;	
позајмување	на	книги;	услуги	на	клубови	/забава	
или	 одгледување/;	 организирање	 и	 водење	
конференции;	 обука,	 стручно	 оспособување;	
разонода,	спортска	и	културна	дејност;	останати	
рекреациски	дејности;	образување	на	возрасни	и	
останато	 образование;	 организирање	 и	 водење	
семинари;	 организирање	 и	 водење	 симпозиуми:	
услуги	на	клубови
кл.	 42	 -	 анализи	 во	 лабораторија;	 смислување	
на	 амбалажа/дизајнирање,	 анализа	 со	 цел	
искористување	 на	 нафтени	 извори;	 анализа	 во	
врска	 со	 поставување	 компјутерски	 системи;	
хемиска	 анализа;	 регулирање	 авторски	 права;	
обновување	 на	 базите	 на	 податоци;	 услуги	
на	 цртачи/графичари;	 услуги	 на	 цртачи	 на	
амбалажи;	 геолошки	 истражувања;	 геолошки	
снимања	 на	 терен;	 геолошки	 експертизи;	
рударски	 проект	 технички	 решенија	 на	 копно	
и	 море;	 услуги	 на	 графички	 цртачи/дизајнери;	
индустриски	 дизајн;	 индустриско	 обликување;	
инженерски	 нацрти;	 инженеринг;	 користење	
патенти;	испитување	материјали;	бактериолошки	
истражувања,	 правни	 истражувања;	 геолошки	
испитувања;	 истражувања	 на	 подморјето;	
геолошки	истражувања;	истражување	и	развиток	

на	 производи	 /за	 трето	 лице/;	 истражување	
на	 нафтени	 наоѓалишта;	 истражување	 во	
хемијата;	 изнајмување	 компјутери,	 изработка	
на	 хемиска	 анализа;	 хемиски	 истражувања;	
хемиски	 услуги:	 контрола	 на	 квалитет;	 контрола	
на	 нафтени	 наоѓалишта;	 отстапување	 на	
лиценци	 за	 интелектуална	 сопственост;	 барање	
нафта;	 анализа	 со	 цел	 искористување	 на	
нафтени	 извори;	 стручна	 проценка	 на	 нафтени	
извори	 /експертиза/;	 одржување	 на	 софтвер;	
изработка	 на	 софтвери;	 осовременување	 на	
софтвер;	 програмирање	 компјутери;	 технички	
елаборати-	проектирање	на	производни	системи,	
подземни	 и	 надземни,	 на	 копно	 и	 море;	 совети	
за	 интелектуалната	 сопственост;	 советување	 за	
компјутери-советување	 во	 врска	 со	 заштитата	
на	 околината;	 стручна	 проценка	 /експертиза/	 на	
нафтени	извори;	контрола	на	дупките;	внатрешно	
уредување;	 вештачење/инженерски	 проекти	 за	
мерење	на	земјиште/баждарење	
кл.	 43	 -	 хотелски	 услуги;	 изнајмување	 сали	 за	
состаноци;	искористување	на	терен	за	кампирање;	
услуги	 на	 кампови	 за	 летување;	 угостителство,	
простории	за	сместување/хотелско,	пансионско/		

(210)	 TM  2005/550	 (220)	 13/07/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Шерденков Дарко
 ул. Пелистер 46- Битола, MK

(540)	

(591)	 портокалова,	жолта,	зелена,	црвена,	сина,	розова,	
бела,	црна	и	сива

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 41	 -	 интернационален	 детски	 музички	
фестивал

(210)	 TM  2005/565	 (220)	 13/07/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ДПТУ „РЕНОВА” ДОО експорт-импорт
 с. Џепчиште, MK

(540)	

(591)	 црвена	и	зелена
(551)	 индивидуална

TM 2005/550



Glasnik, 14/2,  str.188-422, juni 2007 Skopje   

Trgovski marki

205

(510, 511)

кл.	 19	 -	 неметални	 градежни	 материјали,	 сув	
малтер,	 цврсти	 неметални	 цевки	 за	 градба,	
асфалт,	 црна	 смола	 и	 битумен,	 неметални	
преносни	 конструкции,	 споменици	што	 не	 се	 од	
метал	
кл.	 37	 -	 градежни	 конструкци,	 поправки,	
инсталациски	услуги

(210)	 TM  2005/566	 (220)	 18/07/2005
	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

(591)	 пурпурна,	сина,	портокалова,	бела,	кафена,	сива,	
црна	и	жолта

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 31	 -	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
продукти	 и	 зрна	што	 не	 се	 вклучени	 во	 другите	
класи;	 живи	 животни;	 свежо	 овошје	 и	 зеленчук;	
храна	за	животни	и	адитиви	на	храната	за	животни;	
сипина	коска;	коски	и	работи	за	џвакање	што	се	
јадат;	легла	за	животни	
кл.	44	-	ветеринарни	услуги;	болници	за	животни;	
хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавината	 за	животни;	
добротворни	 и	 консултански	 услуги	 во	 врска	
со	 нега	 за	 животни;	 одгледување,	 развој	 и	
истражувачки	услуги	во	врска	со	животни

(210)	 TM  2005/599	 (220)	 28/07/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 3M Company, a Delaware Corporation
 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
 Minnesota 55144, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

SCOTCH

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16	 -	 атхезивни	 ленти	 за	 употреба	 во	
домаќинства	и	канцеларии;	држачи	за	атхезивни	
ленти	за	употреба	во	домаќинства	и	канцеларии;	
ленти	за	врзување	книги;	хартиени	ленти;	ленти	
за	 означување	 кеси	 и	 кутии	 за	 храна	 што	 се	
користат	 за	 длабоко	 смрзнување;	 креп	 ленти	
што	 се	 користат	 за	 хартиени	 цртежи	 (проекти);	
ленти	 за	 прицврстување	 коса	 што	 се	 користат	
при	 правење	 фризури;	 лепило	 за	 употреба	 во	
домаќинства;	лепило	во	форма	на	стик	за	употреба	
во	 домаќинства	 и	 канцеларии;	 и	 налепници	 за	
испорака	на	пратки	
кл.	17	 -	 атхезивни	 ленти	 и	 држачи	 за	 атхезивни	
ленти	за	индустриска	или	комерцијална	употреба;	
ленти	 за	 водови;	 електрични	 ленти;	 ленти	 за	
маскирање;	 ленти	 за	 монтажа	 и	 атхезивни	
квадрати	за	фиксирање	реклами,	постери,	слики	
и	предмети	за	повеќето	видови	површини;	ленти	
за	 преврзување;	 ленти	 за	 шевови	 на	 теписи;	
пластични	и	метални	ленти	за	вршење	поправки;	
фотографски	 ленти	 за	 сечење	 и	 поправка;	 и	
рефлективни	 ленти	 за	 употреба	 во	 полето	 на	
безбедноста	и	автомобилизмот

(210)	 TM  2005/600	 (220)	 28/07/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 BESINS INTERNATIONAL Laboratories
 5 rue du Bourg I’Abbe, 75003 PARIS, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

UTROGESTAN

(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  2005/610	 (220)	 08/08/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Фонд за магистрални и регионални патишта
 ул. Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 бела,	црна	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	37	-	градба

TM 2005/610
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(210)	 TM  2005/639	 (220)	 22/08/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 DAIKIN INDUSTRIES, LTD a corporation duly 

organized and existing under the laws of Japan
 Umeda Center Bldg.,4-12 Nakazaki-Nishi 
 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	светло	сина,	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1	 -	 хемикалии,	 растворувачи,	 агенси	 за	
вбризгување,	агенси	за	правење	сапуница	-	пени,	
течности	за	работа,	ослободувачки	агенси,	агенси	
за	 гаснење	 пожар,	 водоотпорни	 агенси	 отпорни	
на	масло	и	хидрофлуричен	ацид-киселина;	и	сите	
останати	стоки	во	класата	1	
кл.	7	-	опрема	за	хидраулика	на	масло	(вклучително	
хидромаслени	 пумпи,	 хидромаслени	 вентили,	
хидромаслени	мотори,	хидромаслени	цилиндри	и	
хидромаслени	преносни	апарати),	централизирана	
подмачкана	 апаратура,	 апаратура	 за	 полнење	
масло	и	маслена	турбина	за	чистење	апаратура;	
и	сите	останати	стоки	во	класата	7	
кл.	11	-	апаратура	и	инструменти	за	проветрување	
на	воздухот	(вклучително	еркондишни	за	деловна	
употреба,		еркондишни	за	соба,	грејачи	на	масло,	
електрични	 грејачи,	 грејачи	 на	 пареа,	 и	 апарати	
за	 навлажнување	 на	 воздухот),	 замрзнувачи,	
фрижидери	 за	 деловна	 употреба,	 прочистувачи	
на	 воздух	 (вклучително	 дезодоранси	 и	 средства	
за	 отстранување	 на	 влажноста	 во	 воздухот)	
електрични	 грејни	 паркети,	 опрема	 за	 правење	
мраз,	електрични	 грејни	топли	чинии	за	 готвење	
и	апаратура	 за	перење	садови)	и	 сите	останати	
стоки	во	класата	11

(210)	 TM  2005/649	 (220)	 29/08/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 DAIKIN INDUSTRIES, LTD a corporation duly 

organized and existing under the laws of Japan
 Umeda Center Bldg.,4-12 Nakazaki-Nishi 
 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1	 -	 хемикалии,	 растворувачи,	 агенси	 за	
вбризгување,	агенси	за	правење	сапуница	-	пени,	
течности	за	работа,	ослободувачки	агенси,	агенси	
за	 гаснење	 пожар,	 водоотпорни	 агенси	 отпорни	
на	масло	и	хидрофлуричен	ацид-киселина;	и	сите	
останати	стоки	во	класата	1	
кл.	7	-	опрема	за	хидраулика	на	масло	(вклучително	
хидромаслени	 пумпи,	 хидромаслени	 вентили,	
хидромаслени	мотори,	хидромаслени	цилиндри	и	
хидромаслени	преносни	апарати),	централизирана	
подмачкана	 апаратура,	 апаратура	 за	 полнење	
масло	и	маслена	турбина	за	чистење	апаратура;	
и	сите	останати	стоки	во	класата	7	
кл.	11	-	апаратура	и	инструменти	за	проветрување	
на	воздухот	(вклучително	еркондишни	за	деловна	
употреба,		еркондишни	за	соба,	грејачи	на	масло,	
електрични	 грејачи,	 грејачи	 на	 пареа,	 и	 апарати	
за	 навлажување	 на	 воздухот),	 замрзнувачи,	
фрижидери	 за	 деловна	 употреба,	 прочистувачи	
на	 воздух	 (вклучително	 дезодоранси	 и	 средства	
за	 отстранување	 на	 влажноста	 во	 воздухот)	
електрични	 грејни	 паркети,	 опрема	 за	 правење	
мраз,	електрични	 грејни	топли	чинии	за	 готвење	
и	апаратура	 за	перење	садови)	и	 сите	останати	
стоки	во	класата	11

(210)	 TM  2005/709	 (220)	 21/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 

„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
 ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	пренос	на	писма,	пратки	и	пакети

TM 2005/639
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(210)	 TM  2005/710	 (220)	 21/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 

„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
 ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	пренос	на	писма,	пратки	и	пакети

(210)	 TM  2005/711	 (220)	 21/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 

„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
 ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	пренос	на	писма,	пратки	и	пакети

(210)	 TM  2005/712	 (220)	 21/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 

„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
 ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	пренос	на	писма,	пратки	и	пакети

(210)	 TM  2005/713	 (220)	 21/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 

„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
 ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	пренос	на	писма,	пратки	и	пакети

(210)	 TM  2005/714	 (220)	 21/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 

„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
 ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	пренос	на	писма,	пратки	и	пакети

(210)	 TM  2005/715	 (220)	 21/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 

„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
 ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK

(540)	

TM 2005/715
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(591)	 жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38	-	пренос	на	писма,	пратки	и	пакети	

(210)	 TM  2005/724	 (220)	 23/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 АД АГРОПЛОД
 ул. 29 Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црвена,	бела,	жолта,	сива,	окер,	зелена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	флипс

(210)	 TM  2005/738	 (220)	 26/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство и трговија „ДИДО-

ТЕКС” ДОО
 ул. Маршал Тито бб, Гевгелија, MK
(740)	 Друштво	за	производство	и	трговија
	 	„ДИДО-ТЕКС”	Василиос	ДОО	
	 ул.	с.	Долно	Оризари	бб,	Велес

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	24	-	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси

(210)	 TM  2005/739	 (220)	 26/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство и трговија 
 „ДИДО-ТЕКС” ДОО
 ул. Маршал Тито бб, Гевгелија, MK
(740)	 Друштво	за	производство	и	трговија
	 „ДИДО-ТЕКС”	Василиос	ДОО	
	 ул.	с.	Долно	Оризари	бб,	Велес

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	24	-	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси

(210)	 TM  2005/743	 (220)	 29/09/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Приватна здраствена установа во мешовита 

сопственост- општа болница РЕ-МЕДИКА
 ул. 16-та Македонска бригада бр. 18 Скопје, 

MK

(540)	

(591)	 портокалова,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за		дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 10	 -	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(210)	 TM  2005/751	 (220)	 04/10/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

TM 2005/724
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(540)	

AMEO

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	30	-	кафе	и	замена	за	кафе;	чај,	какао,	чоколада	
за	 пиење;	шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго;	 брашно	 и	
препарати	 направени	 од	 жита;	 тестенини,	 леб,	
бисквити,	 торта,	 колач,	 чоколада;	 слатки;	 мраз;	
овошни	сладоледи	и	сладолед;	мед,	меласа;	сол,	
сенф;	оцет,	сосови;	сосови	како	мирудии;	мирудии;	
продукти	 подготвени	 за	 консумирање	 составени	
првенствено	од	горе	споменатите	производи

(210)	 TM  2005/768	 (220)	 10/10/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Анита Лазарова
 Бул. АСНОМ бр. 64/3/19, 1000 Скопје, MK

(540)	

HEDERAS

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	3	-	парфимерија;	етерични	масла;	козметички	
производи;	лосиони	за	коса	
кл.	5	 -	 глицерин	 за	медицинска	употреба	 (масти	
против	 изгореници	 од	 сонце);	 производи	 за	
заштита	од	изгореници;	масти	против	изгореници;	
камфорно	 масло;	 медицински	 препарати	 за	
слабеење	
кл.	 42	 -	 услуги	 за	 привремено	 сместување;	
медицинска	и	хигиенска	помош	и	разубавување

(210)	 TM  2005/799	 (220)	 26/10/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

БЕЛСКОМ Петруш и др. ДОО увоз-извоз
 Бул. Партизански Одреди бр. 7/1-19, Скопје, 

MK

(540)	

(591)	 жолта,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	 -	 услуги	при	продажба	на	 големо	и	мало:	
производи	 од	 порцелан	 и	 керамика,	 кристал	 и	
кристалин,	штафови,	мебел,	производи	од	стакло

(210)	 TM  2005/821	 (220)	 03/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
 7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

OSETRON
(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 хигиенски	
производи;	 диететски	 супстанции	 за	медицинска	
употреба,	 храна	 за	 доенчиња;	 фластери,	
материјал	 за	 преврзување;	 материјали	 за	
пломбирање	и	за	забни	отисоци;	дезинфекциони	
средства;	 производи	 за	 уништување	животински	
штетници;	фунгициди,	хербициди

(210)	 TM  2005/823	 (220)	 03/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
 7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

FINAST
(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 хигиенски	
производи;	 диететски	 супстанции	 за	медицинска	
употреба;	храна	за	доенчиња;	фластери,	материјал	
за	 преврзување;	 материјали	 за	 пломбирање	
и	 за	 забни	 отисоци;	 дезинфекциони	 средства;		
производи	 за	 уништување	 на	 животински	
штетници;	фунгициди,	хербициди

(210)	 TM  2005/824	 (220)	 03/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
 7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

ENAM
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 хигиенски	
производи;	 диететски	 супстанции	 за	медицинска	
употреба,	 храна	 за	 доенчиња;	 фластери,	
материјал	 за	 преврзување;	 материјали	 за	
пломбирање	и	за	забни	отисоци;	дезинфекциони	
средства;	производи	за	уништување	на	животински	
штетници;	фунгициди,	хербициди

TM 2005/824
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(210)	 TM  2005/831	 (220)	 03/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за услуги и промет ТЕЛЕ ДВА ДООЕЛ
 Ул. 29-ти Ноември 40/4-8, 1000 Скопје, MK
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје

(540)	

ТЕЛЕ ДВА

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	9	-	апарати	за	снимање,	пренос	и	репродукција	
на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	на	податоци,	
дискови	за	снимање,	машини	за	сметање	и	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги	,	истражувања	
и	 планирањa	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(210)	 TM  2005/871	 (220)	 16/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Pfizer Products Inc.
 Eastern Point Road, Groton, 
 Connecticut 06340, US
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје

(540)	

NILUXA

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 производи;	
хигиенски	производи	за	употреба	во	медицината;	
диететски	 супстанции	 за	 медицински	 потреби;	
диететни	 работи	 за	 медицински	 потреби;	 храна	
за	бебиња;	фластери,	материјал	за	повиткување,	
материјал	 за	 пломбирање	 заби	 и	 за	 забни	
отисоци;	 дезинфекциски	 средства;	 производи	 за	
уништување	на	животински	штетници;	фунгициди,	
хербициди

(210)	 TM  2005/913	 (220)	 21/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Јеллов Пагес Дооел Тони-Скопје
 Козле бр. 80 Скопје, MK

(540)	

(591)	 црна,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	-	огласување	
кл.	38	-	телекомуникации

(210)	 TM  2005/914	 (220)	 22/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за промет и услуги 

МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ 
Скопје

 ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

KLOSTERFELDER

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)

(210)	 TM  2005/915	 (220)	 22/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за промет и услуги 

МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ 
Скопје

 ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

BAERENTALER

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)

TM 2005/831
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(210)	 TM  2005/916	 (220)	 22/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за промет и услуги 

МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ 
Скопје

 ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

STEIN TALER

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2005/917	 (220)	 22/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за промет и услуги 

МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ 
Скопје

 ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

FALKENTALER

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)

(210)	 TM  2005/918	 (220)	 22/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за промет и услуги 

МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ 
Скопје

 ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

KOPAC

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)

(210)	 TM  2005/919	 (220)	 22/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за промет и услуги 

МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ 
Скопје

 ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

DEMIR TOR

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)

(210)	 TM  2005/920	 (220)	 22/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

И РЕОСИГУРУВАЊЕ „КЈУБИ МАКЕДОНИЈА” - 
СКОПЈЕ

 ул. „11 Октомври” бр. 25, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 црна,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(210)	 TM  2005/921	 (220)	 22/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 A.F. JONES (EXPORTERS)
 Ceylon LTD, 146 Dawson Street, COLOMBO, LK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

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

TM 2005/921
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(510, 511)

кл.	30	-	чај,	екстрати	од	чај,	напивки	на	база	на	чај	
и	леден	чај	
кл.	35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со	чај,	екстрати	од	чај,	напивки	на	база	на	чај	и	
леден	чај

(210)	 TM  2005/955	 (220)	 02/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 АД Градски Трговски Центар Скопје
 ул. кеј 13-Ноември 2/4 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 кинематографски	 филмови/снимени,	
кинематографски	филмови/уреди	 за	монтажа	на	
филмови,	кинематографски	уреди	за	монтажа	на	
филмови,	кинематографски	апарати	
кл.	 41	 -	 кино	 сали	 (користење	 на	 кино	 салите),	
кино	 студио,	 киноапаратура,	 видео	 ленти	
изнајмување,	 видео	 ленти	 (производство),	
видео	 ленти(снимање),	 студио	 за	 снимање,	
тонски	 снимки,	 филмови(производство),	
филмови(изнајмување),	филмови	прикажување	
кл.	42	-	авторски	права

(210)	 TM  2005/965	 (220)	 06/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

 ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	сребрена,	темно	зелена	и	окер
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2005/966	 (220)	 06/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

 ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	црвена,	темно	црвена,	златна	и	окер
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)

(210)	 TM  2005/967	 (220)	 06/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

 ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	црвена,	темно	црвена,	златна	и	окер
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	

TM 2005/955
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(210)	 TM  2005/968	 (220)	 06/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

 ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	црвена,	темно	црвена,	златна	и	окер
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)

(210)	 TM  2005/969	 (220)	 06/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

 ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	црвена,	темно	црвена,	златна	и	окер
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)

(210)	 TM  2005/978	 (220)	 12/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Immunex Corporation
 (Corporation of Washington State)
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

KOVACERT

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
заболувања	кај	човекот

(210)	 TM  2005/979	 (220)	 12/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Immunex Corporation
 (Corporation of Washington State)
 One Amgen Center Drive, Thousend Oaks, 

California 91320-1799, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

REXADEVE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
заболувањa	кај	човекот

(210)	 TM  2005/980	 (220)	 12/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Google Inc.
 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

California 94043, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

ADWORDS

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	16	-	книги;	прирачници;	тетратки,	бележници	
кл.	 35	 -	 разгласување	 реклами	 за	 други	 преку	
интернет	

TM 2005/980



Glasnik, 14/2,  str.188-422, juni 2007 Skopje

Trgovski marki

214

кл.	42	-	компјутерски	услуги,	имено,	обезбедување	
привремено	 користење	 на	 недаунлодирачки	
компјутерски	 интерфејс	 со	 цел	 креирање	 он-
лајн	 персонализирани	 информациски	 услуги;	
услуги	 за	 вадење	 податоци	 и	 анализи	 на	
податоци;	 обезбедување	 пристап	 до	 приватни-
сопственички	колекции	на	информации;	креирање	
пребарувачки	 индекси	 на	 информации,	 веб	
сајтови-страници	 и	 други	 информациски	 извори;	
обезбедување	 користење	 на	 недаунлодирачки	
компјутерски	 интерфејс	 со	 цел	 да	 обезбеди	
информации	 во	 однос	 на	 широк	 синџир	 на	
текст,	електронски	документи,	бази	на	податоци,	
графици	 и	 аудиовизуелни	 информации;	 услуги	
за	пребарување;	консултирање	во	врска	со	сето	
горенаведено

(210)	 TM  2005/981	 (220)	 12/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Google Inc.
 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

California 94043, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

ADSENSE

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	16	-	книги;	прирачници;	тетратки,	бележници	
кл.	 35	 -	 разгласување	 реклами	 за	 други	 преку	
интернет	
кл.	42	-	компјутерски	услуги,	имено,	обезбедување	
привремено	 користење	 на	 недаунлодирачки	
компјутерски	 интерфејс	 со	 цел	 креирање	 он-
лајн	 персонализирани	 информациски	 услуги;	
услуги	 за	 вадење	 податоци	 и	 анализи	 на	
податоци;	 обезбедување	 пристап	 до	 приватни-
сопственички	колекции	на	информации;	креирање	
пребарувачки	 индекси	 на	 информации,	 веб	
сајтови-страници	 и	 други	 информациски	 извори;	
обезбедување	 користење	 на	 недаунлодирачки	
компјутерски	 интерфејс	 со	 цел	 да	 обезбеди	
информации	 во	 однос	 на	 широк	 синџир	 на	
текст,	електронски	документи,	бази	на	податоци,	
графици	 и	 аудиовизуелни	 информации;	 услуги	
на	пребарување;	консултирање	во	врска	со	сето	
горенаведено

(210)	 TM  2005/982	 (220)	 12/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Google Inc.
 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

California 94043, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

ORKUT

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	25	-	облека,	чевли,	капи	
кл.	42	-	компјутерски	услуги,	имено,	обезбедување	
привремено	 користење	 на	 недаунлодирачки	
компјутерски	 интерфејс	 со	 цел	 креирање	 он-
лајн	 персонализирани	 информациски	 услуги;	
услуги	 за	 вадење	 податоци	 и	 анализи	 на	
податоци;	 обезбедување	 пристап	 до	 приватни-
сопственички	колекции	на	информации,	креирање	
пребарувачки	 индекси	 на	 информации,	 веб	
сајтови-страници	 и	 други	 информациски	 извори;	
обезбедување	 користење	 на	 недаунлодирачки	
компјутерски	 интерфејс	 со	 цел	 да	 обезбеди	
информации	 во	 однос	 на	 широк	 синџир	 на	
текст,	електронски	документи,	бази	на	податоци,	
графици	 и	 аудиовизуелни	 информации;	 услуги	
за	пребарување;	консултирање	во	врска	со	сето	
горенаведено	
кл.	45	-	он	лајн	друштвени	мрежни	услуги	

(210)	 TM  2005/984	 (220)	 13/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. ИНДУСТРИСКА бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK

(540)	

DOLCE VITA CAKE BAR

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи

(210)	 TM  2005/985	 (220)	 13/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. ИНДУСТРИСКА бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK

(540)	

CHOCO COCO

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи

TM 2005/981
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(210)	 TM  2005/986	 (220)	 13/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. ИНДУСТРИСКА бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK

(540)	

DOLCINI

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи

(210)	 TM  2005/987	 (220)	 13/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. ИНДУСТРИСКА бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK

(540)	

TOPSY

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи

(210)	 TM  2005/989	 (220)	 13/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје 

Завод за испитување на материјали и развој 
на нови технологии 

 ул. Раде Кончар бр. 16 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 светло	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 печатени	 работи,	 канцелалирски	
материјали	
кл.	19	-	неметални	градежни	материјали	
кл.	 42	 -	 научни	 и	 технилошки	 услуги,	 услуги	 за	
испитување	 на	 материјали	 и	 развој	 на	 нови	
технологии

(210)	 TM  2005/990	 (220)	 13/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 MITAC INTERNATIONAL CORP. 
 (a corporation incorporated under the laws of 

Taiwan, R.O.C.)
 1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial 

Park, Hsinchu Hsein, Taiwan, CN
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 компјутери;	 компјутерски	 печатари;	 диск	
драјвови;	 компјутерски	 тастатури;	 компјутерски	
софтвер;	компјутерско	 глувче;	додатни	картички;	
модули	 од	 табли	 со	 печатено	 тркало;	 модеми;	
компјутерски	 монитори;	 компјутерски	 скенери;	
персонални	 дигитални	 асистенти	 (PDA);	 мрежни	
картички;	 компјутерски	 мрежни	 	 контролори;	
телефонски	 сетови;	 телефонски	 машини	 за	
одговарање;	 мобилни	 телефони;	 целуларни	
телефони;	 уреди	 што	 не	 се	 држат	 во	 рака	 за	
целуларни	телефони	употребувани	во	автомобил;	
држачи	 за	 целуларни	 телефони	 употребувани	
во	 автомобил;	 сателитски	 навигациони	 системи,	
имено	 глобален	 позиционирачки	 систем	
(GPS);	 авто-електронски	 навигациски	 системи;	
сателитски	глобално	позиционирачки	приемници;	
навигациони	 системи	 за	 следење	 на	 возила	 и	
бродови;	 полупроводници;	 интерфејс	 картички;	
интегрални	 тркала;	MPEG	 аудио	 леар	 3	 плеери	
(MP3	плеери);	преносливи	мултимедиски	плеери;	
телевизори	со	екран	од	течни	кристали	(LCD	TV);	
мултимедиски	 плеери;	 дигитални	 медиумски	
адаптери

(210)	 TM  2005/991	 (220)	 13/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 MITAC INTERNATIONAL CORP. 
 (a corporation incorporated under the laws of 

Taiwan, R.O.C.)
 1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial 

Park, Hsinchu Hsein, Taiwan, CN
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 компјутери;	 компјутерски	 печатари;	 диск	
драјвови;	 компјутерски	 тастатури;	 компјутерски	
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софтвер;	компјутерско	 глувче;	додатни	картички;	
модули	 од	 табли	 со	 печатено	 тркало;	 модеми;	
компјутерски	 монитори;	 компјутерски	 скенери;	
персонални	 дигитални	 асистенти	 (PDA);	 мрежни	
картички;	 компјутерски	 мрежни	 	 контролори;	
телефонски	 сетови;	 телефонски	 машини	 за	
одговарање;	 мобилни	 телефони;	 целуларни	
телефони;	 уреди	 што	 не	 се	 држат	 во	 рака	 за	
целуларни	телефони	употребувани	во	автомобил;	
држачи	 за	 целуларни	 телефони	 употребувани	
во	 автомобил;	 сателитски	 навигациони	 системи,	
имено	 глобален	 позиционирачки	 систем	
(GPS);	 авто-електронски	 навигациски	 системи;	
сателитски	глобално	позиционирачки	приемници;	
навигациони	 системи	 за	 следење	 на	 возила	 и	
бродови;	 полупроводници;	 интерфејс	 картички;	
интегрални	 тркала;	MPEG	 аудио	 леар	 3	 плеери	
(MP3	плеери);	преносливи	мултимедиски	плеери;	
телевизори	со	екран	од	течни	кристали	(LCD	TV);	
мултимедиски	 плеери;	 дигитални	 медиумски	
адаптери

(210)	 TM  2005/992	 (220)	 13/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
 1144 East Market Street, Akron, 
 Ohio 44316-0001, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12	-	гуми	
кл.	35	 -	обезбедување	услуги	за	набавка	што	им	
помагаат	 на	 трети	 лица	 при	 снабдување:	 гуми,	
внатрешни	гуми	за	вградување	во	надворешните	
гуми,	гасеници	за	возила,	педали	за	возила,	газна	
површина	 за	 репарирање	 гуми,	 тркала,	 буксни	
утикачи,	 капаци	 за	 тркала,	 како	 и	 материјали	
за	 поправка	 на	 надворешни	 и	 внатрешни	 гуми;	
обезбедување	услуги	за	електронска	набавка	што	
им	помагаат	на	трети	лица	при	снабдување:	гуми,	
внатрешни	гуми	за	вградување	во	надворешните	
гуми,	гасеници	за	возила,	педали	за	возола,	газна	
површина	 за	 репарирање	 гуми,	 тркала;	 буксни	
утикачи,	 капаци	 за	 тркала,	 како	 и	 материјали	
за	 поправка	 на	 надворешни	 и	 внатрешни	 гуми;	
услуги	 за	 продажба	 на	 гуми	 во	 продавници	 на	
мало;	услуги	за	продажба	на	гуми;	консултации	и	
информации	во	врска	со	горенаведените	услуги	
кл.	 37	 -	 услуги	 за	 одржување	 и	 поправки	 на	
возила;	услуги	за	поправка	на	гуми;	репарирање	
гуми;	подесување	на	гумите

(210)	 TM  2005/995	 (220)	 13/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

ISMN JADRAN

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи

(210)	 TM  2005/1002	 (220)	 15/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9	 -	 хардвер	 за	 обработка	 на	 податоци,	
компјутери,	 полупроводници,	 микропроцесори	 и	
други	 полупроводнички	 елементи,	 интегрирани	
кола,	компјутерски	чипстови	компјутерски	матични	
плочи	 и	 компонентни	 плочи	 (daughterboards),	
софтвери,	програмирачки	процесори

(210)	 TM  2005/1003	 (220)	 15/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 РЕПЛЕКФАРМ АД.
 ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740)	 СТОПАНСКА	КОМОРА	НА	МАКЕДОНИЈА	
	 ул.	„Димитрие	Чуповски”	13,	1000,	Скопје

(540)	

ДИФЛУКОНОЗАЛ

(551)	 индивидуална
TM 2005/992
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(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за		дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2005/1004	 (220)	 19/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје

(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,	
транформирање,	 акомулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитетот,	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетки	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар

(210)	 TM  2005/1005	 (220)	 19/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,		
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјали,	 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,	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	38	-	телекомуникации,	исклучујавќи	услуги	во	
областа	на	сателитската	комуникација	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности	
кл.	42	-	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;	правни	услуги

(210)	 TM  2005/1006	 (220)	 19/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

RAZR

(551)	 индивидуална

(510, 511)

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	
користење	 и	 пристап	 кон	 компјутерски	 мрежи	
и	 телефонски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
управување	 со	 базата	 на	 податоци	 од	 општа	
намена;	 компјутерски	 софтвер	 за	 елетронско	
трговско	 делување	 кој	 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	
телефони	од	областа	на	комуникациите;	софтвер	
за	 компјутерски	 игрички	 за	 мобилни	 уреди;	
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компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 што	 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	и	програми	за	управување	и	
функционирање	на	безжични	телекомуникациски	
уреди;	 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	 на	 нетекстуални	 информации	
од	 податоци;	 аналогни	 и	 дигитални	 радио	
примопредаватели	 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-модемски	 картички	 за	 комуникациски	
намени,	 сите	 за	 употреба	 со	 комуникациски	
уреди;	модеми,	уреди	за	глобално	позиционирање	
(GPU),	батерии,	полначи	за	батерии,	адаптери	за	
струја	и	антени

(210)	 TM  2005/1007	 (220)	 19/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

MOTORAZR

(551)	 индивидуална

(510, 511)

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	
користење	 и	 пристап	 кон	 компјутерски	 мрежи	

и	 телефонски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
управување	 со	 базата	 на	 податоци	 од	 општа	
намена;	 компјутерски	 софтвер	 за	 електронско	
трговско	 делување	 кој	 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	 подршка	 за	 компјутери	 и	 мобилни	
телефони	од	областа	на	комуникациите;	софтвер	
за	 компјутерски	 игрички	 за	 мобилни	 уреди;	
компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 што	 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	и	програми	за	управување	и	
функционирање	на	безжични	телекомуникациски	
уреди;	 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	 на	 нетекстуални	 информации	
од	 податоци;	 аналогни	 и	 дигитални	 радио	
примопредаватели	 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-модемски	 картички	 за	 комуникациски	
намени,	сите	за	употреба	со	комуникациски	уреди;	
модеми,	уреди	за	глобално	позиционирање	(GPU),	
батерии,	полначи	за	батерии,	адаптери	за	струја,	
антени	и	очила	за	сонце

(210)	 TM  2005/1009	 (220)	 19/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Speed Channel, Inc. a Delaware company 
 10201 West Pico Boulevard Los Angeles, 

California 90035, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	38	-	услуги	на	телевизиски	пренос	
кл.	41	-	услуги	во	врска	со	разонода,	во	смисла	на	
телевизиско	програмирање;	обезбедување	он	лајн	
информации	од	областа	на	спортот	и	забавата	по	
пат	на	интернет

TM 2005/1007
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(210)	 TM  2005/1010	 (220)	 19/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 „ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО
 ул. „50та Дивизија” бр.12 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	-	весници	печатени	изданија	
кл.	35	-	објавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање)	
кл.	41	-	објавување	текстови	(текстови	што	не	се	
рекламни),	 книги,	 конференции	 (организирање	и	
водење	 	 конференции),	 	 	 	 разговори,	 разонода,	
слободно	време	(услуги	поврзани	за	исполнување	
на	слободното	време)	

(210)	 TM  2005/1011	 (220)	 19/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 SPRIDER S.A. COMMERCIAL CLOTHING 

COMPANY
 SIROU STREET 153 49 ANTHOUSA ATHENS, GR
(740)	 РИСКОВСКИ		НАУМ,	адвокат	
	 ул.”Франклин	Рузвелт”	бр.67/	13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18	-	куфери	и	патни	торби	
кл.	24	-	текстил	и	текстилни	производи	
кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	28	-	производи	за	гимнастика	и	спорт

(210)	 TM  2005/1012	 (220)	 19/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 SPRIDER S.A. COMMERCIAL 
 CLOTHING COMPANY
 SIROU STREET 153 49 ANTHOUSA ATHENS, GR
(740)	 РИСКОВСКИ		НАУМ,	адвокат	
	 ул.”Франклин	Рузвелт”	бр.67/	13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 зелена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18	-	куфери	и	патни	торби	
кл.	24	-	текстил	и	текстилни	производи	
кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	28	-	производи	за	гимнастика	и	спорт

(210)	 TM  2005/1013	 (220)	 20/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје

(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,	
транформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитетот,	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетки	 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	гаснење	пожар

(210)	 TM  2005/1023	 (220)	 22/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

CIRCUSS

TM 2005/1023
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(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 29	 -	 артикли	 за	 грицкање,	 особено	 сушени,	
пржени,	солени	и/или	зачинети	и	кикирики,	бадеми,	
ореви,	cashow	ореви;	чипс	од	компири	и	стапчиња	
од	компири;	производи	од	компири	направени	со	
примена	 на	 постапка	 на	 истиснување;	 теста	 од	
печен	компир	
кл.	30	-	артикли	за	грицкање,	особено	производи	
од	пченица,	ориз	и	пченка	направени	со	примена	
на	постапка	на	истиснување;	пченкарни	пуканки,	
пуканки	и	снегулки

(210)	 TM  2005/1032	 (220)	 26/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(300)	 004512851		28/06/2005		EM
(731)	 MUELLER EUROPE LIMITED 
 Oxford Street BILSTON, 
 West Midlands WV 14 7DS, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	6	-	метални	цевки,	туби,	опрема	и	стеги-држачи	
за	висечки	и	туби	
кл.	 11	 -	 опрема	 за	 ладење	 и	 климатизација	 на	
воздухот,	вклучително	вентили,	филтри,	цедилки,	
сушачи,	 бакарна	 и	 месингана	 опрема,	 окови	 и	
заменливи	делови	за	истите	
кл.	20	-	пластчни	вентили	и	заменливи	и	заменливи	
делови	за	истите;	опрема	за	пластична	цевки

(210)	 TM  2005/1033	 (220)	 26/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(300)	 004511408		28/06/2005		EM
(731)	 MUELLER EUROPE LIMITED 
 Oxford Street BILSTON, 
 West Midlands WV 14 7DS, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	\
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

PROTEC

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	6	-	метални	цевки,	туби,	опрема	и	стеги-држачи	
за	висечки	цевки	и	туби	
кл.	 11	 -	 опрема	 за	 ладење	 и	 климатизација	 на	
воздух,	 вклучително	 вентили,	 филтри,	 цедилки,	
сушачи,	 бакарна	 и	 месингана	 опрема,	 окови	 и	
заменливи	делови	за	истите	
кл.	20	-	пластични	вентили	и	заменливи	делови	за	
истите;	опрема	за	пластични	цевки

(210)	 TM  2005/1034	 (220)	 26/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 MUELLER INDUSTRIES, INC.
 8285 Tournament Drive, Suite 150 Memphis, 
 TN 38125, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

STREAMLINE

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 6	 -	 ментал	 водови	 за	 флуиди	 и	 делови	 за	
истите;	бакарни	туби;	делови	за	челични,	бакарни	
и	бронзени	цевки	и	туби	
кл.	 11	 -	 опрема	 за	 ладење	 и	 климатизација	 на	
воздухот,	вклучително	вентили,	филтри,	цедилки,	
сушачи,	бакарна	и	месингана	опрема	и	окови	
кл.	20	-	пластични	вентили	(поинакви	од	машински	
делови)	и	заменливи	делови	за	истите;	опрема	за	
пластични	цевки	

(210)	 TM  2005/1035	 (220)	 26/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 R.A.K. Ceramics (P.S.C.)
 Al Jazeira Al Hamra Main Road, 
 Ras Al Khaimah, AE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	8	 -	 прибор	 за	маса,	имено	вилушки,	ножеви,	
лажици	 и	 прибор	 за	 служење	 што	 не	 е	 од	
благороден	материјал	
кл.	 21	 -	 кујнски	 или	 куќни	 прибори	 и	 садови	
направени	од	порцелан,	bone	china	(посебен	вид	

TM 2005/1032
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кинески	 порцелан)	 и	 стакло;	 прибор	 за	 јадење	
направен	 од	 порцелан,	 bone	 china	 (посебен	 вид	
кинески	порцелан)	и	стакло;	шишиња	
кл.	24	-	покривки	за	маса

(210)	 TM  2005/1036	 (220)	 26/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 R.A.K. Ceramics (P.S.C.)
 Al Jazeira Al Hamra Main Road, 
 Ras Al Khaimah, AE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

RAK PORCELAIN

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	8	 -	 прибор	 за	маса,	имено	вилушки,	ножеви,	
лажици	 и	 прибор	 за	 служење	 што	 не	 е	 од	
благороден	материјал	
кл.	 21	 -	 кујнски	 или	 куќни	 прибори	 и	 садови	
направени	од	порцелан,	bone	china	(посебен	вид	
кинески	 порцелан)	 и	 стакло;	 прибор	 за	 јадење	
направен	 од	 порцелан,	 bone	 china	 (посебен	 вид	
кинески	порцелан)	и	стакло;	шишиња	
кл.	24	-	покривки	за	маса

(210)	 TM  2005/1037	 (220)	 27/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

DIZZY

(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	
подготвување	пијалоци

(210)	 TM  2005/1038	 (220)	 27/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

POWERSHINE

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 3	 -	 детергенти	 и	 средства	 за	 чистење,	
специјално	 прашоци	 за	 перење,	 прашоци	 за	
рибање,	 млеко	 за	 рибање,	 течности	 за	 перење,	
повеќенаменски	 агенси	 за	 чистење;	 тоалетни	
средства	 за	 чистење,	 особено	 цврсти,	 тоалетни	
спрејови,	спрејови	за	простории	

(210)	 TM  2005/1044	 (220)	 30/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, услуги и трговија 

на големо и мало МЕГА КАБЕЛ извоз-увоз 
ДООЕЛ

 бул.Јане Сандански бр.84-3/6, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 жолта,	 златна,	 темно	 црвена,	 светло	 кафена	
(крем)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци

(210)	 TM  2005/1045	 (220)	 30/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за производство, услуги и трговија 

на големо и мало МЕГА КАБЕЛ извоз-увоз 
ДООЕЛ

 бул.Јане Сандански бр.84-3/6, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	златна,	темно	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци

TM 2005/1045
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(210)	 TM  2005/1046	 (220)	 30/12/2005
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Агенција за електронски комуникации
 ул.„Даме Груев” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	електронска	пошта,	емитување	телевизиски	
програми,	 изнајмување	 апарати	 за	 пренос	 на	
пораки,	 кабловска	 телевизија,	 комуникации	 по	
пат	на	сметачки	терминали,	новинарски	агенции,	
подвижна	 радио	 телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	
пораки),	 пренос	 на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	
телеграми,	 радиофонски	 емисии,	 радиофонски	
врски,	 радиотехнички	 служби,	 сметач	 (пренос	
на	 пораки	 и	 слики	 со	 сметач),	 телефонски	
служби,	 телефонски	 врски,	 телеграфски	
служби,	 телеграфски	врски,	 телеграми	 (праќање	
телеграми),	 телекс	 служби,	 телевизиски	емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл.	 41	 -	 организирање	 и	 водење	 конференции,	
организирање	и	водење	конгреси,	организирање	
и	 водење	 семинари,	 организирање	 и	 водење	
симпозиуми

(210)	 TM  2006/1	 (220)	 04/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 SmithKline Beecham (Cork) Limited
 Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

ARZERRA

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	за	третирање	на	
рак	(канцер)

(210)	 TM  2006/2	 (220)	 04/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7	 -	 машини	 за	 перење	 алишта,	 сушалки,	
цедење	(машини	за	цедење	алишта),	центрифуги	
/машини/,	 машини	 за	 сушење	 алишта,	 валци	 за	
валање	 алишта,	 валец	 за	 пеглање,	 машини	 за	
валање,	машини	за	пеглање,	електрични	машини	
за	 мазнење	 (пеглање)	 алишта,	 машина	 за	
отстранување	дамки	од	алишта,	машини	за	миење	
садови,	 електрични	 маталки	 за	 домаќинството,	
електрични	 мелници	 за	 домаќинството,	
електрични	мешалки,	мачкалки,	машини	за	кујна	
/електрични/,	 мешалки	 /електрични	 апарати	
за	 ситнење	 и	 мешање	 намирници/,	 мешалки	 /
миксери/,	 машини	 за	мeшање	 храна,	 процесори	
за	храна,	електрични	ножеви,	електрични	ножици,	
мелници	за	кафе,	острење	(машини	за	острење)	
кл.	 11	 -	 фрижидери,	 замрзнувачи,	 шпорети,	
скари,	рерни,	микробранова	печка,	инсталации	и	
апарати	за	климатизација,	вентилатори,	плински	
шпорет,	плочи	на	камин,	плочи	за	греење,	апарати	
за	 прочистување	 на	 водата,	 електричен	 чајник,	
машини	за	подготвување	кафе,	електрични	греачи	
за	 вода,	 прочистувачи	 за	 воздух,	 влажначи	 за	
воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	колачиња,	
тезги-ладилници,	 ладилници-витрини,	 кабини	 за	
сушење

(210)	 TM  2006/5	 (220)	 05/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Zagreb 
 ul.”Marijana Cavica” br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

KOJI MARGO JE TVOJ MARGO?

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	29	-	маргарин,	салата	и	масла	
кл.	30	-	сос,	мајонез	и	кечап

TM 2005/1046
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(210)	 TM  2006/7	 (220)	 06/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ИТАЛ ФУУД ИНДУСТРИ АД
 ул. ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ, 
 N: 26A ШУМЕН 9700, BG
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 портокалова,	бела	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30	-	леб	и	производи	од	леб,	двопек,	препечен	
леб	 со	 мирудии,	 крекери	 (тенки,	 суви	 солени	
бисквити),	 брашно	 и	 подготовки	 направени	 од	
жита,	бисквити,	пасти,	колач,	слатки	и	подготовки	
од	шеќер,	крутони	

(210)	 TM  2006/9	 (220)	 10/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Ѓоко Павлов Фарма Агрипро ДОО Валандово 
 ул. Првомајска бр. 29 Валандово, MK

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	29	-	јајца

(210)	 TM  2006/10	 (220)	 10/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Фарма Агрипро ДОО Валандово
 Првомајска бр. 29 Валандово, MK

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	30	-	тестенини

(210)	 TM  2006/11	 (220)	 10/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 BASF Agro B.V., Arnhem(NL), 
 Zweigniederlassung Wadensil,
 Steinacherstrasse 101, 8804 Au, CH
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје

(540)	

FORUM

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 пестициди,	 посебно	 препарати	 за	
уништување	 бактерии,	 фунгициди,	 хербициди,	
инсектициди

(210)	 TM  2006/12	 (220)	 11/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 НЕБИ БЕЌИРИ
 ул. Вуковарска бр. 15-2/6 Скопје, MK

(540)	

DYNAMIC

(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

(210)	 TM  2006/13	 (220)	 11/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 НЕБИ БЕЌИРИ
 ул. Вуковарска бр. 15-2/6 Скопје, MK

(540)	

TONS

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 7	 -	 машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	за	сувоземни	возила),	земјоделски	направи,	
инкубатори	за	јајца

TM 2006/13
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(210)	 TM  2006/14	 (220)	 11/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ 

увоз извоз Скопје
 ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50 
 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 цревена,	бела,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7	-	електромеханички	апарати	за	кујна	(мешалки	
за	намирници,	соковници,	електрични	мелници	за	
кафе	итн.)	и	некои	други	апарати	и	инструменти	
што	се	движат	со	електричен	мотор	
кл.	 9	 -	 апаратура	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	и	слики;	магнетски	медиуми	
за	 податоци;	 дискови	 за	 снимање	 звук;	 радио	 и	
тв	 приемници;	 магнетни	 ленти	 (магентофони	 со	
магнетни	ленти);	микрофони;	модеми,	монитори	и	
опрема	за	компјутери;	ЛЦД	монитори;	програми	за	
сметачи;	 фотоапарати,	 дигитални	 фотоапарати;	
печатачи	 за	 компјутер;	 правосмукалки	 (цевки	
за	 правосмукалки);	 предаватели	 (телефонски	
апарати);	 приемници	 (аудио,	 видео);	 ДВД;	
процесори	 (централни	 единици	 за	 обработка);	
разгласи;	апарати	за	репродукција	на	звук;	уреди	
за	 сметање;	 сметачи;	 тастатура	 за	 сметачи;	
телефонски	жици;	телефонски	слушалки;	мобилни	
телефони;	 факс	 апарати;	 апарати	 и	 уреди	 за	
фотокопирање,	 вклучително	 електростатски	 и	
термнички	 апарати	 и	 уреди;	 џебни	 светилки;	
батерии	 за	џебни	 светилки;	делови	и	опрема	 за	
сите	погоре	наведени	стоки	
кл.	 11	 -	 бела	 техника;	 делови	 за	 бела	 техника;	
уреди	за	греење	и	ладење

(210)	 TM  2006/15	 (220)	 11/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 BONES GROUP d.o.o.
 Kumodraska 260, Beograd, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 светло	и	темно	зелена,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	крема	за	раце

(210)	 TM  2006/16	 (220)	 11/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Allergan, Inc.
 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

ЗОРАЦ

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 телесни	 и	 орални	 рецептор-специфичен	
ретиноид	 за	 болести	 на	 кератинизација	 и	 кожни	
заболувања	

(210)	 TM  2006/18	 (220)	 12/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 CASTROL LIMITED
 Wakefield House, Pipers Way, Swindon, 
 Wiltshire SN3 1RE, UK
(740)	 ШПЕНД		ДЕВАЈА,	адвокат	
	 бул.Крсте	Мисирков	бр.61/1-5,	1000	Скопје

(540)	

FORMULA RS

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	4	-	индустриски	масла	и	масти;	мазива;	масла	и	
масти	за	подмачкување;	горива;	нехемиски	адитиви	
за	горива,	подмачкувачи	и	масти,	соединенија	за	
собирање	прашина	со	навлажување	и	врзувањe;	
осветлувачи

(210)	 TM  2006/20	 (220)	 12/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

ELASTOSILK

TM 2006/14
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(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	3	-	сапуни;	препарати	за	чистење;	парфимерија;	
етерични	масла;	дезодоранси	и	антиперспиранти;	
препарати	за	нега	на	косата;	обојувачи	(колоранти)	
за	коса,	фарби	за	коса,	лосиони	за	капилари	на	
косата,	 препарати	 за	 виткање	 коса	 (правење	
витки),	 шампони,	 кондиционери;	 спрејови	 за	
коса,	 пудра	 за	 коса,	 препарати	 за	 обликување,	
стилизирање	 на	 коса	 (hair	 dressings),	 лакови	 за	
коса,	пени	за	коса,	глазури	за	коса,	гелови	за	коса,	
навлажнувачи	за	коса,	течност	за	коса,	третмани	
за	 заштита	 на	 косата,	 третмани	 за	 сушење	 на	
косата,	 масла	 за	 коса,	 тоник	 за	 коса,	 креми	 за	
коса,	препарати	за	бања	и/или	туш,	немедицински	
тоалетни	 препарати;	 препарати	 за	 нега	 на	
кожата;	 козметика;	 претходно	 навлажнети	 или	
импрегнирани	перничиња	 	за	чистење,	тоалетни	
шамичиња	(хартии)	или	бришачи

(210)	 TM  2006/24	 (220)	 13/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(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)	

KLOPIDEX

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	5	-	лекови	и	фармацевтски	производи

(210)	 TM  2006/25	 (220)	 13/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(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)	

VINER

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 лекови	 и	 фармацевтски	 производи,	
препарати	 со	дејство	на	 урогениталниот	 тракт	и	
половите	хормони

(210)	 TM  2006/27	 (220)	 16/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА  „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски  бр.12, 
 1000  Скопје, MK
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје

(540)	

BIPRESSO

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2006/31	 (220)	 17/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Pharmacia & Upjohn Company LLC, 
 a Delaware corporation
 100 Route 206 North, Peapack, 
 New Jersey 07977, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

ДЕПО-ПРОВЕРА

(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  2006/32	 (220)	 17/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Pharmacia & Upjohn Company LLC, 
 a Delaware corporation
 100 Route 206 North, Peapack, 
 New Jersey 07977, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

TM 2006/32
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(540)	

ПРОСТИН

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 во	
областа	на	здравјето	на	жените

(210)	 TM  2006/33	 (220)	 17/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

AYGO

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 12	 -	 автомобили	 и	 структурни	 делови	 за	
истите

(210)	 TM  2006/35	 (220)	 17/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за превоз и услуги Блу Бел 

Маритајм
 ул. Никол Вапцаров 41 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје

(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	39	-	брод	(бродски	превоз),	воздушен	превоз,	
железница	 (превоз	 со	 возови),	 завиткување	
стока,	 земање	 под	 наем	 брод	 за	 превоз	 на	
товар	 и	 патници,	 земање	 под	 наем	 ладилници,	
земање	под	наем	вагони,	испорака	/дистрибуција/	
на	 производи,	 истоварување,	 контејнери	
за	 складирање	 (изнајмување	 контејнери	 за	
складирање),	 носење	 /товар,	 багаж/,	 отпадоци	
(превезување	 и	 истоварување	 на	 отпадоци),	
пакети	 (испорака	 на	 пекетите),	 подвижен	 имот	
(преселба	 на	 подвижниот	 имот),	 покуќнина	
(превезување	на	покуќнината),	поморски	превоз,	
поморско	посредување,	посредување	при	превоз,	

посредување	 за	 закуп	 на	 бродски	 простор,	
преселба,	 превоз	 на	 скапоцености,	 превоз	 на	
стока,	 превоз	 со	 камиони,	 превоз	 со	 траект,	
превознички	 /шпедитерски/	 услуги,	 разнесување	
пакети,	 складирање,	 складирање	 (упатства	 за	
складирање),	 складирање	 стока,	 служби	 за	
испраќање

(210)	 TM  2006/36	 (220)	 17/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Трговско друштво за превоз и услуги Блу Бел 

Маритајм
 ул. Никол Вапцаров 41 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје

(540)	

BLUE BELL MARITIME

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	39	-	брод	(бродски	превоз),	воздушен	превоз,	
железница	 (превоз	 со	 возови),	 завиткување	
стока,	 земање	 под	 наем	 брод	 за	 превоз	 на	
товар	 и	 патници,	 земање	 под	 наем	 ладилници,	
земање	под	наем	вагони,	испорака	/дистрибуција/	
на	 производи,	 истоварување,	 контејнери	
за	 складирање	 (изнајмување	 контејнери	 за	
складирање),	 носење	 /товар,	 багаж/,	 отпадоци	
(превезување	 и	 истоварување	 на	 отпадоци),	
пакети	 (испорака	 на	 пекетите),	 подвижен	 имот	
(преселба	 на	 подвижниот	 имот),	 покуќнина	
(превезување	на	покуќнината),	поморски	превоз,	
поморско	посредување,	посредување	при	превоз,	
посредување	 за	 закуп	 на	 бродски	 простор,	
преселба,	 превоз	 на	 скапоцености,	 превоз	 на	
стока,	 превоз	 со	 камиони,	 превоз	 со	 траект,	
превознички	 /шпедитерски/	 услуги,	 разнесување	
пакети,	 складирање,	 складирање	 (упатства	 за	
складирање),	 складирање	 стока,	 служби	 за	
испраќање

(210)	 TM  2006/38	 (220)	 18/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

TM 2006/33
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(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 31	 -	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи,	 зрна	 и	 семиња,	 сите	 вклучени	 во	
класата	31;	живи	животни,	птици	и	риби;	храна	за	
животни,	 птици	и	риби	и	препарати	вклучени	во	
класата	31	за	употреба	како	додатоци	за	таквите	
храни;	слад;	сипина	коска,	коски	за	кучиња;	легла	
за	животни	(окот);	свежо	овошје	и	зеленчук

(210)	 TM  2006/40	 (220)	 20/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 АД Македонски Телекомуникации-Скопје
 Орце Николов бб Скопје, MK

(540)	

(591)	 црна,	црвена,	портокалова,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	телекомуникации

(210)	 TM  2006/41	 (220)	 20/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

FLEXI JETS

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	7	-	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив,	
особено	распрскувачки	рамења

(210)	 TM  2006/42	 (220)	 20/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 SHERING CORPORATION 
 A corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey
 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
 State of New Jersey 07033, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

NUFLOR GOLD

(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  2006/45	 (220)	 20/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

BALANSIO

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	29	-	маргарин

(210)	 TM  2006/56	 (220)	 23/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ЗЛАТЕСКИ ЉУБИША
 ул. Фазанерија бр. 1/96 Гостивар, MK

(540)	

(591)	 сина,	црна	и	зелена
(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  2006/59	 (220)	 24/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 EFG Bank European Financial Group SA
 24 Quai du Seujet, Case Postal 1211, 
 Geneva 2, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

TM 2006/59
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(591)	 црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	софтвер		и		компјутерски		програми,	електронски	
публикации,	 ЦД	 РОМ-ови,	 компјутерски	 бази	 на	
податоци,	ленти	и	дискови,	се	во	врска	со	услугите	
во	 банкарството,	 финансиите,	 инвестициите	 и	
осигурувањето;	компјутерски	софтвер	за	употреба	
во	услужувањето	на	клиентите	во	финансиската	
индустрија;	 компјутерски	 софтвер	 кој	 им	
овозможува	на	клиентите	пристап	до	сметките	во	
финансиските	институции	и	информации	во	врска	
со	таквите	сметки	и	за	овозможување	на	плаќање	
и	 други	 трансакции	 од	 и	 на	 таквите	 сметки;	
банкомати,	 апарати	 кои	 работат	 на	 парички,	
регистарски	 каси,	 машини	 за	 сметање,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	и	делови	
и	прибор	за	се	напред	наведеното;	картички	кои	
содржат	електронски	чипови;	кодирани	картички;	
кодирани	 и	 магнетни	 потрошувачки	 картички;	
кредитни	картички;	платежни	картички;	кодирани	
и	магнетни	картички	за	употреба	при	електронски	
трансфер	на	пари	и	при	финансиски	трансакции	
кл.	16	-	чековни	книшки,	патни	чекови,	банкарски	
чекови,	и	печатени	чекови	
кл.	 35	 -	 обезбедување	 економски	 информации	
и	 економски	 предвидувања;	 обезбедување	
статистички	 информации	 од	 економски	 и	
финансиски	 прашања	 за	 деловни	 цели;	
советување,	консултантски	услуги	и	обезбедување	
информации	 во	 врска	 со	 организацијата	 на	
раководење	со	вработените;	деловни	и	економски	
информациски	услуги	што	обезбедуваат	„on-line”	
од	компјутерска	база	на	податоци	или	од	интернет;	
и	консултантски	услуги	во	економските	работи	и	
во	врска	со	сето	напред	наведено	
кл.	 36	 -	 банкарски	 услуги;	 финансиски	 услуги;	
обезбедување	 готовина;	 управување	 со	
финансии;	 финансиска	 анализа	 и	 советодавни	
услуги;	 обезбедување	 финансиски	 информации;	
посредување;	капитални	вложувања;	финансиски	
услуги	 на	 корпорациите;	 осигурување;	 услуги	
на	 штедење	 и	 вложување;	 давање	 кредити	 и	
позајмици;	управување	со	кредитите;	управување	
со	инвестициите	и	советодавни	услуги;	управување	
со	 задолжувања	 и	 фондови;	 услуги	 на	 сеф	 и	
депозити;	организирање,	управување	и	контрола	
на	банкарски	и	финансиски	работи;	консултантски	
услуги	за	банкарски,	финансиски	и	инвестициони	
работи;	советување	во	даночните	и	финансиските	
работи;	 информативни	 услуги	 во	 врска	 со	
банкарството,	финансиите,	инвестициите,	данокот	
и	осигурувањето	што	се	обезбедуваат	„on-line”	од	
компјутерските	бази	на	податоци	или	од	интернет;	
услуги	 на	 извршување	 банкарски	 работи	 од	
дома;	и	услуги	на	извршување	банкарски	работи	
преку	 интернет;	 исклучувајќи	 ги	 услугите	 кои	 се	
занимаваат	или	се	во	врска	со	финансирање	на	
трговијата	во	Русија,	руските	државни	обврзници	
деноминирани	 во	 долари,	 државни	 обврзници	
деноминирани	 во	 рубли,	 рускиот	 државен	 долг,	
формирање	 синдикат	 за	 позајмици	 за	 руски	
корисници,	 или	 купување	 и	 продажба	 на	 руски	
имот

кл.	 38	 -	 телекомуникациски	 услуги;	 услуги	 на	
пристап	и	поврзување	на	интернет;	овозможување	
пристап	 на	 финансиските	 информации,	 услуги	
и	 трансакции;	 пренесување	 финансиски	
информации	 на	 далечина;	 пренос	 на	 налог	 (и	
негово	прифаќање	или	одбивање)	во	електронска	
форма,	 примање	 и	 пренос	 на	 налог	 или	 пратка	
на	исплата	во	име	на	инвеститор	во	електронска	
форма	со	цел	трансакција	во	однос	на	финансиски	
работи,	услуги	на	продукција,	аутентификација	и	
препознавање,	кои	сите	се	обезбедуваат	по	пат	на	
интернет	со	употреба	на	електронски	потписи	или	
други	податоци	во	врска	со	нивните	корисници	и	
верифицирање	 на	 нивниот	 идентитет;	 услуги	 во	
врска	 со	 web	 страници;	 електронски	 пренос	 на	
податоци,	слики	и	документи	по	пат	на	компјутерки	
терминал	и	други	мрежни	системи;	комуникација	
на	 податоци	 и	 гласовна	 комуникација;	 e-mail	
услуги;	факс,	 телекс,	 телефонски	 и	 телеграмски	
услуги;	 прием,	внесување	и	пренос	на	податоци	
и	 информации	 по	 пат	 на	 сите	 електронски,	
телеграфски	 или	 телекомуникациони	 апарати	
или	 по	 пат	 на	 компјутери,	 кабли,	 оптички	
влакна,	 радиа,	 е-mail,	 телевизија,	 факс,	 хипер	
фреквенција,	 ласери	 или	 сателити;	 електронско	
складирање	 и	 земање	 податоци	 и	 документи;	
обезбедување	 време	 за	 пристап	 на	 интернет	 и	
на	 други	 електронски	 мрежни	 системи	 и	 бази	
на	 податоци;	 примање	 складирање,	 пренос,	
умрежување	 и	 прибавување	 информации	 од	
бази	 на	 податоци;	 телекомуникациски	 услуги	 на	
портал;	услуги	за	разгледување	на	web	страници;	
електронски	 телекомуникациони	 услуги;	 пренос	
по	факс;	 пренос	 на	 пораки	 или	 слики	 по	 пат	 на	
компјутерска	 мрежа;	 изнајмување	 и	 лизинг	 на	
телекомуникациски	уреди;	услуги	на	е-mail;	работа	
со	програмите	за	пребарување;	пренос	и	прием	на	
слики	 и	 инфомациони	 податоци;	 конференциски	
услуги	 по	 пат	 на	 iнтернет;	 консултантски	 услуги	
во	 врска	 со	 електронска	 мрежа	 (iнтернет,	
мобилни	 телефони	 и	 интерактивна	 телевизија);	
советодавни	 услуги	 во	 врска	 со	 електронски	
трансакции	кои	се	вршат	по	пат	на	iнтернет	помеѓу	
трети	лица;	мобилни	 	 телекомуникациски	услуги	
и	 снабдување	 со	 опрема	 и	 системи	 за	 мобилни	
телефони,	 советодавни	 услуги	 во	 врска	 со	 сето	
горе	наведено	
кл.	 41	 -	 образование	 и	 обука	 во	 банкарски,	
финансиски	 економски	 и	 инвестициони	 услуги;	
објавување	 текстови	 што	 се	 однесуваат	 на	
банкарски,	финансиски,	економски	и	инвестициони	
работи;	 организирање	 конференции,	 семинари,	
симпозиуми	 и	 состаноци	 за	 банкарски,	
финансиски,	 економски	 и	 инвестициони	 работи;	
и	 обезбедување	 информации	 во	 врска	 со	
наведениот	 „on-line”	 од	 компјутерската	 база	 на	
податоци	или	по	пат	на	интернет	
кл.	 42	 -	 правни	 услуги	 во	 врска	 со	 банкарски,	
финансиски,	 економски	 и	 инвестициони	 работи;	
и	 обезбедување	 компјутерски	 совети	 што	 се	
однесуваат	 на	 софтвер	 и	 бази	 на	 податоци	
кои	 овозможуваат	 пристап	 на	 банкарските,	
инвестиционите	и	сродни	услуги
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(210)	 TM  2006/61	 (220)	 25/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(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)	

TAMOSIN
(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 -	 фармацевтски	 уролошко-гинеколошки	
производи

(210)	 TM  2006/67	 (220)	 25/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 VICURON PHARMACEUTICALS INC.
 455 South Gulph Road, King of Prussia, 

Pennsylvania 19406, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

ECALTA
(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
габични	инфекции

(210)	 TM  2006/68	 (220)	 25/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 имено	 орални	
контрацептивни	средства

(210)	 TM  2006/70	 (220)	 27/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Office Depot, Inc. a Delaware corporation
 2200 Old Germantown Road Delray Beach, 
 Florida 33445, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(210)	 TM  2006/71	 (220)	 31/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
 П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	сива	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 oгласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности

(540)	

OFFICE DEPOT
(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	2	-	бои,	фирнајзи,	лакови;	средства	за	заштита	
од	 р’ѓа	 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.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	оптички,	за	мерење	и	за	вагање,	
сигнализација,	контрола	(инспекција);	спасување	
и	настава;	апарати	инструменти	за	спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот,	
апарати	за	снимање,	пренос,	репродукција	на	звук	
или	слика;	магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	
за	 снимање;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони;	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 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	 мебел),	 материјали	 за	 инструкции	 и	
настава	(освен	апарати);	пластични	материјали	за	
пакување,	што	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
карти	за	играње,	печатарски	букви;	клишиња
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(210)	 TM  2006/72	 (220)	 31/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
 П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	сива,	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 oгласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности

(210)	 TM  2006/73	 (220)	 31/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
 П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	сива,	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 oгласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности

(210)	 TM  2006/74	 (220)	 31/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
 П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје

(540)	

ДВА НАРЦИСА ЕДЕН ТРН

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 35	 -	 oгласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности

(210)	 TM  2006/76	 (220)	 31/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
 П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје

(540)	

ТРТЕ МРТЕ

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 35	 -	 oгласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности

(210)	 TM  2006/82	 (220)	 31/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Приватна здравствена организација-аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о. Скопје 
  Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK

(540)	

ГАЛАПРО

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи
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(210)	 TM  2006/83	 (220)	 31/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Hemofarm кoncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

INDAPRES

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	 материјали	 за	 завои;	 материјали	 за	
пломбирање	заби,	забарски	смоли;	дезинфекциски	
средства;	 препарати	 за	 уништување	 штетници;	
фунгициди,	хербициди

(210)	 TM  2006/84	 (220)	 31/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Hemofarm кoncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

PRESOLOL

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски,	ветеринарни	и	 	санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	 материјали	 за	 завои;	 материјали	 за	
пломбирање	заби,	забарски	смоли;	дезинфекциски	
средства;	 препарати	 за	 уништување	 штетници;	
фунгициди,	хербициди

(210)	 TM  2006/85	 (220)	 31/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Hemofarm кoncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

ZAXAN

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски,	ветеринарни	и	 	санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанци	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	 материјали	 за	 завои;	 материјали	 за	
пломбирање	заби,	забарска	смола;	дезинфекциски	
средства;	 препарати	 за	 уништување	 штетници;	
фунгициди,	хербициди

(210)	 TM  2006/86	 (220)	 01/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало РИО ДООЕЛ
  ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 светло	и	 темно	црвена,	 светло	и	 темно	 кафена,	
црна,	бела,	сребрена,	жолтокафена	и	жолта

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 30	-	кафе

TM 2006/86
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(210)	 TM  2006/87	 (220)	 01/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало РИО ДООЕЛ
 ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје,  , MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	30	-	кафе	

(210)	 TM  2006/89	 (220)	 01/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало РИО ДООЕЛ
  ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје,  , MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 светло	 и	 темно,	 црна,	 бела,	 светло	 и	 темно	
кафена,	сребрена	и	жолтокафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	капучино

(210)	 TM  2006/90	 (220)	 01/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало РИО ДООЕЛ
  ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје,  , MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе

(210)	 TM  2006/91	 (220)	 02/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(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)	

(591)	 сина,	портокалова,	темно	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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,	
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гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	
диви	 ореви	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /
мирудија/,	 екстракти	 за	 исхрана	 /со	 исклучок	 на	
етеричните	есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	
употреба	во	исхраната,	жита	(приправки	од	жита),	
жита	(снегулки	од	сушени	жита),	жито	(брашно	од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
прехранбени	 продукти,	 зоб	 (продукти	 врз	 база	
на	 зоб),	 зоб	 /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	 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	 (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	 (колач	 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/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божиќни	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	/мирудија/,	шпагети
кл.	 35	 -	 демонстрација	 на	 производи,	 извоз	
(агенции	 за	 извоз-увоз),	 пазар	 (побарувачка	 на	
пазарот),	 пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	
производни	цени	(анализа	на	производните	цени),	
промоција	 /продажба	 за	 трето	 лице/,	 трговски	
дејности	 (проценка	на	трговските	дејности),	увоз	
-	 извоз	 (агенции	 за	 увоз	 -	 извоз),	 услуги	 при	
продажба	на	големо	и	мало	со	:	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)/
штирка/,	 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	
бои),	бои	(средства	за	отстранување	на	бои),	бои	
(хемиски	 производи	 за	 оживување	 на	 боите)	 за	
употреба	 во	 домаќинсгвото	 /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,	брада,	 коса	 (лепила	за	
зацврстување	на	вештачки	мустаќи,	брада	и	коса),	
вештачки	 нокти,	 вештачки	 трепки,	 вештачки	
трепки	(лепила	за	вештачки	трепки),	виткана	коса	
(препарати	 за	 виткање	 на	 косата),	 виткана	 коса	
(средства	за	израмнување	на	природно	витканата	
коса),	 влакненца	 (средства	 за	 отсранување	 на	
влакненцата),	 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	постоларски	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,	депилаторѕ,	
детергенти	различни	од	оние	кои	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	забни	протези),	забни	протези	(препарати	
за	 нега	 на	 забни	 протези),	 забни	 протези	
(препарати	 за	 полирање	 забни	 протези),	
закиснување	 алишта	 (средства	 за	 закиснување	
на	 алиштата),	 избелување	 (производи	 за	
избеливање)	/алкалии/,	јаглерод	на	терпентински	
топ,	јасмин	(јасминово	масло),	јонон	(парфимерија),	
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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	кожа),	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	на	кожа	(производи	за	конзервирање	
на	кожата)	/лустра/,	кора	килаи	/вид	растение/	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	 коса),	
коса	(препарати	за	виткање	коса),	коса	(средства	
за	израмнување	на	природни	виткана	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	 лак),	 лак	 за	 нокти,	 лаштити	
(производи	 за	 л’скање),	 лепила	 врз	 основа	 на	
скроб,	 лепила	 за	 зацврснување	 на	 уметнички	
украси,	перики,	мустаќи,	брада,	лимон	(етерични	
масла	 на	 лимон),	 лице	 (белило,	 црвенило	 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	 масл,а/,	 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	 козметичка	 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,	 омекнувачи,	
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	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	 хартуја	 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	забни	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	против	
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	 автомобилски	 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	
сватичкиот	електрицитет)	за	домаќинство,	стипса	
(камена	 стипса)	 /антисептик/,	 столарска	 смола,	
столарски	 восок,	 талк	 за	 тоалета,	 тапети	
(производи	 за	 чистење	 на	 тапети),	 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	 на	 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	
забни	 протези	 (препарати	 за	 чистење	 на	 забни	
протези),	 чистилница	 (восок	 за	 чистилници),	
шампони,	 шампони	 за	 домашни	 миленици,	
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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),	хигиенски	влошки,	
вреќи	 за	 отпадоци	 од	 хартија	 или	 пластика,	
покривки	за	маса	(хартиени),	самолепливи	ленти	
за	 производи	 од	 хартија	 или	 домаќинство,	
симнување	на	шминка	 (шамичиња	од	хартија	за	
симнување	 на	 шминката),	 хартиени	 вреќи,	
хартиени	 или	 целулозни	 пелени	 /за	 еднократна	
употреба/,	 хартиени	 крпчиња	 за	 симнување	
шминка,	 хигиенска	 хартија,	 чаршави	 од	 хартија,	
џебни	шамичиња	(хартиени),	детерѓенти	(крпи	за	
кујна	натопени	во	детерѓент)	за	чистење,	крпи	за	
чистење,	 прав	 (крпи	 за	 прав),	 крпи,	 крпи	 за	
бришење	стакло,	крпи	/за	маса/	од	текстил,	крпи/
тоалетни/	од	текстил,	стакло	(крпи	за	стакло),	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,	фозје	/суво/,	дага	(морска	школка)	/неживи/,	
дивеч,	ѓумбир	/џем/,	желатин	за	исхрана,	желиња	
за	исхрана,	живина	(месо	од	живина),	жолчки	од	
јајце,	 замрзнато	 овошје,	 зашеќерено	 овошје,	
зеленчук	 (салата	 од	 зеленчук),	 изматен	 шлаг,	
јадења	 врз	 база	 на	 риба,	 јајца,	 јајца	 во	 прав,	
јастози	(морски	ракови)	/не	живи/,	јогурт,	кавијар,	
казеин	 за	 исхрана,	 какао-путер,	 кефир,	 кисела	
зелка,	кокос	(сушен	кокосов	орев),	кокосов	путер,	
кокосова	маст,	 кокосово	масло,	 колбаси	 /месни/,	
конзервиран	 грашок,	 конзервиран	 зеленчук,	
конзервирана	еленска	печурка,	конзервирана	соја	
во	 зрно	 за	 исхрана,	 конзервирани	 бобинки,	
конзервирани	шампињони	/печурки/,	конзервирано	
градинарско	 зелје,	 концентрати	 за	 супи	 /бујони/,	
кора	 од	 лимон	 или	 портокал,	 коски	 (масло	 од	
коски)	 за	 јадење,	 краставички,	 кисели,	
кристализирано	 овошје,	 кромид	 /зеленчук/	
конзервиран,	 леќа	 /зеленчук/	 конзервирана,	 лов	
(дивеч),	 лој	 (за	 јадење),	 лосос,	 маргарини,	
мармалад,	 масла	 за	 јадење,	 маслинки	
(конзервирани	маслинки),	масло	од	маслинки	/за	
јадење/,	масти	за	јадење,	мекотели	за	јадење	/не	
живи/,	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	/зачин/,	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	 кои	 содржат	масти	 наменети	 за	
мачкање	на	леб,	сончоглед	(масло	од	сончоглед)	
за	 јадењесувомесни	 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	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,	 мацарони,	
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/
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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	
(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,	тапиоца,	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/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	за	украсување	божиќни	дрва,шоу	-	шоу	
/мирудија/,	шпагети,	агруми	/јужно	овошје/,	алги	за	
исхрана	на	лугето	и	животните,	арашиди	(брашно	
од	 арашид)	 за	 животни,	 арашиди	 (погачи	 од	
арашид)	 за	 животни,	 арашиди	 /овошје/,	
бадеми/овошје/,	 бобинки	 во	 свежа	 состојба,	
бобинки/овошје/,	 божиќни	дрва	 /за	 китење/,	 бор/
шишарки/,	брашно	за	животни,	брашно	за	товење,	
вар	 за	 крма,	 венци	 од	 природно	 цвеќе,	 винова	
лоза	 (пенушка	 на	 винова	 лоза),	 вински	 талог,	
градинарско	 зеленило	 /свежо/,	 грашок	 /свеж/,	
грмушки,	грозје	/свежо/,	дага	(морска	школка)	/живи/,	
добиток	 (добиточен	 квасец),	 добиток	 (храна	 за	
добиток),	 добиточна	 репка,	 добиточна	 сол,	
додатоци	за	крма	/не	се	за	медицинска	употреба/,	
домашни	миленици	/храна	за	домашни	миленици/,	
дрво	 со	 кора,	 дудинки,	 елен	 печурка	 /свежа/,	
живина	за	одгледување,	живина	 /жива/,	животни	
од	 резерват,	 животни	 -живи,	 жита	 (остатоци	 од	
обработка)	за	добиточна	храна,	жита	ва	зрно	/не	
обработени/,	жито,	зелена	салата,	зоб,	зрна/жита/,	
зрнца	 за	 исхрана	 на	животните,	 исушени	растенија	
за	 украсување,	 јајаца	 од	 дудов	 свилец,	 јајца	 за	
насад,	 јастог	 /жив/,	 јастози	 /живи/,	 јачмен,	 какао	
во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	 какао	 во	 зрна	 /во	

сурова	 состојба/,	 кашичка	 /храна	 за	 кучиња/,	
кокосов	орев,	кокосов	орев	(кора	на	кокосов	орев),	
кола	 (орев	 кола),	 комиња	 /дроб/,	 комиње	 од	
шеќерна	 трска	 /во	 сурова	 состојба/,	 компири,	
коприва,	 корени	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
кори	 /сурови/,	 костен	 во	 свежа	 состојба,	
краставички,	крма,	крма	за	јакнење,	круши,	купови	
на	хмел,	кучешки	колачиња,	легла	(производи	за	
животински	легла),	лежење	на	јајца	(производи	за	
лежење	јајца),	ленено	брашно	/крма/,	леќа	/зеленчук/	
свежа,	 лешници,	 лимони,	 лук	 (свеж)	 /зеленчук/,	
луковици	 /грутки/,	 луковици	 /цветни/,	 мамка	 за	
риболов	/жива/,	мароно	/свежи/,	маслинки	/свежи/,	
мекотели	/живи/,	мицелиј,	напој	со	трици	/храна	за	
добиток/,	одгледување	(живина	за	одгледување),	
одгледување	(производи	за	одгледување),	ореви,	
оризово	брашно	/крма/,	остриги	/живи/,	отпадоци	
од	дестилација	/за	сточна	храна/	палми,	палмини	
листови,	 печурки	 /свежи/,	 пиперка	 /растение/,	
плута	 /сурова/,	 портокали,	 прекрупа	 за	 живина,	
прехранбени	производи	за	животни,	прехранбени	
производи	 за	 јакнење	 /за	 животни/,	 природен	
тревник,	природно	цвеќе,	протеини	за	исхрана	на	
животните,	 птици	 (храна	 за	 птици),	 пченица,	
пченка	 пченкарна	 погача,	 рабарбара	 /растение/	
ракови	 /слатководни/	 живи,	 ракчиња	 /живи/,	
растенија,	 репка	 (колач	 од	 репка	 за	 стока)	 ’рж,	
риби	 /живи/,	 рибна	 икра,	 ’ркулци	 /ботаника/,	
рокчиња	/за	јадење/,	ружи	/грмушки/,	смрека,	свеж	
зеленчук,	свежо	овошје,	сезам,	семе,	сено,	сипина	
коска	за	птици,	слад	за	пиварница	и	за	фабрики	
за	алкохолни	пијалоци,	слама	за	прекривање	на	
хумусот,	слама	/крма/,	стебла,	стебла	/растение/,	
струготини	од	дрво	за	производство	на	целулозна	
маса,	 суви	 кокосови	 јадра,	 суво	 цвеќе	 за	
украсување,	 сурово	 дрво,	 тиква,	 товење	 на	
животни	 (производи	 за	 товење	 на	 животните),	
тресет	за	животински	легла,	трици	од	жита,	трици	
од	 жито,	 троп	 /комиње	 од	 овошје/,	 фиданки	 за	
расад,	хмел,	храна	за	животни,	хумусни	прекривки,	
цветен	 прав	 /суровина/,	 цикорија	 /корен	 на	 цикорија/	
цикорија	 /салата/,	шеќерна	трска,	школки	/живи/,	
бадемов	 пијалок,	 бадемово	 млеко	 /пијалок/,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 безалкохолии	
пијалоци,	вода	на	литиев	оксид,	вода	/за	пиење/,	
води	 за	 на	 маса,	 газирани	 води,	 газирани	 води	
(производи	 за	 подготвување	 на	 газирани	 води),	
газирани	пијалоци	(прашок	за	газирани	пијалоци),	
газирани	пијалоци	(таблети	за	газирани	пијалоци),	
ѓумбир	(пиво	од	ѓумбир),	концентрати		на		екстракти		
за	 подготвување	 напивки,	 ликери	 (препарати	 за	
подготвување	 ликер),	 лимонада,	 лимонада	
(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	(производи	
за	 подготвување	 минерални	 води),	 минерални	
води	 /пијалоци/,	 мошт,	 мошт	 од	 грозје,	 овошни	
напивки	без	алцохол,	овошни	сокови,	пиво,	пивска	
мошт,	 пијалоци	 (концентрати	 на	 екстракти	 за	
подготвување	 пијалоци),	 пијалоци	 (сирупи	 за	
подготвување	 пијалоци),	 пијалоци	 (состојки	 за	
подготвување	 пијалоци),	 пијалоци	 на	 база	 на	
сурутки	 салсапарија	 /безалкохолна	 напивка/,	
селтз	 вода,	 слад	 (мошт	 од	 слад),	 слад	 (пиво	 од	
слад),	сода	-	вода,	сок	од	маки	трупки	(напивка),	
сокови	 од	 растенија	 /напивки/	 хмел	 (екстрактен	
хмел)	 за	 производство	 на	 пиво,	 шербет	 /ладен	
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пијалок/,	 алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	
алкохол	од	нане,	алкохолни	екстракти,	алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
алкохолни	пијалоци,	аперитиви,	арак	 /вид	ликер	
од	 роза/,	 вино	 виски,	 дестилирани	 пијалоци,	
дигестиви	 /алкохол	 и	 ликер/,	 јаболкова	 ракија	
коктели,	курасао,	ликер	од	анис,	ликер	од	анис	
/сладок/,	ликери,	ликери	/горчливи/	медовина	/пијалок	
од	 вода	 и	 мед/,	 нане	 (алкохол	 од	 нане),	 пијалок	 од	
троп	/деланец/	ракија,	ракија	од	круши,	саке	/пиво	
од	 ориз/,	 смрекова	 ракија	 /клека/,	 црешова	
ракија.	
кл.	39	 -	завиткување	на	стока,	земање	под	наем	
брод	 за	 превоз	 на	 товар	 и	 патници,	 земање	
под	 наем	 ладилници,	 земање	 под	 наем	 вагони,	
земање	под	наем	возила,	испорака	/дистрибуција/	
на	 производи,	 контејнери	 за	 складирање	
(изнајмување	 контејнери	 за	 складирање),	
магацини	(изнајмување	магацини),	превоз	на	сгока,	
превоз	 со	 камиони,	 превознички	 шпедиторски/	
услуги,	 складирање,	 складирање	 (упатства	 за	
складирање),	складирање	на	стока
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кл.	30	-	алги	/мирудија/,	анис	за	посипување,	анис	
/зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	 арашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бомбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	 (најфино	 пченкарно	 брашно),	 брашно	
од	 синап,	 бриоши	 /печиво/,	 ванилија	 /арома/,	
ванилин	 /надоместок	 за	 ванилија/,	 вафли,	
врзивни	средства	за	колбаси,	гликоза	за	употреба	
во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	 двопек	 /
препечен	леб/,	диви	ореви	за	употреба	во	исхраната,	
ѓумбир	/мирудија/,	екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	
на	 етеричните	 есенции	 и	 масла/,	 екстракти	 на	
слад	за	употреба	во	исхраната,	жита	(приправки	
од	жита),	 жита	 (снегулки	 од	 сушени	жита),	 жито	
(брашно	од	жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	
за	готвење	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	
врз	 база	 на	 зоб),	 зоб	 /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	 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	 (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	 (колач	 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/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божиќни	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	/мирудија/,	шпагети
кл.	 35	 -	 демонстрација	 на	 производи,	 извоз	
(агенции	 за	 извоз-увоз),	 пазар	 (побарувачка	 на	
пазарот),	 пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	
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производни	цени	(анализа	на	производните	цени),	
промоција	 /продажба	 за	 трето	 лице/,	 трговски	
дејности	 (проценка	на	трговските	дејности),	увоз	
-	 извоз	 (агенции	 за	 увоз	 -	 извоз),	 услуги	 при	
продажба	на	големо	и	мало	со:	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)	/штирка/,	
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	 бои),	 бои	
(средства	за	отстранување	на	бои),	бои	(хемиски	
производи	за	оживување	на	боите)	за	употреба	во	
домаќинсгвото	 /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,	брада,	 коса	 (лепила	за	
зацврстување	на	вештачки	мустаќи,	брада	и	коса),	
вештачки	 нокти,	 вештачки	 трепки,	 вештачки	
трепки	(лепила	за	вештачки	трепки),	виткана	коса	
(препарати	 за	 виткање	 на	 косата),	 виткана	 коса	
(средства	за	израмнување	на	природно	витканата	
коса),	 влакненца	 (средства	 за	 отсранување	 на	
влакненцата),	 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	постоларски	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,	 депилаторѕ,	 детергенти	
различни	од	оние	кои	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	 забни	 протези),	
забни	 протези	 (препарати	 за	 нега	 на	 забни	
протези),	забни	протези	(препарати	за	полирање	
забни	протези),	закиснување	алишта	(средства	за	
закиснување	 на	 алиштата),	 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	кожа),	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,	 коз–
метички	производи,	колонска	вода,	конзервирање	
на	 кожа	 (производи	 за	 конзервирање	 на	
кожата)	/лустра/,	кора	килаи	/вид	растение/	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	 коса),	
коса	(препарати	за	виткање	коса),	коса	(средства	
за	израмнување	на	природни	виткана	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	 лак),	 лак	 за	 нокти,	 лаштити	
(производи	 за	 л’скање),	 лепила	 врз	 основа	 на	
скроб,	 лепила	 за	 зацврснување	 на	 уметнички	
украси,	перики,	мустаќи,	брада,	лимон	(етерични	
масла	 на	 лимон),	 лице	 (белило,	 црвенило	 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	козметичка	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,	омекнувачи,	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	
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	хартуја	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	забни	протези),	прашок	за	ремени,	
пудра	 за	 шминкање,	 растворувачи	 (сапуни	 за	
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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	против	
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	 автомобилски	 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	
сватичкиот	електрицитет)	за	домаќинство,	стипса	
(камена	 стипса)	 /антисептик/,	 столарска	 смола,	
столарски	 восок,	 талк	 за	 тоалета,	 тапети	
(производи	 за	 чистење	 на	 тапети),	 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	 на	 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	забни	протези	
(препарати	 за	 чистење	 на	 забни	 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),	 хигиенски	влошки,	вреќи	 за	отпадоци	
од	 хартија	 или	 пластика,	 покривки	 за	 маса	
(хартиени),	 самолепливи	 ленти	 за	 производи	 од	
хартија	или	домаќинство,	симнување	на	шминка	
(шамичиња	од	хартија	за	симнување	на	шминката),	
хартиени	 вреќи,	 хартиени	 или	 целулозни	
пелени	 /за	 еднократна	 употреба/,	 хартиени	

крпчиња	за	симнување	шминка,	хигиенска	хартија,	
чаршави	од	хартија,	џебни	шамичиња	(хартиени),	
детерѓенти	(крпи	за	кујна	натопени	во	детерѓент)	
за	чистење,	крпи	за	чистење,	прав	(крпи	за	прав),	
крпи,	крпи	за	бришење	стакло,	крпи	/за	маса/	од	
текстил,	крпи	/тоалетни/	од	текстил,	стакло	(крпи	
за	 стакло),	 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,	фозје	/суво/,	дага	(морска	
школка)	/неживи/,	дивеч,	ѓумбир	/џем/,	желатин	за	
исхрана,	 желиња	 за	 исхрана,	 живина	 (месо	 од	
живина),	 жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	
зашеќерено	овошје,	зеленчук	(салата	од	зеленчук),	
изматен	шлаг,	јадења	врз	база	на	риба,	јајца,	јајца	
во	прав,	јастози	(морски	ракови)	/не	живи/,	јогурт,	
кавијар,	 казеин	 за	 исхрана,	 какао-путер,	 кефир,	
кисела	зелка,	кокос	(сушен	кокосов	орев),	кокосов	
путер,	кокосова	маст,	кокосово	масло,	колбаси	/месни/,	
конзервиран	 грашок,	 конзервиран	 зеленчук,	
конзервирана	еленска	печурка,	конзервирана	соја	
во	 зрно	 за	 исхрана,	 конзервирани	 бобинки,	
конзервирани	шампињони	/печурки/,	конзервирано	
градинарско	 зелје,	 концентрати	 за	 супи	 /бујони/,	
кора	 од	 лимон	 или	 портокал,	 коски	 (масло	 од	
коски)	 за	 јадење,	 краставички,	 кисели,	
кристализирано	 овошје,	 кромид	 /зеленчук/	
конзервиран,	 леќа	 /зеленчук/	 конзервирана,	 лов	
(дивеч),	 лој	 (за	 јадење),	 лосос,	 маргарини,	
мармалад,	 масла	 за	 јадење,	 маслинки	
(конзервирани	маслинки),	масло	од	маслинки	/за	
јадење/,	масти	за	јадење,	мекотели	за	јадење	/не	
живи/,	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	/зачин/,	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	кои	
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содржат	 масти	 наменети	 за	 мачкање	 на	 леб,	
сончоглед	 (масло	 од	 сончоглед)	 за	
јадењесувомесни	 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	 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,	 мацарони,	
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	(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,	тапиоца,	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/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	за	украсување	божиќни	дрва,шоу	-	шоу	
/мирудија/,	шпагети,	агруми	/јужно	овошје/,	алги	за	
исхрана	на	лугето	и	животните,	арашиди	(брашно	
од	 арашид)	 за	 животни,	 арашиди	 (погачи	 од	
арашид)	 за	 животни,	 арашиди	 /овошје/,	
бадеми	/овошје/,	бобинки	во	свежа	состојба,	
бобинки	 /овошје/,	божиќни	дрва	 /за	китење/,	
бор	 /шишарки/,	брашно	за	животни,	брашно	за	
товење,	 вар	 за	 крма,	 венци	 од	 природно	 цвеќе,	
винова	 лоза	 (пенушка	 на	 винова	 лоза),	 вински	
талог,	 градинарско	 зеленило	 /свежо/,	 грашок	 /свеж/,	
грмушки,	 грозје	 /свежо/,	 дага	 (морска	 школка)	 /живи/,	
добиток	 (добиточен	 квасец),	 добиток	 (храна	 за	
добиток),	 добиточна	 репка,	 добиточна	 сол,	
додатоци	за	крма	/не	се	за	медицинска	употреба/,	
домашни	миленици	/храна	за	домашни	миленици/,	
дрво	 со	 кора,	 дудинки,	 елен	 печурка	 /свежа/,	
живина	за	одгледување,	живина	 /жива/,	животни	
од	 резерват,	 животни	 -живи,	 жита	 (остатоци	 од	
обработка)	за	добиточна	храна,	жита	ва	зрно	/не	
обработени/,	 жито,	 зелена	 салата,	 зоб,	 зрна	 /жита/,	
зрнца	 за	 исхрана	 на	животните,	 исушени	растенија	
за	 украсување,	 јајаца	 од	 дудов	 свилец,	 јајца	 за	
насад,	 јастог	 /жив/,	 јастози	 /живи/,	 јачмен,	 какао	
во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	 какао	 во	 зрна	 /во	
сурова	 состојба/,	 кашичка	 /храна	 за	 кучиња/,	
кокосов	орев,	кокосов	орев	(кора	на	кокосов	орев),	
кола	 (орев	 кола),	 комиња	 /дроб/,	 комиње	 од	
шеќерна	 трска	 /во	 сурова	 состојба/,	 компири,	
коприва,	 корени	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
кори	 /сурови/,	 костен	 во	 свежа	 состојба,	
краставички,	крма,	крма	за	јакнење,	круши,	купови	
на	хмел,	кучешки	колачиња,	легла	(производи	за	
животински	легла),	лежење	на	јајца	(производи	за	
лежење	јајца),	ленено	брашно	/крма/,	леќа	/зеленчук/	
свежа,	 лешници,	 лимони,	 лук	 (свеж)	 /зеленчук/,	

TM 2006/92



Glasnik, 14/2,  str.188-422, juni 2007 Skopje   

Trgovski marki

241

луковици	 /грутки/,	 луковици	 /цветни/,	 мамка	 за	
риболов	/жива/,	мароно	/свежи/,	маслинки	/свежи/,	
мекотели	/живи/,	мицелиј,	напој	со	трици	/храна	за	
добиток/,	одгледување	(живина	за	одгледување),	
одгледување	(производи	за	одгледување),	ореви,	
оризово	брашно	/крма/,	остриги	/живи/,	отпадоци	
од	дестилација	/за	сточна	храна/	палми,	палмини	
листови,	 печурки	 /свежи/,	 пиперка	 /растение/,	
плута	 /сурова/,	 портокали,	 прекрупа	 за	 живина,	
прехранбени	производи	за	животни,	прехранбени	
производи	 за	 јакнење	 /за	 животни/,	 природен	
тревник,	природно	цвеќе,	протеини	за	исхрана	на	
животните,	 птици	 (храна	 за	 птици),	 пченица,	
пченка	 пченкарна	 погача,	 рабарбара	 /растение/	
ракови	 /слатководни/	 живи,	 ракчиња	 /живи/,	
растенија,	 репка	 (колач	 од	 репка	 за	 стока)	 ’рж,	
риби	 /живи/,	 рибна	 икра,	 ’ркулци	 /ботаника/,	
рокчиња	/за	јадење/,	ружи	/грмушки/,	смрека,	свеж	
зеленчук,	свежо	овошје,	сезам,	семе,	сено,	сипина	
коска	за	птици,	слад	за	пиварница	и	за	фабрики	
за	алкохолни	пијалоци,	слама	за	прекривање	на	
хумусот,	слама	/крма/,	стебла,	стебла	/растение/,	
струготини	од	дрво	за	производство	на	целулозна	
маса,	 суви	 кокосови	 јадра,	 суво	 цвеќе	 за	
украсување,	 сурово	 дрво,	 тиква,	 товење	 на	
животни	 (производи	 за	 товење	 на	 животните),	
тресет	за	животински	легла,	трици	од	жита,	трици	
од	 жито,	 троп	 /комиње	 од	 овошје/,	 фиданки	 за	
расад,	хмел,	храна	за	животни,	хумусни	прекривки,	
цветен	 прав	 /суровина/,	 цикорија	 /корен	 на	
цикорија/	 цикорија	 /салата/,	 шеќерна	 трска,	
школки	/живи/,	бадемов	пијалок,	бадемово	млеко	
/пијалок/,	 безалкохолни	 овошни	 екстракти,	
безалкохолии	 пијалоци,	 вода	 на	 литиев	 оксид,	
вода	/за	пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	
газирани	 води	 (производи	 за	 подготвување	 на	
газирани	 води),	 газирани	 пијалоци	 (прашок	 за	
газирани	 пијалоци),	 газирани	 пијалоци	 (таблети	
за	 газирани	 пијалоци),	 ѓумбир	 (пиво	 од	 ѓумбир),	
концентрати	 	 на	 	 екстракти	 	 за	 подготвување	
напивки,	 ликери	 (препарати	 за	 подготвување	
ликер),	лимонада,	лимонада	(сирупи	за	лимонада),	
минерални	 води	 (производи	 за	 подготвување	
минерални	 води),	 минерални	 води	 /пијалоци/,	
мошт,	 мошт	 од	 грозје,	 овошни	 напивки	 без	
алцохол,	 овошни	 сокови,	 пиво,	 пивска	 мошт,	
пијалоци	 (концентрати	 на	 екстракти	 за	
подготвување	 пијалоци),	 пијалоци	 (сирупи	 за	
подготвување	 пијалоци),	 пијалоци	 (состојки	 за	
подготвување	 пијалоци),	 пијалоци	 на	 база	 на	
сурутки	 салсапарија	 /безалкохолна	 напивка/,	
селтз	 вода,	 слад	 (мошт	 од	 слад),	 слад	 (пиво	 од	
слад),	сода	-	вода,	сок	од	маки	трупки	(напивка),	
сокови	 од	 растенија	 /напивки/	 хмел	
(екстрактен	 хмел)	 за	 производство	 на	 пиво,	
шербет	 /ладен	 пијалок/,	 алкохол	 (овошен	
екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	 од	 нане,	
алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	 есенции,	
алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	 пиво),	
алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
алкохолни	пијалоци,	аперитиви,	арак	 /вид	ликер	
од	 роза/,	 вино	 виски,	 дестилирани	 пијалоци,	
дигестиви	 /алкохол	 и	 ликер/,	 јаболкова	 ракија	
коктели,	курасао,	ликер	од	анис,	ликер	од	анис	/сладок/,	
ликери,	ликери	/горчливи/	медовина	/пијалок	од	вода	

и	мед/,	нане	(алкохол	од	нане),	пијалок	од	троп	
/деланец/	ракија,	ракија	од	круши,	саке	/пиво	
од	 ориз/,	 смрекова	 ракија	 /клека/,	 црешова	
ракија	
кл.	39	 -	завиткување	на	стока,	земање	под	наем	
брод	 за	 превоз	 на	 товар	 и	 патници,	 земање	
под	 наем	 ладилници,	 земање	 под	 наем	 вагони,	
земање	под	наем	возила,	испорака	/дистрибуција/	
на	 производи,	 контејнери	 за	 складирање	
(изнајмување	 контејнери	 за	 складирање),	
магацини	(изнајмување	магацини),	превоз	на	сгока,	
превоз	 со	 камиони,	 превознички	 шпедиторски/	
услуги,	 складирање,	 складирање	 (упатства	 за	
складирање),	складирање	на	стока

(210)	 TM  2006/93	 (220)	 02/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало РИО ДООЕЛ
  ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје,  , MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 сребрена,	светло	и	темно	кафена,	црна	и	златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе

(210)	 TM  2006/94	 (220)	 02/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало РИО ДООЕЛ
  ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје,  , MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	
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(591)	 светло	 и	 темно	 кафена,	 црна,	 бела,	 сива	 и	
сребрена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе

(210)	 TM  2006/97	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Omnicom International Holding Inc., 
 Delaware corporation
 720 California Street, San Francisco, 
 California 94108, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

NEUROPLANNING

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 35	 -	 планирање,	 купување	 и	 набавување	
медиумски	 простор	 и	 рекламно	 време;	
медиумско	 истражување	 и	 консултации	 на	
полето	 на	 медиумското	 планирање	 и	 купување;	
истражување	 на	 пазарот	 и	 консултација	 на	
полето	на	медиумското	планирање	и	купување;	и	
рекламирање	за	други	

(210)	 TM  2006/98	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Omnicom International Holding Inc., 
 Delaware corporation
 720 California Street, San Francisco, 
 California 94108, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

PHD

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 35	 -	 планирање,	 купување	 и	 набавување	
медиумски	 простор	 и	 рекламно	 време;	
медиумско	 истражување	 и	 консултации	 на	
полето	 на	 медиумското	 планирање	 и	 купување;	
истражување	 на	 пазарот	 и	 консултација	 на	
полето	на	медиумското	планирање	и	купување;	и	
рекламирање	за	други

(210)	 TM  2006/100	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, 

a Delaware corporation
 10201 West Pico Boulevard Los Angeles, 

California 90035, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	38	-	услуги	за	телевизиски	пренос	
кл.	41	-	забавни	услуги	во	рамките	на	правењето	на	
телевизиска	програма;	обезбедување	телевизија,	
кино	 филм	 и	 видео	 забава	 преку	 интернетот	 и	
безжични	комуникациски	апарати

(210)	 TM  2006/101	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Проактива д.о.о.
 ул. Мишко Михајловски бр. 52/7 
 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	темно	сина,	сина	и	светло	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	41	-	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
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(210)	 TM  2006/104	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(591)	 циклама	и	сино-сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
од	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
телекомуникациска	опрема,	планирање	технички	
проекти

(210)	 TM  2006/111	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

CHAD KROSKI

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
од	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
телекомуникациска	опрема,	планирање	технички	
проекти

TM 2006/111
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(210)	 TM  2006/112	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

D1

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
од	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
телекомуникациска	опрема,	планирање	технички	
проекти

(210)	 TM  2006/115	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

MDA

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
од	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
телекомуникациска	опрема,	планирање	технички	
проекти

TM 2006/112
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(210)	 TM  2006/116	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

MDA COMPACT

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
од	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
телекомуникациска	опрема,	планирање	технички	
проекти

(210)	 TM  2006/117	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

MDA PRO

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижност	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
од	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
телекомуникациска	опрема,	планирање	технички	
проекти

TM 2006/117
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(210)	 TM  2006/121	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

OFFICE & WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(кои	се	вклучени	во	класа	9);	апарати	за	снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	апарати	што	се	задвижувааат	со	пара	или	со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медии	(вклучително	и		ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/122	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

OFFICE ’N  WALK

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/121
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(210)	 TM  2006/123	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

OFFICE ’N’  WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/124	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

OFFICENWALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/124
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(210)	 TM  2006/125	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

RELAX 100

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/126	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

RELAX 200

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/125
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(210)	 TM  2006/127	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

RELAX 50

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 кои	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	бојосување,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјали,	како	и	соодветни	електронски	
медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/128	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

RELAX 500

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/128
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(210)	 TM  2006/129	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

RELAX CLEVER

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/130	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

RELAX ECO

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/129
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(210)	 TM  2006/131	 (220)	 07/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

RELAX HOLIDAY

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/134	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

INTERNET IN YOUR POCKET

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/134
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(210)	 TM  2006/135	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

YOU CAN’T GET ANY CLOSER

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/136	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

SDA

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвувањ	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/135
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(210)	 TM  2006/137	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

SDA MUSIC

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/138	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

SOULMELON

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/138
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(210)	 TM  2006/139	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

SPEEDMANAGER

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	
и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	
услуги	 со	бази	на	податоци,	имено	изнајмување	
или	 временски	 пристап	 за	 работа	 со	 бази	 на	
податоци,	 како	 и	 собирање	 и	 испорака	 на	
податоци,	 вести	 и	 информации;	 изнајмување	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
проектирање	и	планирање	на	телекомуникациска	
опрема,планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/140	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

SPORTSNWALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/139
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(210)	 TM  2006/142	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

TMO

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/143	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

TVNWALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/143
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(210)	 TM  2006/144	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

TWINCARD

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/145	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

VIDEO & WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/144
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(210)	 TM  2006/146	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

VIDEO ’N WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/147	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

VIDEO ’N’  WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/147
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(210)	 TM  2006/148	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

VIDEONWALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/149	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

WEB & WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	.	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;печатени	 	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика	 ;	 книговезачки	 материјал	 ;	
фотографии	 ;	 канцелариски	 материјал	 ;	 лепила	
за	канцелариска	или	куќна	употреба	 ;	уметнички	
материјали	 ;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање	 ;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	(освен	мебелот)	;	материјали	за	обука	
и	настава	(освен	апарати)	;	пластични	материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16)	;	печатарски	
букви	;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување	 ;	 водење	 работи	 ;	 деловно	
управување	;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	
и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	
услуги	 со	бази	на	податоци,	имено	изнајмување	
или	 временски	 пристап	 за	 работа	 со	 бази	 на	
податоци,	 како	 и	 собирање	 и	 испорака	 на	
податоци,	 вести	 и	 информации;	 изнајмување	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
проектирање	и	планирање	на	телекомуникациска	
опрема,планирање	технички	проекти

TM 2006/148
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(210)	 TM  2006/150	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

WEB ’N WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	
други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	медии	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/151	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

WEBNWALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/151
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(210)	 TM  2006/154	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

FLEX

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/155	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

GAMES & WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и		истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/154
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(210)	 TM  2006/156	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

GAMES ’N’  WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/159	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

MUSIC ’N’ WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/159
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(210)	 TM  2006/160	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

MUSIC &  WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/161	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

NEWS ’N’  WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	артија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/160
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(210)	 TM  2006/162	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

NEWS &  WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/163	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

RELAX

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/163
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(210)	 TM  2006/164	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

SPORTS ’N’ WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми		(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/165	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

SPORT  &  WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти
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(210)	 TM  2006/166	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

TV ’N’ WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/167	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

TV &  WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

TM 2006/167
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(210)	 TM  2006/168	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

WEB ’N’ WALK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти

(210)	 TM  2006/171	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Nonesuch Records Inc.
 1290 Avenue of the Americas, 
 New York NY 10104, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)

	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 наснимени	 аудио	 и/или	 видео	 записи	 во	
секоја	форма,	апарати	и	опрема	кои	се	користат	
за	складиште	и	пренос	на	дигитални	податоци	во	
облик	на	касета,	лента	и	дискови

(210)	 TM  2006/172	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Advanced Medical Optics, Inc.
 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 
 California 92799-5162, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

BLINK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски	и	ветеринарнки	производи;	
хигиенски	производи	за	употреба	во	медицината;	
диететски	 супстанции	 за	 медицински	 потреби,	
храна	за	бебиња;	фластери,	материјали	за	завои;	
материјали	 за	 пломбирање	 заби	 и	 за	 забни	
отисoци;	дезинфекциони	средства;		препарати	за	
уништување	 животински	 штетници;	 фунгициди,	
хербициди,	а	особено	офталмолошки	препарати	
односно	раствори	за	мачкање	и	влажнење	
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(210)	 TM  2006/174	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 зелена,	лимон	жолта,	бела,	црвена	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	газирана	природна	изворска	вода	со	вкус	
на	лимон

(210)	 TM  2006/175	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	црвена,	бела	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	високо	газирана	природна	изворска	вода

(210)	 TM  2006/176	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32	-	негазирана	природна	изворска	вода

(210)	 TM  2006/177	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина,	розова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	негазирана	природна	изворска	вода

(210)	 TM  2006/178	 (220)	 08/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 темно	зелена,	светло	зелена,	бела	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	газирана	природна	изворска	вода
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(210)	 TM  2006/179	 (220)	 09/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

SMIRNOFF EXPERIENCE

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 41	 -	 услуги	 за	 забава,	 имено	 обезбедување	
забавни	 настани	 во	 живо	 или	 снимени;	 услуги	
на	 забави	 наменети	 или	 поврзани	 со	 радио,	
телевизија	 и	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
производство,	 презентација	 и	 дистрибуција	 на	
телевизија	 и	 радио	 програми,	 интерактивна	
забава;	 филмски	 и	 звучни	 видео	 записи;	 услуги	
на	 електронско	 публиување;	 услуги	 на	 ноќни	
клубови;	услуги	на	дискотеки,	услуги	на	клубови	
за	танцување	

(210)	 TM  2006/180	 (220)	 09/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Tequila Don Julio, S.A. de C.V. 
 Porfirio Diaz 17, Col. Chichimeco, C.P. 47750 

Atotonilco el Alto, Jalisco, MX
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

DON JULIO

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалоци

(210)	 TM  2006/181	 (220)	 14/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
 (a Japanese corporation)
 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 
 Osaka 571-8501, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

TOUGHBOOK

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	9	-	компјутери;	лаптоп	компјутери

(210)	 TM  2006/183	 (220)	 15/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Motorola, Inc. a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

SLVR

(551)	 индивидуална

(510, 511)

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	
користење	 и	 пристап	 кон	 компјутерски	 мрежи	
и	 телефонски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
управување	 со	 базите	 на	 податоци	 од	 општа	
намена;	 компјутерски	 софтвер	 за	 елетронско	
трговско	 делување	 кој	 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	
телефони	од	областа	на	комуникациите;	софтвер	
на	 компјутерски	 игрички	 за	 мобилни	 уреди;	
компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 што	 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	и	програми	за	управување	и	
функционирање	на	безжични	телекомуникациски	
уреди;	 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	 на	 нетекстуални	 информации	
од	 податоците;	 аналогни	 и	 дигитални	 радио	
примопредаватели	 или	 приемници	 за	 пренос	 на	
податоци,	 говор,	 слики	и	видео	 записи;	 софтвер	
за	 електронски	 игри	 за	 мобилни	 уреди;	 камери,	
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особено	 фотоапарати,	 дигитални	 камери,	
филмски	камери,	видео	камери;	систeми	и	уреди	
за	елктрични	парични	трансакции,	особено	„смарт”	
картички,	 читачи	 на	 „смарт”	 картичките;	 машини	
за	 сметање;	 картички	 за	 комуникациски	намени,	
особено	картички	со	податоци,	модемски	картички	
и	 факс-модемски	 картички	 за	 комуникацијски	
намени,	сите	за	употреба	со	комуникациски	уреди;	
модеми,	уреди	за	глобално	позиционирање	(ГПУ),	
батерии,	полначи	за	батерии,	адаптери	за	струја	
и	антени	
кл.	 38	 -	 услуга	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	 пренос	 на	 податоци	 и	 документи	
преку	компјутерски	терминали

(210)	 TM  2006/185	 (220)	 15/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

ROKR

(551)	 индивидуална

(510, 511)

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	
користење	 и	 пристап	 кон	 компјутерски	 мрежи	
и	 телефонски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
управување	 со	 базите	 на	 податоци	 од	 општа	
намена;	 компјутерски	 софтвер	 за	 елетронско	
трговско	 делување	 кој	 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	
телефони	од	областа	на	комуникациите;	софтвер	
на	 компјутерски	 игрички	 за	 мобилни	 уреди;	
компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 што	 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	и	програми	за	управување	и	
функционирање	на	безжични	телекомуникациски	
уреди;	 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	 на	 нетекстуални	 информации	
од	 податоците;	 аналогни	 и	 дигитални	 радио	
примопредаватели	 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;	систeми	и	уреди	
за	елктрични	парични	трансакции,	особено	„смарт”	
картички,	 читачи	 на	 „смарт”	 картичките;	 машини	
за	 сметање;	 картички	 за	 комуникациски	намени,	
особено	картички	со	податоци,	модемски	картички	
и	 факс-модемски	 картички	 за	 комуникацијски	
намени,	сите	за	употреба	со	комуникациски	уреди;	
модеми,	уреди	за	глобално	позиционирање	(ГПУ),	
батерии,	полначи	за	батерии,	адаптери	за	струја	
и	антени	
кл.	 38	 -	 услуга	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	 пренос	 на	 податоци	 и	 документи	
преку	компјутерски	терминали

(210)	 TM  2006/194	 (220)	 17/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

PALL MALL

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	34	-	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	
за	пушачи,	запалки,	кибрити

(210)	 TM  2006/197	 (220)	 20/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	црна,	бела,	крем	и	златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 	 месни	
екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук;	 јајца;	 млечни	 производи;	 желеа,	
џемови,	 компоти;	 млеко	 и	 млечни	 пијалоци;	
продукти	 подготвени	 за	 консумирање	 што	 се	
составени	 првенствено	 од	 гореспоменатите	
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,	
торта,	колач,	чоколада	и	слатки;	сладолед;	мраз;	
овошни	сладоледи;	мед,	меласа;	сол,	сенф;	оцет,	
сосови;	сосови	како	мирудии;	мирудии;	продукти	
подготвени	 за	 консумирање	 што	 	 се	 составени	
првенствено	од	гореспоменатите	производи

(210)	 TM  2006/198	 (220)	 20/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО 

ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
 ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12 
 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење,	сол,	сенф,	оцет,сосови(како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл.	 43	 -	 подготвување	 храна	 и	 пијалоци;	
привремено	сместување

(210)	 TM  2006/199	 (220)	 20/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО 

ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
 ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12 
 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 зелена,	портокалова,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосеви	(како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл.	 43	 -	 подготвување	 храна	 и	 пијалоци;	
привремено	сместување

(210)	 TM  2006/200	 (220)	 20/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО 

ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
 ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12 
 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 жолта,	бела,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
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(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,	сосеви	(како	мирудии),	
мирудии;	мраз	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл.	 43	 -	 подготвување	 храна	 и	 пијалоци;	
привремено	сместување

(210)	 TM  2006/201	 (220)	 20/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО 

ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
 ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12 
 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 портокалова,	светло	портокалова,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	(како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл.	 43	 -	 подготвување	 храна	 и	 пијалоци;	
привремено	сместување

(210)	 TM  2006/213	 (220)	 22/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

LIFTOFF

(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;	брзи	оброци,	 готови	брзи	оброци,	 храна	
подготвена	од	било	кој	производ	од	класата	29	
кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
нишесте,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 приправки	
од	жита,	леб,	тестенини	и	кондиторски	производи,	
сладоледи;	 мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	
пецење;	 сол,	 сенф;	 киселина,	 сосови	 (мирудии);	
мирудии;	 сладолед;	 намирници	 во	 форма	 на	
залачиња;	намирници	во	форма	на	брзи	оброци;	
готови	 брзи	 оброци;	 брзи	 оброци	 (залачиња);	
здрави	брзи	оброци	(залачиња);	храна	подготвена	
од	било	кој	производ	од	класата	30	
кл.	 32	 -	 подготовки	 во	 форма	 на	 таблети	 или	
прашок	 за	 правење	 на	 безалкохолни	 пијалоци	
и	 напивки;	 еферветен	 прашок	 за	 подготовка	 на	
пијалоци;	 еферветни	 таблети	 за	 подготовка	 на	
пијалоци

(210)	 TM  2006/218	 (220)	 23/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 -	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметички	производи,	лосиони	за	коса,	производи	
за	нега	на	коса;	пасти	за	заби;	шампони,	креми	за	
коса,	лак	за	коса,	гелови	и	помади;	креми	за	лице,	
лосиони,	 гелови,	 млека,	 маски,	 ексфолианти,	
тонери	и	спрејови;	лосиони	за	раце,	креми,	гелови	
и	стругачи;	креми	за	тело,	лосиони,	сапуни,	гелови,	
ексфолианти,	 и	 спрејови;	 тоалетни	 потреби	
за	 бричење,	 за	 мажи,	 мириси;	 ексфолианти	 и	
стружачи	/крпи/;	производи	за	белење	на	кожата;	
производи	за	нега	на	кожата	
кл.	5	 -	диететски	супстанции;	тревки,	растителни	
приправки,	растителни	чаеви,	 корења,	пијалоци;	
додатоци	 за	 храна;	 производи	 за	 нега	 на	 кожа;	
нутриционистичка	храна	и	додатоци;	витамини	и	
минерали	како	додатоци	во	таблети,	прашок,	или	
капсули;	диететски	производи	
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кл.	 9	 -	 аудио	 и	 видео	 ленти,	 дискови,	 снимки;	
персонални	 картички	 за	 идентификација	 и	
картички	 за	 деловни	 сметки	 на	 правни	 лица;	
електронски	изданија	
кл.	10	-	електронски	уреди	за	проценка	на	здравјето	
и	состојбата	на	лугето;	апарати	за	масажа	
кл.	 14	 -	 благородни	 метали	 и	 нивни	 легури	 и	
производи	изработени	од	нив	или	преслечени	со	
нив;	накит;	скапоцени	камења;	игли	за	вратоврски,	
токи,	 приврзоци,	 неметални	 или	 од	 прецизни	
метали;	 часовници	 за	 патување;	 спојувачи	
на	 манжетни;	 часовници;	 делови	 и	 опрема	 за	
гореспомнатите	производи	
кл.	 16	 -	 печатени	 работи;	 печатени	 публикации;	
пенкала;	торби;	каталози	за	производи,	брошури,	
и	 информативни	 флаери;	 книги	 и	 периодики	
за	 човечкото	 задравје	 и	 состојба,	 контрола	 на	
телесната	 тежина,	 диететски	 додатоци	 и	 храна,	
работни	 можности,	 маркетинг	 планови	 и	 лични	
достигнувања	
кл.	 21	 -	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство,	 порцелани	 и	 земјени	 садови;	
кригли,	чаши,	стакларија,	кутии	за	таблети,	кутии	
за	прашкасти	или	рефус	прехранбени	производи,	
инструменти	за	мешање	
кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	 28	 -	 играчки,	 полнети	 играчки,	 пластични	
фигури	што	се	играчки,	игри	и	работи	за	играње	
кл.	29	 -	храна	и	брза	готова	храна	направена	од	
преработено	 масло,	 масти,	 и	 ореви,	 лесници,	
бадеми;	диететски	додатоци	во	прашок,	капсули,	
или	 таблети	 направени	 од	 преработени	 масла,	
масти,	и	зрнесто	овошје;	брза	готова	храна,	брза	
готова	храна	што	содржи	печено/пржено	зрнесто	
овошје,	суво	зрнесто	овошје,	печени	соини	зрна;	
брза	готова	храна	што	содржи	протеини,	протеини	
во	 прашок	 за	 човечка	 употреба;	 растителни	
приправки	
кл.	30	 -	 кафе,	чоколадо	и	чај	 како	пијалоци;	чај,	
кафе,	чоколадо,	какао;	готова	брза	храна;	готова	
брза	 храна	 /залаци/;	 прашок	 за	 подготовка	 на	
пијалоци;	растителни	приправки
кл.	 31	 -	 свежи	 растителни	 приправки	 (не	 за	
медицинска	употреба),	морски	растенија,	печурки,	
кора	 од	 дрво,	 природни	 растенија	 и	 цветови,	
семиња,	корења,	и	луковици	
кл.	 32	 -	 минерали	 и	 газирана	 вода	 и	 други	
безалкохолни	пијалоци,	овошни	пијалоци	и	овосни	
џусеви	и	други	приправки	за	правење	напитоци;	
готови	 за	 пиење	 напитоци,	 концентрати,	 или	
прашок	 за	 безалкохолни	 пијалоци;	 мешавина	
прашок	 за	 напитоци;	 напитоци	 и	 безалкохолни	
пијалоци	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
услуги	за	помош	на	други	во	директен	маркетинг,	
огласување,	 создавање	 на	 водачи	 (лидери),	
анализа	 /обработка/	 на	 нарачки,	 и	 плаканја;	
електронска	дата	на	управување,	услуги	во	врска	
со	 со	 контрола	 на	 телесна	 тежина,	 човеково	
здравје	 и	 состојба,	 повеќестепен	 маркетинг,	 и	
развој	на	мали	претпријатија	

кл.	41	 -	 образовна	 програма	 и	 тренинг	 во	 врска	
со	 контрола	 на	 тежина	 и	 човеково	 здравје	 и	
состојба;	образовна	и	тренинг	програма	во	врска	
со	 повеќестепен	 маркетинг	 и	 развој	 на	 мали	
претпријатија	
кл.	 42	 -	 подготвување	 и	 дизајнирање	 на	 веб	
проктор	во	врска	со	контрола	на	човеково	здравје	
и	 состојба,	 повеќестепен	 маркетинг,	 и	 развој	 на	
мали	претпријатија

(210)	 TM  2006/219	 (220)	 23/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 -	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметички	производи,	лосиони	за	коса,	производи	
за	нега	на	коса;	пасти	за	заби;	шампони,	креми	за	
коса,	лак	за	коса,	гелови	и	помади;	креми	за	лице,	
лосиони,	 гелови,	 млека,	 маски,	 ексфолианти,	
тонери,	и	спрејови;	лосиони	за	раце,	креми,	гелови	
и	стругачи;	креми	за	тело,	лосиони,	сапуни,	гелови,	
ексфолианти,	 и	 спрејови;	 тоалетни	 потреби	
за	 бричење,	 за	 мажи,	 мириси;	 ексфолианти	 и	
стружачи	/крпи/;	производи	за	белење	на	кожата;	
производи	за	нега	на	кожата	
кл.	5	 -	диететски	супстанции;	тревки,	растителни	
приправки,	растителни	чаеви,	 корења,	пијалоци;	
додатоци	 за	 храна;	 производи	 за	 нега	 на	 кожа;	
нутриционистичка	храна	и	додатоци;	витамини	и	
минерали	како	додатоци	во	таблети,	прашок,	или	
капсули;	диететски	производи	
кл.	 9	 -	 аудио	 и	 видео	 ленти,	 дискови,	 снимки;	
персонални	 картички	 за	 идентификација	 и	
картички	 за	 деловни	 сметки	 на	 правни	 лица;	
електронски	изданија	
кл.	10	-	електронски	уреди	за	проценка	на	здравјето	
и	состојбата	на	лугето;	апарати	за	масажа	
кл.	 14	 -	 благородни	 метали	 и	 нивни	 легури	 и	
производи	изработени	од	нив	или	преслечени	со	
нив;	накит;	скапоцени	камења;	игли	за	вратоврски,	
токи,	 приврзоци,	 неметални	 или	 од	 прецизни	
метали;	 часовници	 за	 патување;	 спојувачи	
на	 манжетни;	 часовници;	 делови	 и	 опрема	 за	
гореспомнатите	производи	
кл.	 16	 -	 печатени	 работи;	 печатени	 публикации;	
пенкала;	торби;	каталози	за	производи,	брошури,	
и	 информативни	 флаери;	 книги	 и	 периодики	
за	 човечкото	 задравје	 и	 состојба,	 контрола	 на	
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телесната	 тежина,	 диететски	 додатоци	 и	 храна,	
работни	 можности,	 маркетинг	 планови	 и	 лични	
достигаувања	
кл.	 21	 -	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство,	 порцелани	 и	 земјени	 садови;	
кригли,	чаши,	стакларија,	кутии	за	таблети,	кутии	
за	прашкасти	или	рефус	прехранбени	производи,	
инструменти	за	мешање	
кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	 28	 -	 играчки,	 полнети	 играчки,	 пластични	
фигури	што	се	играчки,	игри	и	работи	за	играње	
кл.	29	 -	храна	и	брза	готова	храна	направена	од	
преработено	 масло,	 масти,	 и	 ореви,	 лесници,	
бадеми;	диететски	додатоци	во	прашок,	капсули,	
или	 таблети	 направени	 од	 преработени	 масла,	
масти,	и	зрнесто	овошје;	брза	готова	храна,	брза	
готова	храна	што	содржи	печено/пржено	зрнесто	
овошје,	суво	зрнесто	овошје,	печени	соини	зрна;	
брза	готова	храна	што	содржи	протеини,	протеини	
во	 прашок	 за	 човечка	 употреба;	 растителни	
приправки
кл.	30	 -	 кафе,	чоколадо	и	чај	 како	пијалоци;	чај,	
кафе,	чоколадо,	какао;	готова	брза	храна;	готова	
брза	 храна	 /залаци/;	 прашок	 за	 подготовка	 на	
пијалоци;	растителни	приправки	
кл.	 31	 -	 свежи	 растителни	 приправки	 (не	 за	
медицинска	употреба),	морски	растенија,	печурки,	
кора	 од	 дрво,	 природни	 растенија	 и	 цветови,	
семиња,	корења,	и	луковици	
кл.	 32	 -	 минерали	 и	 газирана	 вода	 и	 други	
безалкохолни	пијалоци,	овошни	пијалоци	и	овосни	
џусеви	и	други	приправки	за	правење	напитоци;	
готови	 за	 пиење	 напитоци,	 концентрати,	 или	
прашок	 за	 безалкохолни	 пијалоци;	 мешавина	
прашок	 за	 напитоци;	 напитоци	 и	 безалкохолни	
пијалоци	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
услуги	за	помош	на	други	во	директен	маркетинг,	
огласување,	 создавање	 на	 водачи	 (лидери),	
анализа	 /обработка/	 на	 нарачки,	 и	 плаканја;	
електронска	дата	на	управување,	услуги	во	врска	
со	 со	 контрола	 на	 телесна	 тежина,	 човеково	
здравје	 и	 состојба,	 повеќестепен	 маркетинг,	 и	
развој	на	мали	претпријатија	
кл.	41	 -	 образовна	 програма	 и	 тренинг	 во	 врска	
со	 контрола	 на	 тежина	 и	 човеково	 здравје	 и	
состојба;	образовна	и	тренинг	програма	во	врска	
со	 повеќестепен	 маркетинг	 и	 развој	 на	 мали	
претпријатија	
кл.	 42	 -	 подготвување	 и	 дизајнирање	 на	 веб	
проктор	во	врска	со	контрола	на	човеково	здравје	
и	 состојба,	 повеќестепен	 маркетинг,	 и	 развој	 на	
мали	претпријатија

(210)	 TM  2006/220	 (220)	 23/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 додатоци	 на	 здрава	 храна	 направени	
главно	 од	 витамини,	 додатоци	 на	 здрава	 храна	
направени	 главно	 од	 минерали,	 производи	 за	
здравјето	 на	 луѓе	 со	 посебен	 начин	 на	 исхрана,	
производи	за	здравје,	нутриционистички	додатоци	
за	 грижа	 за	 здравјето	 и	 за	 диететска	 намена,	
нутриционистички	и	диететски	додатоци	
кл.	 29	 -	 супи,	 приправки	 за	 правење	 супа,	
зеленчукови	 приправки	 за	 супа,	 брзи	 оброци,	
млеко,	 млечни	 напивки,	 млечни	 производи;	
протеини	 за	 човечка	 употреба,	 протеини	 за	
човечка	употреба	во	форма	на	прашок	што	содржи	
и	 минерали,	 витамини	 и	 растителни	 состојки;	
месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	 преработки;	
конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	и	зеленчук;	
масло	и	масти	за	јадење	
кл.	30	 -	 кафе,	 чај,	 какао	и	 пијалоци	врз	база	 на	
кафе,	 чај	 и	 какао;	 мирудии;	 приправки	 од	 жита;	
мед,	меласа	и	и	нивни	приправки,	безалкохолни	
пијалоци	и	прашок	или	концентрирани	приправки	
за	 правење	 безалкохолни	 пијалоци;	 прашок	
за	 пијалоци	 и	 мешавина	 за	 пијалоци	 врз	 база	
на	 производи	 од	 класата	 30	 за	 употреба	 во	
нутриционизмот	и	режим	на	здрава	исхрана	
кл.	 41	 -	 давање	 образовни	 услуги	 преку	
размена	на	новости	и	информации	на	полето	на	
здравјето,	 нутриционизмот,	 начини	 на	 вежбање,	
повеќестепен	маркетинг	и	развој	на	мали	бизниси;	
давање	 информации	 за	 човековата	 исхрана	
и	 информации	 во	 врска	 со	 работење	 на	 мали	
претпријатија

(210)	 TM  2006/221	 (220)	 23/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

HERBALIFE
(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 3	 -	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметички	производи,	лосиони	за	коса,	производи	
за	нега	на	коса;	пасти	за	заби;	шампони,	креми	за	
коса,	лак	за	коса,	гелови	и	помади;	креми	за	лице,	
лосиони,	 гелови,	 млека,	 маски,	 ексфолианти,	
тонери,	и	спрејови;	лосиони	за	раце,	креми,	гелови	
и	стругачи;	креми	за	тело,	лосиони,	сапуни,	гелови,	
ексфолианти,	 и	 спрејови;	 тоалетни	 потреби	
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за	 бричење,	 за	 мажи,	 мириси;	 ексфолианти	 и	
стружачи	/крпи/;	производи	за	белење	на	кожата;	
производи	за	нега	на	кожата	
кл.	5	 -	диететски	супстанции;	тревки,	растителни	
приправки,	растителни	чаеви,	 корења,	пијалоци;	
додатоци	 за	 храна;	 производи	 за	 нега	 на	 кожа;	
нутриционистичка	храна	и	додатоци;	витамини	и	
минерали	како	додатоци	во	таблети,	прашок,	или	
капсули;	диететски	производи	
кл.	 9	 -	 аудио	 и	 видео	 ленти,	 дискови,	 снимки;	
персонални	 картички	 за	 идентификација	 и	
картички	 за	 деловни	 сметки	 на	 правни	 лица;	
електронски	изданија	
кл.	10	-	електронски	уреди	за	проценка	на	здравјето	
и	состојбата	на	лугето;	апарати	за	масажа	
кл.	 14	 -	 благородни	 метали	 и	 нивни	 легури	 и	
производи	изработени	од	нив	или	преслечени	со	
нив;	накит;	скапоцени	камења;	игли	за	вратоврски,	
токи,	 приврзоци,	 неметални	 или	 од	 прецизни	
метали;	 часовници	 за	 патување;	 спојувачи	
на	 манжетни;	 часовници;	 делови	 и	 опрема	 за	
гореспомнатите	производи	
кл.	 16	 -	 печатени	 работи;	 печатени	 публикации;	
пенкала;	торби;	каталози	за	производи,	брошури,	
и	 информативни	 флаери;	 книги	 и	 периодики	
за	 човечкото	 задравје	 и	 состојба,	 контрола	 на	
телесната	 тежина,	 диететски	 додатоци	 и	 храна,	
работни	 можности,	 маркетинг	 планови	 и	 лични	
достигнувања	
кл.	 21	 -	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство,	 порцелани	 и	 земјени	 садови;	
кригли,	чаши,	стакларија,	кутии	за	таблети,	кутии	
за	прашкасти	или	рефус	прехранбени	производи,	
инструменти	за	мешање	
кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	 28	 -	 играчки,	 полнети	 играчки,	 пластични	
фигури	што	се	играчки,	игри	и	работи	за	играње	
кл.	29	 -	храна	и	брза	готова	храна	направена	од	
преработено	 масло,	 масти,	 и	 ореви,	 лесници,	
бадеми;	диететски	додатоци	во	прашок,	капсули,	
или	 таблети	 направени	 од	 преработени	 масла,	
масти,	и	зрнесто	овошје;	брза	готова	храна,	брза	
готова	храна	што	содржи	печено/пржено	зрнесто	
овошје,	суво	зрнесто	овошје,	печени	соини	зрна;	
брза	готова	храна	што	содржи	протеини,	протеини	
во	 прашок	 за	 човечка	 употреба;	 растителни	
приправки	
кл.	30	 -	 кафе,	чоколадо	и	чај	 како	пијалоци;	чај,	
кафе,	чоколадо,	какао;	готова	брза	храна;	готова	
брза	 храна	 /залаци/;	 прашок	 за	 подготовка	 на	
пијалоци;	растителни	приправки	
кл.	 31	 -	 свежи	 растителни	 приправки	 (не	 за	
медицинска	употреба),	морски	растенија,	печурки,	
кора	 од	 дрво,	 природни	 растенија	 и	 цветови,	
семиња,	корења,	и	луковици	
кл.	 32	 -	 минерали	 и	 газирана	 вода	 и	 други	
безалкохолни	пијалоци,	овошни	пијалоци	и	овосни	
џусеви	и	други	приправки	за	правење	напитоци;	
готови	 за	 пиење	 напитоци,	 концентрати,	 или	
прашок	 за	 безалкохолни	 пијалоци;	 мешавина	
прашок	 за	 напитоци;	 напивки	 и	 безалкохолни	
пијалоци
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	

управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
услуги	за	помош	на	други	во	директен	маркетинг,	
огласување,	 создавање	 на	 водачи	 (лидери),	
анализа	 /обработка/	 на	 нарачки,	 и	 плаќања;	
електронска	дата	на	управување,	услуги	во	врска	
со	 со	 контрола	 на	 телесна	 тежина,	 човеково	
здравје	 и	 состојба,	 повеќестепен	 маркетинг,	 и	
развој	на	мали	претпријатија	
кл.	41	 -	 образовна	 програма	 и	 тренинг	 во	 врска	
со	 контрола	 на	 тежина	 и	 човеково	 здравје	 и	
состојба;	образовна	и	тренинг	програма	во	врска	
со	 повеќестепен	 маркетинг	 и	 развој	 на	 мали	
претпријатија	
кл.	 42	 -	 подготвување	 и	 дизајнирање	 на	 веб	
проктор	во	врска	со	контрола	на	човеково	здравје	
и	 состојба,	 повеќестепен	 маркетинг,	 и	 развој	 на	
мали	претпријатија

(210)	 TM  2006/223	 (220)	 23/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

HERBALIFE NUTRITION CLUB

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 41	 -	 давање	 образовни	 услуги	 преку	
размена	на	новости	и	информации	во	полето	на	
здравјето,	 нутриционизмот,	 начини	 на	 вежбање,	
повеќестепен	маркетинг	и	развој	на	мали	бизниси;	
давање	 информации	 за	 човековата	 исхрана	
и	 информации	 во	 врска	 со	 работење	 на	 мали	
претпријатија

(210)	 TM  2006/227	 (220)	 23/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

HERBALIFELINE

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	5	-	диететски	супстанции;	витамини,	минерални	
и	 приправки	 од	 истите;	 додатоци	 во	 здравата	
исхрана;	рибино	масло,	капсули	од	рибино	масло,	
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омега	3	масни	киселини;	омега3	капсули,	морски	
масти,	пијалоци	направени	претежно	од	витамини	
и/или	минерали,	билки	или	билни	ектракти(не	се	
употребуваат	во	медицината/	без	рецепт)	

(210)	 TM  2006/228	 (220)	 23/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

NOURIFUSION

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 3	 -	 креми,	 гелови,	 лосиони,	 сапуни,	 маски	
и	 млека	 за	 лице	 и	 тело;	 производи	 за	 нега	 на	
кожата	
кл.	30	 -	 диететски	 и	 нутриционистички	додатоци	
за	здраствени	цели	/не	во	медицината/

(210)	 TM  2006/229	 (220)	 23/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

SHAPEWORKS

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 додатоци	 на	 здрава	 храна	 направени	
главно	 од	 витамини,	 додатоци	 на	 здрава	 храна	
направени	 главно	 од	 минерали,	 производи	 за	
здравјето	 на	 луѓе	 со	 посебен	 начин	 на	 исхрана,	
производи	за	здравје,	нутриционистички	додатоци	
за	 грижа	 за	 здравјето	 и	 за	 диететска	 намена,	
нутриционистички	и	диететски	додатоци	
кл.	 29	 -	 супи,	 приправки	 за	 правење	 супа,	
зеленчукови	 приправки	 за	 супа,	 брзи	 оброци,	
млеко,	 млечни	 напивки,	 млечни	 производи;	
протеини	 за	 човечка	 употреба,	 протеини	 за	
човечка	употреба	во	форма	на	прашок	што	содржи	
и	 минерали,	 витамини	 и	 растителни	 состојки;	
месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	 преработки;	
конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	и	зеленчук;	
масло	и	масти	за	јадење	
кл.	30	 -	 кафе,	 чај,	 какао	и	 пијалоци	врз	база	 на	
кафе,	 чај	 и	 какао;	 мирудии;	 приправки	 од	 жита;	

мед,	меласа	и	и	нивни	приправки,	безалкохолни	
пијалоци	и	прашок	или	концентрирани	приправки	
за	 правење	 безалкохолни	 пијалоци;	 прашок	
за	 пијалоци	 и	 мешавина	 за	 пијалоци	 врз	 база	
на	 производи	 од	 класата	 30	 за	 употреба	 во	
нутриционизмот	и	режим	на	здрава	исхрана	
кл.	 41	 -	 давање	 образовни	 услуги	 преку	
размена	на	новости	и	информации	на	полето	на	
здравјето,	 нутриционизмот,	 начини	 на	 вежбање,	
повеќестепен	маркетинг	и	развој	на	мали	бизниси;	
давање	 информации	 за	 човековата	 исхрана	
и	 информации	 во	 врска	 со	 работење	 на	 мали	
претпријатија

(210)	 TM  2006/237	 (220)	 28/02/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

LUX PEARL GLOW

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	3	-	сапуни;	детерѓенти;	препарати	за	белење,	
препарати	 за	 чистење;	 парфимерија,	 тоалетна	
вода,	лосиони	за	после	бричење,	колонски	води;	
етерични	 масла;	 производи	 за	 ароматерапија,	
што	 не	 се	 за	 медицинска	 употреба;	 препарати	
за	 масажа,	 што	 не	 се	 за	 медицинска	 употреба;	
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;	течност	за	
освежување	на	устата,	што	не	се	за	медицинска	
употреба;	препарати	за	нега	на	устата	и	забите;	
не	 -медицински	 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	 после	 бричење;	 препарати	 за	 депилирање;	
препарати	за	потемнување	(поцрнување)	на	сонце	
и	 за	 заштита	од	сонце;	 козметика;	 препарати	 за	
мејк-ап	 и	 отстранување	 на	мејк-апот;	 петролеум	
желе;	 препарати	 за	 нега	 на	 усните;	 талк	 пудра;	
памучна	 волна,	 памучни	 стапчиња;	 козметички	
перничиња	 (подлошки),	 тоалетни	 шамичиња	
(хартии)	или	бришачи;	претходно	навлажнети	или	
импрегнирани	перничиња	(подлошки)	за	чистење,	
тоалетни	шамичиња	(хартии)	или	бришачи;	маски	
за	разубавување	(убавина),	фацијални	пакувања

TM 2006/237
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(210)	 TM  2006/277	 (220)	 07/03/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Trajan d.o.o. Preduzuce za ugostiteljstvo, turizam, 

zanatstvo i licne usluge, spoljnu i unutrasnju 
trgovinu

 Ul. Ustanicka br. 64/XIII, 11000 Beograd, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	8	-	електрични	бричачи	и	ножици	за	бричење	
кл.	 9	 -	 електрични	 батерии,	 галвански	 батерии,	
соларни	 батерии,	 батериски	 ламби,	 полначи	
за	 батерии,	 слушалки,	 електрични	 кабли	 и	
електрични	приклучоци	
кл.	10	-	презервативи	
кл.	16	-	моливи	(со	хемиска	и	графитна	влошка);	
ПВЦ	изолир-	ленти,	селојтеп,	транспортни	ленти	
и	други	еднострано	и	двострано	лепливи	ленти;	
лепила	 (супер	 лепак	 за	 хартија,	 гума,	 пластика,	
дрво,	 метал,	 бетон,	 текстил,	 кожа,	 стакло,	
керамика)	
кл.	34	-	запалки	на	плин

(210)	 TM  2006/282	 (220)	 09/03/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(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	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

FOSАVANCE

(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  2006/286	 (220)	 10/03/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 KOSS CORPORATION
 4129 North Port Washington Avenue, 
 Milwaukee, Wisconsin 5321 - 21052, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

NXSET

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 лични	 звучни	 комуникациски	 уреди	 што	
вклучуваат	микрофон	и	звучник	или	слушалка

(210)	 TM  2006/949	 (220)	 29/09/2006
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 BT KOМПАНИ ДООЕЛ 
 ул. Ленинова бр. 60/ 1/18 Скопје, MK

(540)	

(591)	 црвена,	црна,	жолта,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	чај

(210)	 TM  2007/143	 (220)	 07/03/2007
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 ФАРМАЦЕВСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ, Ц.О.
 Бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 
 1000 Скопје, MK

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	медицински	чај	
кл.	30	-	чај

TM 2006/277
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(210)	 TM  2007/181	 (220)	 23/02/2007
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 КО-ПЕР ДООЕЛ 
 П.Ф. 77, С. Криволак, 1440 Неготино, MK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

CORONA
(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

(210)	 TM  2007/264	 (220)	 26/03/2007
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	 Aкционерско друштво за производство и 

промет со фротир производи „ФРОТИРКА-
КОПМАНИ” АД Делчево

 ул. Индустриска бб, 2320 Делчево, MK

(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,	обувки	и	капи

(210)	TM  2007/454	 (220)	 01/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2007
(731)	АД Електрани на Македонија 
 ул. 11 Октомври 9, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)		индивидуална
(591)	сина,	зелена,	црвена,	жолта,	светло	сина
(510,	511)	
	 кл.	4	-	електрична	енергија,	камен	јаглен,	лигнит,	

тресет,	 брикетиран	 камен	 јаглен	и	лигнит,	 темен	
јаглен,	производствен	гас	

	 кл.	6	-	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	 кабли	 и	 жици	 од	 обичен	метал	 кои	 не	 се	
електрични;	железарија,	мали	метални	предмети;	
метални	цевки;	каси;	производи	од	обичен	метал	
кои	не	се	вклучени	во	другите	класи;	руди,	метални	
производи	 во	 металопреработувачка	 фаза,	

метални	 конструкциски	 производи,	 електрични	
водови	(метални	столбови	за	електрични	водови)	

	 кл.	7	-	вода	(грејачи	за	вода)/делови	од	машини/,	
вода	 (сепаратори	 за	 вода),	 вода	 за	 напојување	
(дегазатори	 на	 вода	 за	 напојување	 на	 котли),	
вода	за	напојување	на	котли	(регулатори	на	вода	
за	напојување	на	котли)	

	 кл.	9	-	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
проверка	 (контрола),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување	 и	 исклучување,	 трансформирање	
акумулирање,	регулирање	или	контролирање	на	
електрицитетот;	апарати	за	снимање,	пренос	или	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистарски	
каси,	машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар,	водење	на	електрична	енергија	(опреме	за	
водење	на	електрична	енергија)/жици;	електрични	
водови	

	 кл.	 11	 -	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 ладење,	 вентилација,	
снабдување	 со	 вода;	 пареа	 (генератори	 за	
производство	 на	 пареа),	 пареа	 (инсталација	
за	 производство	 на	 пареа),	 вода	 (апарати	 за	
водоснабдување),	 вода	 (апарати	 за	 каптирање	
на	водата),	вода	(апарати	за	ладење	на	водата),	
вода	 (апарати	 за	 филтрирање	 на	 водата),	 вода	
(апарати	и	инсталации	за	смекнување	на	водата),	
вода	(апарати	и	уреди	за	прочистување	на	водата),	
вода	(грејачи	за	вода)/апарати	и	дистрибуција	на	
вода	 (инсталација	 за	 дистрибуција	 на	 водата),	
вода	 (стерилизатори	на	водата),	 вода	 (хидрант),	
вода	 под	 притисок	 (резервоари	 за	 вода	 под	
притисок	

	 кл.	19	-	електрични	водови	(столбови	за	електрични	
водови)	неметални	

	 кл.	35	-	хотели	(административно	управување	со	
хотели)	

	 кл.	38	-	телекoумуникации,	поштенски	активности,	
мобилни	телекомуникациски	услуги	

	 кл.	39	 -	дистрибуција/снабдување	на	електрична	
енергија,	 дистрибуција/снабдување	 на	 гас,	
дистрибуција/снабдување	 на	 пареа	 и	 топла	
вода,	 дистрибуција/снабдување	 на	 гасовити	
горива,	 цевоводен	 транспорт,	 копнен	 сообраќај,	
придружни	и	помошни	активности	во	сообраќајот,	
активности	 на	 патнички	 агенции,	 сообраќајни	
активности,	претовар	на	товар	и	складирање	

	 кл.	40	-	производство	на	енергија	
	 кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	

и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 индутриски	
анализи	 и	 истражувања;	 изработка	 и	 развој	 на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	

	 кл.	43	-	хотели,	ресторани,	мотели	со	ресторани,	
кампови,	угостителски	објекти	за	исхрана

TM 2007/454
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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

PREGLEDI

		 	(510)	 	 										(210)		 	(510)		 	 										(210) 		 	(510)	 	 										(210)
	 кл.	1	 TM	2003/0288
	 	 TM	2003/0289
	 	 TM	2003/0290
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2005/0639
	 	 TM	2005/0649

	 кл.	2	 TM	2005/0507
	 	 TM	2006/0070

	 кл.	3	 TM	2003/0708
	 	 TM	2004/0788
	 	 TM	2004/0811
	 	 TM	2005/0357
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2005/0768
	 	 TM	2005/1038
	 	 TM	2006/0015
	 	 TM	2006/0020
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2006/0228
	 	 TM	2006/0237

	 кл.	4	 TM	2005/0507
	 	 TM	2006/0018
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	5	 TM	2002/0279
	 	 TM	2003/0708
	 	 TM	2004/0668
	 	 TM	2004/0669
	 	 TM	2005/0357
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2005/0600
	 	 TM	2005/0743
	 	 TM	2005/0768
	 	 TM	2005/0821
	 	 TM	2005/0823
	 	 TM	2005/0824
	 	 TM	2005/0871
	 	 TM	2005/0978
	 	 TM	2005/0979
	 	 TM	2005/0995
	 	 TM	2005/1003
	 	 TM	2006/0001

	 	 TM	2006/0011
	 	 TM	2006/0016
	 	 TM	2006/0024
	 	 TM	2006/0025
	 	 TM	2006/0027
	 	 TM	2006/0031
	 	 TM	2006/0032
	 	 TM	2006/0042
	 	 TM	2006/0061
	 	 TM	2006/0067
	 	 TM	2006/0068
	 	 TM	2006/0082
	 	 TM	2006/0083
	 	 TM	2006/0084
	 	 TM	2006/0085
	 	 TM	2006/0172
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0220
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2006/0227
	 	 TM	2006/0229
	 	 TM	2006/0282
	 	 TM	2007/0143

	 кл.	6	 TM	2005/1032
	 	 TM	2005/1033
	 	 TM	2005/1034
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	7	 TM	2003/0368
	 	 TM	2005/0639
	 	 TM	2005/0649
	 	 TM	2006/0002
	 	 TM	2006/0013
	 	 TM	2006/0014
	 	 TM	2006/0041
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	8	 TM	2005/1035
	 	 TM	2005/1036
	 	 TM	2006/0277

	 кл.	9	 TM	2001/0600
	 	 TM	2002/0399
	 	 TM	2003/0368
	 	 TM	2005/0831

	 	 TM	2005/0955
	 	 TM	2005/0990
	 	 TM	2005/0991
	 	 TM	2005/1002
	 	 TM	2005/1004
	 	 TM	2005/1006
	 	 TM	2005/1007
	 	 TM	2005/1013
	 	 TM	2006/0014
	 	 TM	2006/0059
	 	 TM	2006/0070
	 	 TM	2006/0104
	 	 TM	2006/0111
	 	 TM	2006/0112
	 	 TM	2006/0115
	 	 TM	2006/0116
	 	 TM	2006/0117
	 	 TM	2006/0121
	 	 TM	2006/0122
	 	 TM	2006/0123
	 	 TM	2006/0124
	 	 TM	2006/0125
	 	 TM	2006/0126
	 	 TM	2006/0127
	 	 TM	2006/0128
	 	 TM	2006/0129
	 	 TM	2006/0130
	 	 TM	2006/0131
	 	 TM	2006/0134
	 	 TM	2006/0135
	 	 TM	2006/0136
	 	 TM	2006/0137
	 	 TM	2006/0138
	 	 TM	2006/0139
	 	 TM	2006/0140
	 	 TM	2006/0142
	 	 TM	2006/0143
	 	 TM	2006/0144
	 	 TM	2006/0145
	 	 TM	2006/0146
	 	 TM	2006/0147
	 	 TM	2006/0148
	 	 TM	2006/0149
	 	 TM	2006/0150
	 	 TM	2006/0151
	 	 TM	2006/0154
	 	 TM	2006/0155
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Pregledi

		 	(510)		 	 										(210) 		 	(510)	 	 										(210) 		 	(510)	 	 										(210)
	 	 TM	2006/0156
	 	 TM	2006/0159
	 	 TM	2006/0160
	 	 TM	2006/0161
	 	 TM	2006/0162
	 	 TM	2006/0163
	 	 TM	2006/0164
	 	 TM	2006/0165
	 	 TM	2006/0166
	 	 TM	2006/0167
	 	 TM	2006/0168
	 	 TM	2006/0171
	 	 TM	2006/0181
	 	 TM	2006/0183
	 	 TM	2006/0185
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2006/0277
	 	 TM	2006/0286
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	10	 TM	2005/0743
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2006/0277

	 кл.	11	 TM	2005/0639
	 	 TM	2005/0649
	 	 TM	2005/1032
	 	 TM	2005/1033
	 	 TM	2005/1034
	 	 TM	2006/0002
	 	 TM	2006/0012
	 	 TM	2006/0014
	 	 TM	2007/0181
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	12	 TM	2002/0399
	 	 TM	2005/0992
	 	 TM	2006/0033

	 кл.	14	 TM	2003/0368
	 	 TM	2004/0033
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221

	 кл.	15	 TM	2003/0368

	 кл.	16	 TM	2002/0259
	 	 TM	2002/0399
	 	 TM	2003/0368
	 	 TM	2003/0708
	 	 TM	2005/0357
	 	 TM	2005/0599
	 	 TM	2005/0980

	 	 TM	2005/0981
	 	 TM	2005/0989
	 	 TM	2005/1005
	 	 TM	2005/1010
	 	 TM	2006/0059
	 	 TM	2006/0070
	 	 TM	2006/0104
	 	 TM	2006/0111
	 	 TM	2006/0112
	 	 TM	2006/0115
	 	 TM	2006/0116
	 	 TM	2006/0117
	 	 TM	2006/0121
	 	 TM	2006/0122
	 	 TM	2006/0123
	 	 TM	2006/0124
	 	 TM	2006/0125
	 	 TM	2006/0126
	 	 TM	2006/0127
	 	 TM	2006/0128
	 	 TM	2006/0129
	 	 TM	2006/0130
	 	 TM	2006/0131
	 	 TM	2006/0134
	 	 TM	2006/0135
	 	 TM	2006/0136
	 	 TM	2006/0137
	 	 TM	2006/0138
	 	 TM	2006/0139
	 	 TM	2006/0140
	 	 TM	2006/0142
	 	 TM	2006/0143
	 	 TM	2006/0144
	 	 TM	2006/0145
	 	 TM	2006/0146
	 	 TM	2006/0147
	 	 TM	2006/0148
	 	 TM	2006/0149
	 	 TM	2006/0150
	 	 TM	2006/0151
	 	 TM	2006/0154
	 	 TM	2006/0155
	 	 TM	2006/0156
	 	 TM	2006/0159
	 	 TM	2006/0160
	 	 TM	2006/0161
	 	 TM	2006/0162
	 	 TM	2006/0163
	 	 TM	2006/0164
	 	 TM	2006/0165
	 	 TM	2006/0166
	 	 TM	2006/0167
	 	 TM	2006/0168
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2006/0277

	 кл.	17	 TM	2003/0288
	 	 TM	2003/0289
	 	 TM	2003/0290
	 	 TM	2003/0368
	 	 TM	2005/0599

	 кл.	18	 TM	2005/1011
	 	 TM	2005/1012

	 кл.	19	 TM	2005/0507
	 	 TM	2005/0565
	 	 TM	2005/0989
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	20	 TM	2005/1032
	 	 TM	2005/1033
	 	 TM	2005/1034

	 кл.	21	 TM	2003/0368
	 	 TM	2004/0788
	 	 TM	2005/1035
	 	 TM	2005/1036
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221

	 кл.	24	 TM	2005/0738
	 	 TM	2005/0739
	 	 TM	2005/1011
	 	 TM	2005/1012
	 	 TM	2005/1035
	 	 TM	2005/1036
	 	 TM	2007/0264

	 кл.	25	 TM	2004/0785
	 	 TM	2005/0982
	 	 TM	2005/1011
	 	 TM	2005/1012
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2007/0264

	 кл.	26	 TM	2004/0788

	 кл.	28	 TM	2004/0033
	 	 TM	2005/1011
	 	 TM	2005/1012
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221

	 кл.	29	 TM	2004/0572
	 	 TM	2005/0403
	 	 TM	2005/0404
	 	 TM	2005/0405
	 	 TM	2005/1023
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		 	(510)	 	 										(210) 		 	(510)	 	 										(210) 		 	(510)	 	 										(210)

	 	 TM	2006/0005
	 	 TM	2006/0009
	 	 TM	2006/0045
	 	 TM	2006/0197
	 	 TM	2006/0213
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0220
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2006/0229

	 кл.	30	 TM	2001/0128
	 	 TM	2001/0129
	 	 TM	2001/0130
	 	 TM	2004/0456
	 	 TM	2005/0724
	 	 TM	2005/0751
	 	 TM	2005/0921
	 	 TM	2005/0984
	 	 TM	2005/0985
	 	 TM	2005/0986
	 	 TM	2005/0987
	 	 TM	2005/1023
	 	 TM	2006/0005
	 	 TM	2006/0007
	 	 TM	2006/0010
	 	 TM	2006/0086
	 	 TM	2006/0087
	 	 TM	2006/0089
	 	 TM	2006/0090
	 	 TM	2006/0091
	 	 TM	2006/0092
	 	 TM	2006/0093
	 	 TM	2006/0094
	 	 TM	2006/0197
	 	 TM	2006/0198
	 	 TM	2006/0199
	 	 TM	2006/0200
	 	 TM	2006/0201
	 	 TM	2006/0213
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0220
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2006/0228
	 	 TM	2006/0229
	 	 TM	2006/0949
	 	 TM	2007/0143

	 кл.	31	 TM	2005/0566
	 	 TM	2006/0038
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221

	 кл.	32	 TM	2004/0469
	 	 TM	2004/0660

	 	 TM	2005/1037
	 	 TM	2006/0056
	 	 TM	2006/0174
	 	 TM	2006/0175
	 	 TM	2006/0176
	 	 TM	2006/0177
	 	 TM	2006/0178
	 	 TM	2006/0198
	 	 TM	2006/0199
	 	 TM	2006/0200
	 	 TM	2006/0201
	 	 TM	2006/0213
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221

	 кл.	33	 TM	2003/0573
	 	 TM	2005/0914
	 	 TM	2005/0915
	 	 TM	2005/0916
	 	 TM	2005/0917
	 	 TM	2005/0918
	 	 TM	2005/0919
	 	 TM	2005/0965
	 	 TM	2005/0966
	 	 TM	2005/0967
	 	 TM	2005/0968
	 	 TM	2005/0969
	 	 TM	2005/1044
	 	 TM	2005/1045
	 	 TM	2006/0180

	 кл.	34	 TM	2005/0323
	 	 TM	2005/0324
	 	 TM	2005/0325
	 	 TM	2005/0334
	 	 TM	2005/0478
	 	 TM	2006/0194
	 	 TM	2006/0277

	 кл.	35	 TM	2002/0331
	 	 TM	2004/0143
	 	 TM	2004/0370
	 	 TM	2005/0357
	 	 TM	2005/0400
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2005/0799
	 	 TM	2005/0831
	 	 TM	2005/0913
	 	 TM	2005/0921
	 	 TM	2005/0980
	 	 TM	2005/0981
	 	 TM	2005/0992
	 	 TM	2005/1010
	 	 TM	2006/0059
	 	 TM	2006/0071
	 	 TM	2006/0072

	 	 TM	2006/0073
	 	 TM	2006/0074
	 	 TM	2006/0076
	 	 TM	2006/0091
	 	 TM	2006/0092
	 	 TM	2006/0097
	 	 TM	2006/0098
	 	 TM	2006/0101
	 	 TM	2006/0104
	 	 TM	2006/0111
	 	 TM	2006/0112
	 	 TM	2006/0115
	 	 TM	2006/0116
	 	 TM	2006/0117
	 	 TM	2006/0121
	 	 TM	2006/0122
	 	 TM	2006/0123
	 	 TM	2006/0124
	 	 TM	2006/0125
	 	 TM	2006/0126
	 	 TM	2006/0127
	 	 TM	2006/0128
	 	 TM	2006/0129
	 	 TM	2006/0130
	 	 TM	2006/0131
	 	 TM	2006/0134
	 	 TM	2006/0135
	 	 TM	2006/0136
	 	 TM	2006/0137
	 	 TM	2006/0138
	 	 TM	2006/0139
	 	 TM	2006/0140
	 	 TM	2006/0142
	 	 TM	2006/0143
	 	 TM	2006/0144
	 	 TM	2006/0145
	 	 TM	2006/0146
	 	 TM	2006/0147
	 	 TM	2006/0148
	 	 TM	2006/0149
	 	 TM	2006/0150
	 	 TM	2006/0151
	 	 TM	2006/0154
	 	 TM	2006/0155
	 	 TM	2006/0156
	 	 TM	2006/0159
	 	 TM	2006/0160
	 	 TM	2006/0161
	 	 TM	2006/0162
	 	 TM	2006/0163
	 	 TM	2006/0164
	 	 TM	2006/0165
	 	 TM	2006/0166
	 	 TM	2006/0167
	 	 TM	2006/0168
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
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		 	(510)	 	 										(210) 		 	(510)	 	 										(210) 		 	(510)	 	 										(210)

	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	36	 TM	2002/0331
	 	 TM	2002/0399
	 	 TM	2004/0692
	 	 TM	2005/0400
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2005/0920
	 	 TM	2006/0059
	 	 TM	2006/0101
	 	 TM	2006/0104
	 	 TM	2006/0111
	 	 TM	2006/0112
	 	 TM	2006/0115
	 	 TM	2006/0116
	 	 TM	2006/0117
	 	 TM	2006/0121
	 	 TM	2006/0122
	 	 TM	2006/0123
	 	 TM	2006/0124
	 	 TM	2006/0125
	 	 TM	2006/0126
	 	 TM	2006/0127
	 	 TM	2006/0128
	 	 TM	2006/0129
	 	 TM	2006/0130
	 	 TM	2006/0131
	 	 TM	2006/0134
	 	 TM	2006/0135
	 	 TM	2006/0136
	 	 TM	2006/0137
	 	 TM	2006/0138
	 	 TM	2006/0139
	 	 TM	2006/0140
	 	 TM	2006/0142
	 	 TM	2006/0143
	 	 TM	2006/0144
	 	 TM	2006/0145
	 	 TM	2006/0146
	 	 TM	2006/0147
	 	 TM	2006/0148
	 	 TM	2006/0149
	 	 TM	2006/0150
	 	 TM	2006/0151
	 	 TM	2006/0154
	 	 TM	2006/0155
	 	 TM	2006/0156
	 	 TM	2006/0159
	 	 TM	2006/0160
	 	 TM	2006/0161
	 	 TM	2006/0162
	 	 TM	2006/0163
	 	 TM	2006/0164
	 	 TM	2006/0165
	 	 TM	2006/0166
	 	 TM	2006/0167

	 	 TM	2006/0168

	 кл.	37	 TM	2002/0399
	 	 TM	2003/0305
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2005/0565
	 	 TM	2005/0610
	 	 TM	2005/0992

	 кл.	38	 TM	2002/0399
	 	 TM	2003/0305
	 	 TM	2003/0368
	 	 TM	2004/0692
	 	 TM	2004/0694
	 	 TM	2005/0357
	 	 TM	2005/0709
	 	 TM	2005/0710
	 	 TM	2005/0711
	 	 TM	2005/0712
	 	 TM	2005/0713
	 	 TM	2005/0714
	 	 TM	2005/0715
	 	 TM	2005/0831
	 	 TM	2005/0913
	 	 TM	2005/1005
	 	 TM	2005/1009
	 	 TM	2005/1046
	 	 TM	2006/0040
	 	 TM	2006/0059
	 	 TM	2006/0100
	 	 TM	2006/0104
	 	 TM	2006/0111
	 	 TM	2006/0112
	 	 TM	2006/0115
	 	 TM	2006/0116
	 	 TM	2006/0117
	 	 TM	2006/0121
	 	 TM	2006/0122
	 	 TM	2006/0123
	 	 TM	2006/0124
	 	 TM	2006/0125
	 	 TM	2006/0126
	 	 TM	2006/0127
	 	 TM	2006/0128
	 	 TM	2006/0129
	 	 TM	2006/0130
	 	 TM	2006/0131
	 	 TM	2006/0134
	 	 TM	2006/0135
	 	 TM	2006/0136
	 	 TM	2006/0137
	 	 TM	2006/0138
	 	 TM	2006/0139
	 	 TM	2006/0140
	 	 TM	2006/0142
	 	 TM	2006/0143
	 	 TM	2006/0144

	 	 TM	2006/0145
	 	 TM	2006/0146
	 	 TM	2006/0147
	 	 TM	2006/0148
	 	 TM	2006/0149
	 	 TM	2006/0150
	 	 TM	2006/0151
	 	 TM	2006/0154
	 	 TM	2006/0155
	 	 TM	2006/0156
	 	 TM	2006/0159
	 	 TM	2006/0160
	 	 TM	2006/0161
	 	 TM	2006/0162
	 	 TM	2006/0163
	 	 TM	2006/0164
	 	 TM	2006/0165
	 	 TM	2006/0166
	 	 TM	2006/0167
	 	 TM	2006/0168
	 	 TM	2006/0183
	 	 TM	2006/0185
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	39	 TM	2002/0331
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2006/0035
	 	 TM	2006/0036
	 	 TM	2006/0091
	 	 TM	2006/0092
	 	 TM	2007/0454
	
	 кл.	40	 TM	2004/0143
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	41	 TM	2002/0040
	 	 TM	2002/0295
	 	 TM	2004/0100
	 	 TM	2004/0143
	 	 TM	2004/0906
	 	 TM	2005/0400
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2005/0550
	 	 TM	2005/0955
	 	 TM	2005/1005
	 	 TM	2005/1009
	 	 TM	2005/1010
	 	 TM	2005/1046
	 	 TM	2006/0059
	 	 TM	2006/0071
	 	 TM	2006/0072
	 	 TM	2006/0073
	 	 TM	2006/0074
	 	 TM	2006/0076
	 	 TM	2006/0100
	 	 TM	2006/0101
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	 	 TM	2006/0104
	 	 TM	2006/0111
	 	 TM	2006/0112
	 	 TM	2006/0115
	 	 TM	2006/0116
	 	 TM	2006/0117
	 	 TM	2006/0121
	 	 TM	2006/0122
	 	 TM	2006/0123
	 	 TM	2006/0124
	 	 TM	2006/0125
	 	 TM	2006/0126
	 	 TM	2006/0127
	 	 TM	2006/0128
	 	 TM	2006/0129
	 	 TM	2006/0130
	 	 TM	2006/0131
	 	 TM	2006/0134
	 	 TM	2006/0135
	 	 TM	2006/0136
	 	 TM	2006/0137
	 	 TM	2006/0138
	 	 TM	2006/0139
	 	 TM	2006/0140
	 	 TM	2006/0142
	 	 TM	2006/0143
	 	 TM	2006/0144
	 	 TM	2006/0145
	 	 TM	2006/0146
	 	 TM	2006/0147
	 	 TM	2006/0148
	 	 TM	2006/0149
	 	 TM	2006/0150
	 	 TM	2006/0151
	 	 TM	2006/0154
	 	 TM	2006/0155
	 	 TM	2006/0156
	 	 TM	2006/0159
	 	 TM	2006/0160
	 	 TM	2006/0161
	 	 TM	2006/0162
	 	 TM	2006/0163
	 	 TM	2006/0164
	 	 TM	2006/0165
	 	 TM	2006/0166
	 	 TM	2006/0167
	 	 TM	2006/0168
	 	 TM	2006/0179
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0220
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2006/0223
	 	 TM	2006/0229

	 кл.	42	 TM	2003/0305
	 	 TM	2003/0368

	 	 TM	2004/0143
	 	 TM	2005/0400
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2005/0768
	 	 TM	2005/0831
	 	 TM	2005/0955
	 	 TM	2005/0980
	 	 TM	2005/0981
	 	 TM	2005/0982
	 	 TM	2005/0989
	 	 TM	2005/1005
	 	 TM	2006/0059
	 	 TM	2006/0104
	 	 TM	2006/0111
	 	 TM	2006/0112
	 	 TM	2006/0115
	 	 TM	2006/0116
	 	 TM	2006/0117
	 	 TM	2006/0121
	 	 TM	2006/0122
	 	 TM	2006/0123
	 	 TM	2006/0124
	 	 TM	2006/0125
	 	 TM	2006/0126
	 	 TM	2006/0127
	 	 TM	2006/0128
	 	 TM	2006/0129
	 	 TM	2006/0130
	 	 TM	2006/0131
	 	 TM	2006/0134
	 	 TM	2006/0135
	 	 TM	2006/0136
	 	 TM	2006/0137
	 	 TM	2006/0138
	 	 TM	2006/0139
	 	 TM	2006/0140
	 	 TM	2006/0142
	 	 TM	2006/0143
	 	 TM	2006/0144
	 	 TM	2006/0145
	 	 TM	2006/0146
	 	 TM	2006/0147
	 	 TM	2006/0148
	 	 TM	2006/0149
	 	 TM	2006/0150
	 	 TM	2006/0151
	 	 TM	2006/0154
	 	 TM	2006/0155
	 	 TM	2006/0156
	 	 TM	2006/0159
	 	 TM	2006/0160
	 	 TM	2006/0161
	 	 TM	2006/0162
	 	 TM	2006/0163
	 	 TM	2006/0164
	 	 TM	2006/0165
	 	 TM	2006/0166
	 	 TM	2006/0167

	 	 TM	2006/0168
	 	 TM	2006/0218
	 	 TM	2006/0219
	 	 TM	2006/0221
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	43	 TM	2004/0143
	 	 TM	2005/0507
	 	 TM	2006/0198
	 	 TM	2006/0199
	 	 TM	2006/0200
	 	 TM	2006/0201
	 	 TM	2007/0454

	 кл.	44	 TM	2005/0566

	 кл.	45	 TM	2004/0100
	 	 TM	2004/0143
	 	 TM	2005/0982

		 	(510)	 	 										(210) 		 	(510)	 	 										(210) 		 	(510)	 	 										(210)
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

(731)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(210)  broj na prijavata

(731)	 A.F. JONES (EXPORTERS)	
(210)	 	 MK/T/	2005/921

	 Advanced Medical Optics, Inc. 
	 	 MK/T/	2006/172

	 Aktiebolaget Electrolux 
	 	 MK/T/	2006/2
	 	 MK/T/	2006/41

	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING 
	 	 MK/T/	2005/323
	 	 MK/T/	2005/324
	 	 MK/T/	2005/325
	 	 MK/T/	2005/334

	 Allergan, Inc. 
	 	 MK/T/	2006/16

	 Aкционерско друштво за производство и 
 промет со фротир производи 
 „ФРОТИРКА-КОПМАНИ” АД Делчево 
	 	 MK/T/	2007/264

	 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
 Zweigniederlassung Wadensil, 
	 	 MK/T/	2006/11

 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 
	 	 MK/T/	2006/24
	 	 MK/T/	2006/25
	 	 MK/T/	2006/61

 BESINS INTERNATIONAL Laboratories 
	 	 MK/T/	2005/600

 BONES GROUP d.o.o. 
	 	 MK/T/	2006/15

 British American Tobacco (Brands) Inc. 
	 	 MK/T/	2006/194

	 BT KOМПАНИ ДООЕЛ  
	 	 MK/T/	2006/949

 CASTROL LIMITED 
	 	 MK/T/	2006/18

 DAIKIN INDUSTRIES, LTD 
 a corporation duly organized 
 and existing under the laws of Japan 
	 	 MK/T/	2005/639
	 	 MK/T/	2005/649

(731)	 Diageo North America, Inc. 
(210)	 	 MK/T/	2006/179

	 Dr.Reddy’s Laboratories LTD. 
	 	 MK/T/	2005/821
	 	 MK/T/	2005/823
	 	 MK/T/	2005/824

	 Edisud Radio-TV sh.p.k., 
	 	 MK/T/	2004/906

 EFG Bank European Financial Group SA 
	 	 MK/T/	2006/59

 Google Inc. 
	 	 MK/T/	2005/980
	 	 MK/T/	2005/981
	 	 MK/T/	2005/982

 Hemofarm кoncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija 
	 	 MK/T/	2006/83
	 	 MK/T/	2006/84
	 	 MK/T/	2006/85

 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. 
	 	 MK/T/	2006/213
	 	 MK/T/	2006/218
	 	 MK/T/	2006/219
	 	 MK/T/	2006/220
	 	 MK/T/	2006/221
	 	 MK/T/	2006/223
	 	 MK/T/	2006/227
	 	 MK/T/	2006/228
	 	 MK/T/	2006/229

 Immunex Corporation
 (Corporation of Washington State) 
	 	 MK/T/	2005/978
	 	 MK/T/	2005/979

 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 
	 	 MK/T/	2005/507

	 Intel	Corporation	
	 	 MK/T/	2005/1002
	 	 MK/T/	2005/1004
	 	 MK/T/	2005/1005
	 	 MK/T/	2005/1013

 Investcom Holding (Luxembourg) S.A. 
	 	 MK/T/	2004/692
	 	 MK/T/	2004/694
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(731)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 
(210)	 	 MK/T/	2005/995

 KD Group d.d. 
	 	 MK/T/	2002/331

 KOSS CORPORATION 
	 	 MK/T/	2006/286

 Lidl Stiftung & Co. KG 
	 	 MK/T/	2005/1023
	 	 MK/T/	2005/1037
	 	 MK/T/	2005/1038

 Mars, Incorporated 
	 	 MK/T/	2005/566
	 	 MK/T/	2005/751
	 	 MK/T/	2006/38
	 	 MK/T/	2006/197

 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
 (a Japanese corporation) 
	 	 MK/T/	2006/181

 MERCK & CO., Inc., 
 a New Jersey corporation 
	 	 MK/T/	2006/282

	 Miss World Limited, 
 a Jersey company 
	 	 MK/T/	2002/40

 MITAC INTERNATIONAL CORP. 
 (a corporation incorporated under the 
 laws of Taiwan, R.O.C.) 
	 	 MK/T/	2005/990
	 	 MK/T/	2005/991

 Motorola, Inc. 
 a Delaware corporation 
	 	 MK/T/	2006/183
	 	 MK/T/	2005/1006
	 	 MK/T/	2005/1007
	 	 MK/T/	2006/185

 MUELLER EUROPE LIMITED  
	 	 MK/T/	2005/1032
	 	 MK/T/	2005/1033
	 	 MK/T/	2005/1034

 3M Company, 
 a Delaware Corporation 
	 	 MK/T/	2005/599

 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (Nissan Motor Co., Ltd.) 
	 	 MK/T/	2002/399

(731)	 Nonesuch Records Inc. 
(210)	 	 MK/T/	2006/171

 Office Depot, Inc. 
 a Delaware corporation 
	 	 MK/T/	2006/70

 Omnicom International Holding Inc., 
 Delaware corporation 
	 	 MK/T/	2006/97
	 	 MK/T/	2006/98

 Pfizer Products Inc. 
	 	 MK/T/	2005/871

 Pharmacia & Upjohn Company LLC, 
 a Delaware corporation 
	 	 MK/T/	2006/31
	 	 MK/T/	2006/32

 Przedsiebiortstwo POLMOS BIALYSTOK S.A. 
	 	 MK/T/	2003/573

 R.A.K. Ceramics (P.S.C.) 
	 	 MK/T/	2005/1035
	 	 MK/T/	2005/1036

 RICOH COMPANY, LTD. 
	 	 MK/T/	2004/100

 SHERING CORPORATION 
 A corporation organized and existing under
 the laws of the State of New Jersey 
	 	 MK/T/	2006/42

	 SmithKline Beecham (Cork) Limited 
	 	 MK/T/	2006/1

 Speed Channel, Inc. 
 a Delaware company  
	 	 MK/T/	2005/1009

 SPRIDER S.A. COMMERCIAL 
 CLOTHING COMPANY 
	 	 MK/T/	2005/1011
	 	 MK/T/	2005/1012

 STARBUCKS CORPORATION d/b/a 
 STARBUCKS COFFEE COMPANY 
	 	 MK/T/	2004/572

 Stora Enso Oyj 
	 	 MK/T/	2002/259

 Tequila Don Julio, S.A. de C.V.  
	 	 MK/T/	2006/180
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(731)	 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 
(210)	 	 MK/T/	2005/992

 T-Mobile International AG&Co.KG 
	 	 MK/T/	2006/104
	 	 MK/T/	2006/111
	 	 MK/T/	2006/112
	 	 MK/T/	2006/115
	 	 MK/T/	2006/116
	 	 MK/T/	2006/117
	 	 MK/T/	2006/121	
	 	 MK/T/	2006/122
	 	 MK/T/	2006/123
	 	 MK/T/	2006/124
	 	 MK/T/	2006/125
	 	 MK/T/	2006/126
	 	 MK/T/	2006/127
	 	 MK/T/	2006/128
	 	 MK/T/	2006/129
	 	 MK/T/	2006/130
	 	 MK/T/	2006/131
	 	 MK/T/	2006/134
	 	 MK/T/	2006/135
	 	 MK/T/	2006/136
	 	 MK/T/	2006/137
	 	 MK/T/	2006/138
	 	 MK/T/	2006/139
	 	 MK/T/	2006/140
	 	 MK/T/	2006/142
	 	 MK/T/	2006/143
	 	 MK/T/	2006/144
	 	 MK/T/	2006/145
	 	 MK/T/	2006/146
	 	 MK/T/	2006/147
	 	 MK/T/	2006/148
	 	 MK/T/	2006/149
	 	 MK/T/	2006/150
	 	 MK/T/	2006/151
	 	 MK/T/	2006/154
	 	 MK/T/	2006/155
	 	 MK/T/	2006/156
	 	 MK/T/	2006/159
	 	 MK/T/	2006/160
	 	 MK/T/	2006/161
	 	 MK/T/	2006/162
	 	 MK/T/	2006/163
	 	 MK/T/	2006/164
	 	 MK/T/	2006/165	
	 	 MK/T/	2006/166
	 	 MK/T/	2006/167
	 	 MK/T/	2006/168

	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as TOYOTA MOTOR   
 CORPORATION)	
	 	 MK/T/	2006/33

(731)	 Trajan d.o.o. Preduzuce za ugostiteljstvo, 
 turizam, zanatstvo i licne usluge, 
 spoljnu i unutrasnju trgovinu	
	 	 MK/T/	2006/277

	 TWENTIETH CENTURY FOX 
 FILM CORPORATION, 
 a Delaware corporation	
	 	 MK/T/	2006/100

	 Unilever N.V.	
	 	 MK/T/	2006/20
	 	 MK/T/	2006/237

	 VICURON PHARMACEUTICALS INC.	
	 	 MK/T/	2006/67

	 WYETH  a Delaware corporation 
	 MK/T/	2006/68

 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,  
 trgovinu i usluge	
	 	 MK/T/	2006/45
	 	 MK/T/	2006/5

	 Агенција за електронски комуникации 
	 	 MK/T/	2005/1046

 АД АГРОПЛОД 
	 	 MK/T/	2005/724

 АД Градски Трговски Центар Скопје 
	 	 MK/T/	2005/955

 АД Електрани на Македонија 
	 	 MK/T/	2007/454

 АД Македонски Телекомуникации-Скопје 

	 	 MK/T/	2006/40

 АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
 ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 „КЈУБИ МАКЕДОНИЈА” - СКОПЈЕ 
	 	 MK/T/	2005/920

 Акционерско друштво за производство и 
 промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ  
 експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ 
	 	 MK/T/	2005/965
	 	 MK/T/	2005/966
	 	 MK/T/	2005/967
	 	 MK/T/	2005/968
	 	 MK/T/	2005/969

 Анита Лазарова 
	 	 MK/T/	2005/768
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(731)	 АТЛАНТИК КОМЕРЦ БОЖИДАР ДООЕЛ 
(210)	 	 MK/T/	2004/33
	
 „ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО 
	 	 MK/T/	2005/1010

 ГАЛЕНИКА АД Београд 
	 	 MK/T/	2002/279

 Ѓоко Павлов Фарма 
 Агрипро ДОО Валандово  	
	 	 MK/T/	2006/9

	 ГР. САРАНТИС индустриска и трговска   
 компанија за козметички, текстилни, 
 куќни и фармацевтски производи СА 
	 	 MK/T/	2004/788

	 Д.Т.П.У. БИСТРА КОМПАНИ Д.О.О. 
 увоз-извоз 	 	
	 	 MK/T/	2004/469

 ДПТУ „РЕНОВА” ДОО експорт-импорт 
	 	 MK/T/	2005/565

 Дрога Колинска дооел Скопје 
	 	 MK/T/	2004/456

	 Друштво за внатрешна и надворешна   
 трговија ПЕТРО М доо 
	 	 MK/T/	2003/288
	 	 MK/T/	2003/289
	 	 MK/T/	2003/290

	 Друштво за електронско- телекомуникациски  
 материјали и услуги 
 ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д. Скопје	
	 	 MK/T/	2003/368

	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 
 монтажа, производство и трговија 
 КОДИНГ ДООЕЛ 
	 	 MK/T/	2006/174
	 	 MK/T/	2006/175
	 	 MK/T/	2006/176
	 	 MK/T/	2006/177
	 	 MK/T/	2006/178

	 Друштво за клтурно забавни продукции 
 трговија и услуги ГЛОРИЈА АГЕНЦИЈА 
 АВАЛОН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ 
 експорт - импорт 
	 	 MK/T/	2002/295

	 Друштво за преработка на кафе и трговија 
 на големо и мало РИО ДООЕЛ 
	 	 MK/T/	2006/86

(210)	 	 MK/T/	2006/87
	 	 MK/T/	2006/89
	 	 MK/T/	2006/90
	 	 MK/T/	2006/93
	 	 MK/T/	2006/94
	
	 Друштво за произвдство, промет и услуги 
 ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје	
	 	 MK/T/	2001/129
	 	 MK/T/	2001/128
	 	 MK/T/	2001/130

	 Друштво за производство и трговија 
 „ДИДО-ТЕКС” ДОО 
	 	 MK/T/	2005/738
	 	 MK/T/	2005/739

	 Друштво за производство, 
 трговија и услуги БЕЛСКОМ 
 Петруш и др. ДОО увоз-извоз 
	 	 MK/T/	2005/799

	 Друштво за производство, 
 трговија и услуги ИНТРАКОМ ДОО Скопје 

	 	 MK/T/	2003/305

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги на големо и мало 
 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ 
	 	 MK/T/	2005/984
	 	 MK/T/	2005/985
	 	 MK/T/	2005/986
	 	 MK/T/	2005/987

	 Друштво за производство, 
 трговија и услуги 
 РСЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
	 	 MK/T/	2001/600

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги СТРАТУС ДОО Скопје 
	 	 MK/T/	2006/91
	 	 MK/T/	2006/92

	 Друштво за производство, услуги и 
 трговија на големо и мало МЕГА КАБЕЛ 
 извоз-увоз ДООЕЛ 
	 	 MK/T/	2005/1044
	 	 MK/T/	2005/1045

	 Друштво за транспорт, трговија и 
 услуги МОНО ТРЕЈД експорт-импорт 
 ДОО Скопје   
  MK/T/	2006/198
	 	 MK/T/	2006/199
	 	 MK/T/	2006/200
	 	 MK/T/	2006/201
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Pregledi

(731)	 Друштво за трговија и услуги  МАК-ФИТ  
 Хава 2 Холдинг и др. ДОО експорт-импорт 
(210)	 	 MK/T/	2005/357

	 Друштво за трговија и услуги 
 Е-Траде ДООЕЛ увоз извоз Скопје 
	 	 MK/T/	2006/14

	 Друштво за услуги и промет 
 ТЕЛЕ ДВА ДООЕЛ   
  MK/T/	2005/831

	 ЗЛАТЕСКИ ЉУБИША 
	 	 MK/T/	2006/56

	 ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА 
 НА МАКЕДОНИЈА 
	 	 MK/T/	2004/143

 ИТАЛ ФУУД ИНДУСТРИ АД 
	 	 MK/T/	2006/7

	 Јавно претпријатие за поштенски сообраќај 
 „Македонска Пошта” ц.о - Скопје 
	 	 MK/T/	2005/709
	 	 MK/T/	2005/710
	 	 MK/T/	2005/711
	 	 MK/T/	2005/712
	 	 MK/T/	2005/713
	 	 MK/T/	2005/714
	 	 MK/T/	2005/715

	 Јеллов Пагес Дооел Тони-Скопје 
	 	 MK/T/	2005/913

 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ 
	 	 MK/T/	2006/71
	 	 MK/T/	2006/72
	 	 MK/T/	2006/73
	 	 MK/T/	2006/74
	 	 MK/T/	2006/76

 КО-ПЕР ДООЕЛ  
	 	 MK/T/	2007/181

 МАКО ПЛАНТ дооел Скопје 
	 	 MK/T/	2004/811

 „МАСИГО” 
	 	 MK/T/	2004/660

	 „МЕДИА”  ДОО 
	 	 MK/T/	2003/708

 МЕККЕН-ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ Скопје 
 (МCCANN-ERICKSON GRUP LTD Skopje) 
	 	 MK/T/	2005/400

(731)	 НЕБИ БЕЌИРИ 
(210)	 	 MK/T/	2006/12
	 	 MK/T/	2006/13

	 Приватна здравствена организација-аптека 
 ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о. Скопје  
	 	 MK/T/	2006/82

	 Приватна здраствена установа во 
 мешовита сопственост- 
 општа болница РЕ-МЕДИКА 
	 	 MK/T/	2005/743

	 Проактива д.о.о. 
	 	 MK/T/	2006/101

 РЕПЛЕКФАРМ АД. 
	 	 MK/T/	2005/1003

 „САРА КОЛАНТ” д.о.о.е.л. 
	 	 MK/T/	2004/785

 СКОПСКИ ПАЗАР АД - СКОПЈЕ 
	 	 MK/T/	2004/370

 Трговско друштво за внатрешен и 
 надворешен промет 
 ЗЕГИН Благој ДООЕЛ Скопје 
	 	 MK/T/	2004/668
	 	 MK/T/	2004/669

 Трговско друштво за превоз и услуги 
 Блу Бел Маритајм 
	 	 MK/T/	2006/35
	 	 MK/T/	2006/36

	 Трговско друштво за промет и услуги 
 МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ 
 М-6 ДООЕЛ Скопје 
	 	 MK/T/	2005/914
	 	 MK/T/	2005/915
	 	 MK/T/	2005/916
	 	 MK/T/	2005/917
	 	 MK/T/	2005/918
	 	 MK/T/	2005/919

 Тутунов Комбинат ’’Боро Петрушевски -  
  Папучар’’ А.Д. 
	 	 MK/T/	2005/478

 Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје 
 Завод за испитување на материјали и 
 развој на нови технологии  
	 	 MK/T/	2005/989

 Фарма Агрипро ДОО Валандово 
	 	 MK/T/	2006/10
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(731)	 ФАРМАЦЕВСКА ХЕМИСКА 
 КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА 
 АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ, Ц.О. 
(210)	 	 MK/T/	2007/143
	 	 MK/T/	2006/27

 Фонд за магистрални и 
 регионални патишта 	 	
	 	 MK/T/	2005/610

 ХИТ-73 САДРИ ДООЕЛ 
	 	 MK/T/	2005/403
	 	 MK/T/	2005/404
	 	 MK/T/	2005/405

	 Шерденков Дарко 
	 	 MK/T/	2005/550
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Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 
(111)  Registarski broj na dokumentot   

(151) Data na registrirawe

(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)

(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)

(210) Broj na prijavata    

(220) Data na podnesuvawe

(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo  

(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj

(450) Data na objavuvawe

(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na 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 MARKItrGOVski  MaRKI
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(111)	 12931	 (151)	 27/04/2007
(210)	 TM		2000/1393	 (220)	 27/11/2000
	 	 (181)	 27/11/2010
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Оптика ПАНДА ОПТИК Манчева Панда ДООЕЛ
 ул. „Народен Фронт”  25/11  Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	10	-	очи	и	заби,	ортопедски	производи		

(111)	 12992	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2001/660	 (220)	 08/06/2001
	 	 (181)	 08/06/2011
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Cosmetic Care Asia Limited
 Citco Building Wickams Cay Road Town Tortola, 

VG
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 против	 потење;	 маски	 за	

разубавување;	 препарати	 за	 чистење,	 рибање	
и	 полирање;	 козметички	 	 препарати;	 козметички	
препарати	 за	 слабеење;	 козметички	 прибори;	
средства	 за	 одмастување	различни	 од	 оние	што	
се	користат	во	производните	процеси;	детергенти	
различни	од	оние	што	се	користат	во	производните	
процеси	и	од	оние	што	се	користат	за	медицински	
потреби;	 есенцијални	 масла;	 вештачки	 трепки	 и	
вештачки	нокти;	средства	за	обојување	на	косата,	
бои,	 лосиони	 и	 препарати	 за	 отстранување	 на	
шминка;	вазелин	за	козметички	потреби;	препарати	
за	нега	на	ноктите,	паста	за	нокти	и	лак	за	нокти;	
средства	 за	 неутрализирање	 заради	 трајно	
чистење	на	косата;	козметички	моливи	и	стапчиња;	
парфимерија;	 	 дрогериски	 производи;	 препарати	
за	отстранување	лак;	восок	за	депилација	

	 кл.	 5	 -	 леплив	 гипс;	 лепливи	 завои	 и	 ленти	 за	
медицински	 потреби;	 мелеми	 за	 медицински	
потреби;	 препарати	 од	 мелеми;	 врвки	 за	
завои;	 завои	 за	 медицински	 и	 диететски	
потреби;	 диететски	 пијалоци,	 храна	 и	 материи	
прилагодени	 за	 медицинска	 употреба;	 гази	 за	
завои;	 фармацевтски	 и	 медицински	 препарати	
за	 слабеење;	 фармацевтски	 и	 медицински	
препарати	 за	 нега	 на	 кожата	 и	 косата;	 полнења	

за	 медицински	 потреби;	 завои	 збогатени	 со	
фармацевтски	 лосиони;	 прибори	 за	 домашна	
употреба	што	се	состојат	од	или	содржат	било	кои	
од	горенаведените	производи	

	 кл.	 42	 -	 медицинска,	 хигиенска	 и	 нега	 за	
разубавување;	 услуги	 за	 слабеење;	 салони	 за	
разубавување;	 	 фризерски	 салони;	 здравствена	
заштита;	маникирски	услуги;	масажерски	услуги;	
медицински	 клиники	 и	 	 клиники	 за	 слабеење;	
услуги	 за	 лично	 дотерување	 и	 обликување;	
санаториуми;	 советодавни	 и	 информациски	
услуги	

(111)	 12639	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2001/800	 (220)	 23/07/2001
	 	 (181)	 23/07/2011
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Conopco Inc.
 390 Park Avenue, New York, New York 10022, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 	жолта,	светло	и	темно	сина,	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	 -	 мајонез,	 преливи	 за	 салати,	 преливи	 за	

сендвичи	

(111)	 12652	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2001/1023	 (220)	 26/10/2001
	 	 (181)	 26/10/2011
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED
 Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

O CEDAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	 -	 препарати	за	чистење	и	полирање;	анти-

статични	препарати	
	 кл.	 21	 -	 контејнери	 и	 направи	 за	 домаќинство	

и	 кујна;	 чешли	 и	 сунѓери;	 четки	 (освен	 четки	 за	

12931
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боење);	метлички;	провосмукалки;	крпи;	четки	за	
четкање;	производи	за	чистење;	крпи	за	чистење;	
апарати	за	прашина;	облека	за	чистење;	облека	со	
детерегент	наменети	за	чистење;	свилена	волна;	
материјали	за	полирање;	кожа	за	полирање	

(111)	 12919	 (151)	 27/04/2007
(210)	 TM		2001/1146	 (220)	 13/12/2001
	 	 (181)	 13/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC
 535 Marriott Drive, Nashville, 
 Tennessee 37214, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FIREHAWK

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12	-	гуми	за	возила	

(111)	 12674	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2001/1183	 (220)	 26/12/2001
	 	 (181)	 26/12/2011
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Pharmacia & Upjohn Company LLC
 201 Tabor Road, Morris Plains NJ 07950, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TECNIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	10	-	интраокуларни	леќи	

(111)	 12912	 (151)	 19/04/2007
(210)	 TM		2002/34	 (220)	 21/01/2002
	 	 (181)	 21/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за трговија, производство и 

сервисирање на машини за пакување БОПАК 
Боге ДООЕЛ

 бул.”Кузман Јосифовски Питу”  бр.24/13 пр., 
1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	6	-	oбични	метали	и	нивните	легури;	метални	

градежни	 материјали;	 метални	 преносни	
конструкции;		метални	материјали	за	железнички	
шини;	жици	и	кабли	од	обичен	метал;	браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи,	 метални	
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	 );	
машински	спојки	и	трансмисиски	елементи	(освен	
за	 сувоземни	 возила);	 земјоделски	 направи;		
инкубатори	за		јајца	

	 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;	
карти	за	играње;	печатарски	букви;	клишиња	

(111)	 12938	 (151)	 03/05/2007
(210)	 TM		2002/95	 (220)	 19/02/2002
	 	 (181)	 19/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BATMark Limited
 Globe House,4 Temple Place,London,
 WC2R 2PG, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

ANAQUA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 компјутерски	 системи,	 компјутерски	

програми	и	софтвери	за	компјутери;	интерактивни	
и	мултимедијални	софтвери,	материјали	и	опрема;	
CD	 ромови,	 интерактивни	 компакт	 дискови;	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	 компјутери;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 снимање,	 чување,	
проектирање,	изложување,	пренос	и	репродукција	
на	 податоци	 и	 информации;	 аудио-визуелни	
апарати	за	настава,	софтвери,	податоци,	текстови	
или	слики	што	се	доставуваат	по	електричен	или	
електронски	 пат,	 софтвери	 и	 телекомуникациски	
апарати	 кои	 овозможуваат	 врска	 со	 базата	 на	
податоци,	 компјутерските	 мрежи,	 со	 глобалните	
комјутерски	мрежи	или	со	интернет;	компјутерски	
софтвери	 и	 публикации	 во	 електронски	 облик	
или	во	облик	 кој	може	машински	да	 се	прочита;	
компјутерски	 софтвери,	 програма	 за	 ажурирање	
на	софтверот,	електронски	публикации,	дигитални	
слики,	 дигитални	 звучни	 записи,	 материјали	
за	 обука	 и	 настава	што	 се	 „on-line”	 достапни	 со	
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базата	на	податоци;	компјутерски	мрежи,	глобални	
интернет	компјутери	(вклучително	web	страници	и	
web	презентации)	/global	computers	of	the	internet	
(including	web	 pages	 and	web	 sites)/;	 комјутерски	
софтвери	што	овозможуваат	барање,	ажурирање	
и	 издавање	 податоци;	 сето	 тоа	 се	 однесува	 за	
користење	 правни	 услуги,	 вклучително	 и	 право	
на	 интелектуална	 сопственост	 и	 управување	 со	
истите	

	 кл.	35	 -	услуги	на	огласување	и	маркетинг	преку	
електронските	 медиуми;	 доведување	 во	 врска,	
спојување	 разновидни	 производи	 и	 услуги	 на	
разни	 трговци	 преку	 електронски	 медиуми,	 во	
полза	на	други;	услуги	на	деловни	пребарувања,	
информирање,	 истражување,	 консултации	 и	
давање	 совети;	 ревизии	 во	 областа	 на	 правото,	
вклучително	и	право	на	интелектуална	сопственост	
и	управување	со	истите;	водење	на	работењето	и	
организирање		консултации	во	областа	на	правото	
на	интелектуалната	сопственост	и	управување	со	
истите,	 услуги	 на	 консултации	 во	 управувањето	
во	 областа	 на	 правото	 на	 интелектуалната	
сопственост;	 креирање	 бази	 на	 податоци	 и	
управување;	маркетиншко	 пребарување;	 водење	
акции	 во	 областа	 на	 правото	 на	 индустриска	
сопственост;	и	сите	овие	услуги	„on-line”		достапни	
со	 компјутерските	 бази	 на	 податоци	 или	 преку	
интернет	

	 кл.	 38	 -	 обезбедување	 пристап	 на	 интернет;	
обезбедување	 услуги	 за	 примена	 на	 интернет,	
услуги	на	чување	„hosting”	на	електронска	пошта,	
посебно	во	областа	на	правото	на	интелектуалната	
сопственост	и	управување	со	истата	

	 кл.	 42	 -	 oбликување,	 цртање	 и	 пишување	 по	
нарачка,	 се	 за	 составување	 web	 страници	 на	
интернет;	 услуги	 на	 обликување	 на	 софтверот;	
компјутерско	 програмирање;	 изнајмување	
пристапно	 време	 на	 компјутерска	 база	 на	
податоци;	 одржување	 на	 компјутерски	 софтвер;	
ажурирање	на	компјутерски	софтвер;	планирање	
на	 софтверот,	 „hosting”	 web	 презентации;	 услуги	
на	заштита	и	консултации	во	поглед	на	трговските	
знаци;	 пренос	 на	 технологија,	 know-how	 и	
интелектуална	 сопственост,	 давање	 лиценца;	
правни	 услуги;	 услуги	 на	 правно	 истражување;	
услуги	на	истражување	и	развој	за	други;	графички	
дизајн;	 преведувачки	 услуги;	 и	 сите	 услуги	 што	
се	 „on-line”	 достапни	 со	 компјутерските	 бази	 на	
податоци	 или	 преку	 интернет,	 од	 областа	 на	
правото,	вклучително	и	правото	на	интелектуална	
сопственост	и	управување	со	истите	

(111)	 12927	 (151)	 24/04/2007
(210)	 TM		2002/118	 (220)	 21/02/2002
	 	 (181)	 21/02/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BATMark Limited
 Globe House,4 Temple Place,London,WC2R 2PG, 

UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

ANAQUA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 компјутерски	 системи,	 компјутерски	

програми	и	софтвер	за	компјутери;	интерактивни	и	
мултимедијални	софтвери,	материјали	и	опрема;	
СD	 ромови,	 интерактивни	 компакт	 дискови;	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	 компјутери;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 снимање,	 чување,	
проектирање,	изложување,	пренос	и	репродукција	
на	 податоци	 и	 информации;	 аудио-визуелни	
апарати	за	настава,	софтвер,	податоци,	текстови	
или	слики	што	се	доставуваат	по	електричен	или	
електронски	 пат,	 софтвер	 и	 телекомуникациски	
апарати	 што	 овозможуваат	 врска	 со	 базата	 на	
податоци,	 компјутерските	 мрежи,	 со	 глобалните	
комјутерски	мрежи	или	со	интернет;	компјутерски	
софтвер	 и	 публикации	 во	 електронски	 облик	
или	во	облик	 кој	може	машински	да	 се	прочита;	
компјутерски	софтвер,	програми	за	ажурирање	на	
софтверот,	 електронски	 публикации,	 дигитални	
слики,	 дигитални	 звучни	 записи,	 материјали	 за	
обука	и	настава	 	 „on-line”	достапни	со	базата	на	
податоци	 а	 однесуваат	 на	 дигитални	 музички	
записи;	 компјутерски	 мрежи,	 глобални	 интернет	
компјутери	 (вклучително	 web	 страни	 и	 web	
презентации)	 /global	 computers	 of	 the	 Internet	
(including	 web	 pages	 and	 web	 sites);	 комјутерски	
софтвер	 што	 	 овозможува	 барање,	 ажурирање	
и	 издавање	 	 податоци;	 сето	 тоа	 се	 однесува	 на	
користење	 правни	 услуги,	 вклучително	 и	 право	
на	 интелектуална	 сопственост	 и	 управување	 со	
истите	

	 кл.	35	 -	услуги	на	огласување	и	маркетинг	преку	
електронски	 медиуми;	 доведување	 во	 врска,	
спојување	 разноврсни	 производи	 и	 услуги	 на	
трговци	 во	 корист	 на	 други	 што	 им	 овозможува	
на	 купувачите	 да	 разгледуваат	 и	 да	 ги	 купуваат	
производите	 и	 услугите	 што	 ги	 бараатна	
интернет	 web	 сајтови	 за	 генерална	 трговија;	
услуги	 на	 деловни	 пребарувања,	 информирање,	
истражување,	 консултации	 и	 давање	 совети;	
ревизии	 во	 областа	 на	 правото,	 вклучително	
и	 право	 на	 интелектуална	 сопственост	 и	
управување	со	истите;	водење	на	работењето	и	
организирање		консултации	во	областа	на	правото	
на	интелектуалната	сопственост	и	управување	со	
истото,	 услуги	 на	 консултации	 во	 управувањето	
во	 областа	 на	 правото	 на	 интелектуалната	
сопственост;	 креирање	 бази	 на	 податоци	 и	
управување;	маркетиншко	пребарување;	водење	
акции	 во	 областа	 на	 правото	 на	 индустриска	
сопственост	и	сите	овие	услуги	„on-line”	достапни	
и	 достапни	 со	 компјутерските	 бази	 на	 податоци	
или	преку	интернет	

	 кл.	38	-	обезбедување	пристап	на	интернет;	услуги	
за	примена	на	интернет,	услуги	на	чување	„hosting”	
на	 електронска	 пошта,	 посебно	 во	 областа	 на	
правото	 на	 интелектуалната	 сопственост	 и	
управување	со	истата	
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	 кл.	42	-	обликување,	цртање	и	пишување	по	нарачка,	
се	 за	 составување	 web	 страници	 на	 интернет;	
услуги	 на	 обликување	 на	 софтвер;	 компјутерско	
програмирање;	 изнајмување	 пристапно	 време	
на	компјутерски	бази	на	податоци;	одржување	на	
компјутерски	софтвер;	ажурирање	на	компјутерски	
софтвер;	планирање	на	софтверот,	„hosting”	web	
презентации;	услуги	на	заштита	и	консултации	во	
поглед	на	трговските	знаци;	пренос	на	технологија,	
know-how	 и	 интелектуална	 сопственост,	 давање	
лиценци;	 правни	 услуги;	 услуги	 на	 правно	
истражување;	 услуги	 на	 истражување	 и	 развој	
за	други;	графички	дизајн;	преведувачки	услуги	и	
сите	 услуги	 „on-line”	 достапни	 со	 компјутерските	
бази	на	податоци	или	преку	iнтернет,	од	областа	
на	правото,	вклучително	и	право	на	интелектуална	
сопственост	и	управување	со	истите	

(111)	 12914	 (151)	 19/04/2007
(210)	 TM		2002/210	 (220)	 25/03/2002
	 	 (181)	 25/03/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ХИПС ДОО Скопје
 ул. Даме Груев 3-5/4 1000 Скопје, MK
(740)	 ХИПС	ДОО	Скопје		
	 ул.	Првомајска	бб,	П.Фах	714,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	санитарни	препарати	-	хигиенски	влошки	

(111)	 12637	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2002/275	 (220)	 11/04/2002
	 	 (181)	 11/04/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ  МАКЕДОНИЈА - 
СКОПЈЕ

 ул. „11 Октомври” бр.25, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	36	-	осигурување	(патничко	осигурување)	

(111)	 12905	 (151)	 16/04/2007
(210)	 TM		2002/406	 (220)	 30/05/2002
	 	 (181)	 30/05/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Alcon, Inc.
 Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

NAPHCON

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	офталмолошки	фармацевтски	производи	

(111)	 12968	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2002/626	 (220)	 08/08/2002
	 	 (181)	 08/08/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „ЈАКА - 80”    АД Радовиш  ОЕ Развој
 ул. Маршал Тито  бр.2, Радовиш, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	портокалова,	светло	и	темно	кафена,	бела	
и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции		

за	 перење;	 прпепарати	 за	 чистење,	 полирање,	
рибање	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	

	 кл.	5	 -	фармацевтски,	ветеринарски	и	санитарни	
препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	медицината,	 храна	за	бебиња;	материјали	за	
пломбирање	 заби	 и	 забарски	 смоли;	 средства	
за	 дезинфекција;	 препарати	 за	 уништување	
штетници;	фунгициди;	хербициди	
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(111)	 12640	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2002/643	 (220)	 16/08/2002
	 	 (181)	 16/08/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 КАМ ДОО Скопје, Друштво за трговија на мало 

и големо
 Бул. Србија  бр.35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	

саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	(како	мирудии),	
мирудии,	мраз	

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

	 кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока	

(111)	 12641	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2002/646	 (220)	 16/08/2002
	 	 (181)	 16/08/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 КАМ ДОО Скопје, Друштво за трговија на мало 

и големо
 Бул. Србија  бр.35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	црвена
(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.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	

(111)	 12782	 (151)	 12/03/2007
(210)	 TM		2002/744	 (220)	 08/10/2002
	 	 (181)	 08/10/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 

2, локал 1-б, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	виолетова,	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	козметички	препарати	
	 кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(111)	 12781	 (151)	 16/03/2007
(210)	 TM		2002/766	 (220)	 08/10/2002
	 	 (181)	 08/10/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Zippo Manufacturing Company
 33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, 

US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ZIPPO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	25	-	шапки,	поло	маици,	маици,	јакни,	елеци	и	

џемпери	
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(111)	 12775	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2002/774	 (220)	 10/10/2002
	 	 (181)	 10/10/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,златна	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	-	цигари,суров	и	преработен	тутун;производи	

за	пушачите;	кибрити	

(111)	 12929	 (151)	 26/04/2007
(210)	 TM		2002/784	 (220)	 15/10/2002
	 	 (181)	 15/10/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 МЕДИА ДОО
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/6-

15, 1000 Скопје, 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	

(111)	 12635	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2002/810	 (220)	 22/10/2002
	 	 (181)	 22/10/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Pharmacia & Upjohn Company LLC
 201 Tabor Road, Morris Plains NJ 07950, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

XTARA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(111)	 12779	 (151)	 12/03/2007
(210)	 TM		2002/818	 (220)	 25/10/2002
	 	 (181)	 25/10/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 КАДИНО ТП
 с.Кадино општина Илинден, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	брашно	и	производи	од	жито,	леб	

(111)	 12642	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2002/842	 (220)	 31/10/2002
	 	 (181)	 31/10/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
 Baarermatte, 6340 Baar, CH
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(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

SHELL SPORT

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	4	-	масла;	масти;	мазива;	горива	

(111)	 12960	 (151)	 04/05/2007
(210)	 TM		2002/850	 (220)	 04/11/2002
	 	 (181)	 04/11/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Здружение на менаџери и аудитори за квалитет 

ЗМАК, Скопје
 ул. „Васил Ѓоргов” бр.29, лок.6, 
 Поштенски фах бр.701, MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	средно	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	35	-	огласување,	водење	работи,	управување	

со	работите,	канцелариски	работи	
	 кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	

и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустристки	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111)	 12966	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2002/872	 (220)	 11/11/2002
	 	 (181)	 11/11/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје
 ул. „Народен фронт” бр. 25 / 4 Скопје, MK
(540)	

ХОРИЗОНТ

(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	

(111)	 12964	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2002/873	 (220)	 11/11/2002
	 	 (181)	 11/11/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје
 ул. „Народен фронт” бр. 25 / 4 Скопје, MK
(540)	

ЕКОСЕПТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	 -	фармацевтски	и	ветеринарски	препарати,	

санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели,	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 12967	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2002/874	 (220)	 11/11/2002
	 	 (181)	 11/11/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје
 ул. „Народен фронт” бр. 25 / 4 Скопје, MK
(540)	

ГРАДИН

(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	 прехрамбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	

(111)	 12965	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2002/875	 (220)	 11/11/2002
	 	 (181)	 11/11/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје
 ул. „Народен фронт” бр. 25 / 4 Скопје, MK
(540)	

КРИСТАЛИН

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 1	 -	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	 науката,	

фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубриња,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехрамбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	

(111)	 12776	 (151)	 12/03/2007
(210)	 TM		2002/912	 (220)	 22/11/2002
	 	 (181)	 22/11/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 АДИНГ а.д. Скопје
 ул. Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK
(540)	

STIROKOL

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

науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарсгвото,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубрива,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	

	 кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	

(111)	 12638	 (151)	 03/03/2007
(210)	 TM		2002/929	 (220)	 26/11/2002
	 	 (181)	 26/11/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Reckitt & Colman (Overseas) Limited
 Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

SILVO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 препарати	 за	 чистење	 и	 полирање;	

антистатички	препарати	

(111)	 12777	 (151)	 12/03/2007
(210)	 TM		2002/1012	 (220)	 25/12/2002
	 	 (181)	 25/12/2012
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Dallas Project Holdings Limited 
 Whitepark House, White Park Road, 
 Bridgetown, BB
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

BEARINGPOINT

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 компјутерски	 софтвер	 за	 дизајнирање,	

инсталирање	и	извршување	главна	рамка	и	клиент/
сервер	апликациони	програми;	за	интегрирање	на	
финансиски	функции	и	функции	за	производство	
и	продажни	функции	на	работењето;	компјутерски	
софтвер	 за	 менаџмент	 на	 услуги	 што	 го	
поддржуваат	 работењето;	 компјутерски	 софтвер	
за	услуги	на	муштерии	опфатени	во	класата	09	

	 кл.	 16	 -	 памфлети,	 книги,	 флаери,	 брошури,	
списанија,	 извештаи,	 весници,	 прирачници	 и	
водичи	 од	 областа	 на	 бизнис	 менаџментот,	
информатичката	 технологија,	 и	 компјутерските	
информации	опфатени	во	класата	16	

	 кл.	35	-	менаџмент	услуги,	консалтинг,	планирање	
и	 информации	 поврзани	 со	 истите;	 деловни	
маркетинг	 совети;	 деловно	 посредување	 за	
обезбедување	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	
за	трети	лица;	комерцијален	и	бизнис	консалтинг	
и	 информации;	 бизнис	 консалтинг	 во	 врска	
со	 спојување	 и	 стекнување;	 деловни	 анализи;	
анализи	 на	 пазарот;	 деловни	 проценки;	 помош	
во	 менаџментот	 на	 комерцијалните	 активности	
и	 прикази	 на	 истражувањата	 на	 пазарот;	
истражувања	 на	 полето	 на	 комерцијалните	
активности;	 економски	 истражувања	 и	 анализи;	
изведување	 на	 стручни	 деловни	 извештаи;	
организирање	и	водење	на	трговски	презентации	
и	 конференции	 за	 комерцијални	 или	 рекламни	
цели	 во	 комерцијалниот	 и	 менаџмент	 секторот;	
административен	 менаџмент	 на	 проекти	
од	 областа	 на	 развојот,	 специфицирањето,	
поставување	 и	 примена	 на	 информатички	
систем;	 деловен	 консалтинг	 во	 областа	 на	
трговија	со	технолошки	производи;	обезбедување	
на	 информации	 поврзани	 со	 консалтинг	 во	
областа	 на	 организацијата	 на	 претпријатијата;	
горенаведените	услуги	предадени	преку	светската	
мрежа	на	канцеларии	во	меѓународната	класа	35	

	 кл.	 36	 -	 финансиски	 услуги;	 монетарни	 услуги;	
финансиски	 совети	 и	 анализи;	 ризично	
финансирање	на	капитал	во	меѓународната	класа	
36	

	 кл.	 37	 -	 инсталација,	 одржување	 и	 поправка	 на	
компјутери,	 компјутерски	 системи,	 компјутерски	
мрежи	 и	 хардвер;	 инсталација,	 примена,	
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одржување	 и	 поправка	 на	 хардвер,	 исто	 за	
компјутерски	 системи	 и	 компјутерски	 мрежи	 во	
меѓународната	класа	37	

	 кл.	41	 -	обука,	курсеви,	семинари	и	работилници	
од	 областа	 на	 развојот	 и	 имплементацијата	 на	
компјутерскиот	софтвер,	употреба	на	компјутерски	
софтвер,	деловни	активности	и	деловен		менаџмент;	
развивање	 на	 материјал	 на	 обука	 од	 областа	
на	 развојот	 и	 имплементацијата	 на	 софтверот,	
употребата	 на	 софтверот,	 комерцијалните	
активности	 и	 менаџментот;	 организација	 на	
едукација	 во	 класови;	 распространување	 и	
изнајмување	на	книги	и	друг	печатен	материјал	за	
едукативни	цели	во	меѓународната	класа	41	

	 кл.	 42	 -	 обезбедување	 информации	 во	 врска	
со	 информатичката	 технологија	 и	 употреба	 и	
апликација	на	компјутери	и	компјутерски	системи;	
обезбедување	информации	во	врска	со	консалтинг	
за	 информатичката	 технологија	 и	 употреба	 и	
апликација	на	компјутери	и	компјутерски	системи;	
совети	 во	 врска	 со	 употреба	 и	 апликација	 на	
компјутери,	 компјутерски	 системи	 и	 развој	 на	
компјутерси	 системи:	 услуги	 на	 компјутерски	
научници,	меѓу	 другите	 и	 развој	 на	 компјутерски	
системи.	советување	од	областа	на	информатичката	
технологија;	 развој	 на	 компјутерскиот	 софтвер	
и	 интернет	 сајтови;	 инсталација,	 одржување	 и	
надградување	 на	 софтверот;	 посредување	 меѓу	
компании	во	меѓународната	класа	42	

(111)	 12973	 (151)	 10/05/2007
(210)	 TM		2003/6	 (220)	 14/01/2003
	 	 (181)	 14/01/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SALONI PORTUGAL-MATERIAIS 
 DE CONSTRUCAO LDA. 
 Rua 5 do Paizinho No. 3, 
 2795 Carnaxire (Lisboa), PT
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 19	 -	 керамички	 емајлирани	 плочки	 (tiles),	

камени	плочи;	плочки	(tiles)	од	глина,	стакло,	гипс;	
керамика	 или	 грнчарија	 (за	 ѕидови,	 подови	 или	
плафони)	

(111)	 12771	 (151)	 12/03/2007
(210)	 TM		2003/36	 (220)	 29/01/2003
	 	 (181)	 29/01/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Приватна здравствена организација - аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ
 Скопје, Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK

(540)	

DAYDREAM

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	козметички	препарати	
	 кл.	5	-	фармацевтски		препарати	

(111)	 12915	 (151)	 19/04/2007
(210)	 TM		2003/48	 (220)	 04/02/2003
	 	 (181)	 04/02/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Dell Inc., a Delaware corporation
 One Dell Way, Round Rock, 
 Texas 78682-2244, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DELL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	2	-	полнења	за	тонер,	полнења	со	мастило	за	

печатачи	(принтери)	

(111)	 12916	 (151)	 19/04/2007
(210)	 TM		2003/49	 (220)	 04/02/2003
	 	 (181)	 04/02/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Dell Inc., a Delaware corporation
 One Dell Way, Round Rock, 
 Texas 78682-2244, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DELL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	печатачи	(принтери),	персонални	компјутери	

и	компјутери	што	се	држат	во	рака;	компјутерски	
хардвер	и	компјутерски	периферии,	имено	модеми,	
компјутерски	 кабли,	 компјутерска	 галантерија,	
портабал	компјутери,	вклучително	компјутери	што	
се	носат	во	рака	со	безжична	електронска	пошта	
(e-mail)	 и	 безжичен	 пристап	 до	 електронските	
комуникациски	 мрежи;	 проектори;	 и	 прирачници	
со	упатство	кои	се	продаваат	во	комплет	со	истите	
за	сите	горенаведени	производи	
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(111)	 12913	 (151)	 18/04/2007
(210)	 TM		2003/209	 (220)	 08/04/2003
	 	 (181)	 08/04/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	11	-	климатизација,	апарати	за	климатизација,	

греење	и	ладење	
	 кл.	35	-	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	

климатизација,	апарати	за	климатизација,	греење	
и	ладење	

	 кл.	 37	 -	 апарати	 (поставување,	 одржување	 и	
поправка	 на	 апарати),	 градба	 (информации	 за	
градба),	 електрични	 апарати	 (поставување	 и	
поправка	на	електрични	апарати),	климатизација	
на	 воздухот	 (поправка	 и	 одржување	 на	 клима	
-	 уреди),	 печки	 (поставување	 и	 поправка	 на	
печките),	 пламеници	 (одржување	 и	 поправка	
на	 пламениците),	 уреди	 за	 ладење	 (одржување	
и	 поправка	 на	 апаратите),	 централно	 греење	
(поставување	 и	 поправка	 на	 инсталации	 на	
централното	греење)	

	 кл.	 42	 -	 инженеринг,	 инженерски	 нацрти,	
индустриски	 дизајн	 на	 индустриско	 пакување,	
истражување	 и	 развиток	 на	 нови	 производи,	
изградба	 (изработка	 нацрти	 за	 изградба),	
испитување	материјали,	изработка	(концептирање	
софтвери)	

(111)	 12820	 (151)	 26/03/2007
(210)	 TM		2003/294	 (220)	 29/04/2003
	 	 (181)	 29/04/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство и трговија „Лозар 

Пелистерка” АД Скопје
 бул.”Босна и Херцеговина” бб, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	и	светло	сина,	црвена,	сребрена,	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	32	-		минерална	вода	

(111)	 12821	 (151)	 26/03/2007
(210)	 TM		2003/295	 (220)	 29/04/2003
	 	 (181)	 29/04/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство и трговија „Лозар 

Пелистерка” АД Скопје
 бул. „Босна и Херцеговина” бб, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	и	светло	зелена,	црвена,	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	32	-		минерална	вода	

(111)	 12920	 (151)	 27/04/2007
(210)	 TM		2003/340	 (220)	 23/05/2003
	 	 (181)	 23/05/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за трговија и услуги ДИМА Димче 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 бул. „Александар Македонски” бр.9/14, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 КАЛЕСКА		СНЕЖАНА,	адвокат	
	 Д.Т.Ц.	Мавровка	кат	5/7,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	

складирање	на	стока;	организирање	патувања	
	 кл.	41	-	образовни	услуги;	подготвување	настава;	

забава;	спортски	и	културни	активности	
	 кл.	 42	 -	 подготвување	 храна	 и	 пијалоци;	 услуги	

за	 привремено	 сместување;	 медицинска	 и	
хигиенска	 помош	 и	 разубавување;	 ветеринарни	
и	 земјоделски	 услуги;	 правни	 услуги;	 научни	 и	
индустриски	истражувања;	изработка	на	програми	
за	компјутери	

12920



Glasnik, 14/2,  str. 188-422, juni 2007 Skopje

Trgovski marki

300

(111)	 12864	 (151)	 28/03/2007
(210)	 TM		2003/446	 (220)	 27/06/2003
	 	 (181)	 27/06/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

D-4D

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12	-	автомобили	и	мотори	за	автомобили	

(111)	 12970	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2003/474	 (220)	 08/07/2003
	 	 (181)	 08/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Дрога Колинска дооел Скопје
 ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 	црвена,	бела,	сина,	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	(надоместок	за	

кафе),	 кафе	 (пијалоци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	
(растителни	производи	кои	го	заменуваат	кафето)	
и	чоколадни	пијалоци	

(111)	 12969	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2003/475	 (220)	 08/07/2003
	 	 (181)	 08/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Дрога Колинска дооел Скопје
 ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 	темно	сина,	светло	сина,	бела,	црвена,	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	(надоместок	за	

кафе),	 кафе	 (пијалоци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	
(растителни	производи	кои	го	заменуваат	кафето)	
и	чоколадни	пијалоци	

(111)	 12770	 (151)	 12/03/2007
(210)	 TM		2003/477	 (220)	 09/07/2003
	 	 (181)	 09/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Фабрика за производство на пиво и 

безалкохолни пијалоци Пивара Битола АД
 Индустриска б.б., Битола, MK
(540)	

(591)	 	сина,	бела,	жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	32	-	пиво	

(111)	 12767	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2003/478	 (220)	 14/07/2003
	 	 (181)	 14/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Lilly ICOS LLC
 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, US
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
(540)	

CIALIS
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	препарати	
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(111)	 12632	 (151)	 20/02/2007
(210)	 TM		2003/479	 (220)	 14/07/2003
	 	 (181)	 14/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ЃОРЃИЕВ ИВАН
 ул. „Гоце Делчев „ бр.12 2434 Ново Село, MK
(540)	

Paradental

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12765	 (151)	 09/03/2007
(210)	 TM		2003/525	 (220)	 29/07/2003
	 	 (181)	 29/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ЃОРЃИЕВ ИВАН
 ул. „Гоце Делчев „ бр.12  2434 Ново Село, MK
(540)	

Varutensin

(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	

(111)	 12764	 (151)	 09/03/2007
(210)	 TM		2003/526	 (220)	 29/07/2003
	 	 (181)	 29/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ЃОРЃИЕВ ИВАН
 ул. „Гоце Делчев „ бр.12 2434 Ново Село, 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	

(111)	 12772	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2003/540	 (220)	 29/07/2003
	 	 (181)	 29/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 OAKLEY, INC.
 One Icon,Foothill Ranch,CA 92610, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

OAKLEY

(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	 очила,	 оптички	 производи	
и	 прибор	 за	 нив,	 облека,	 обувки	и	шапки	 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,	 он-лајн	 услуги	 за	 продажба	
на	 големо	 и	 мало	 поврзани	 со	 горенаведените	
производи	

(111)	 12631	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2003/541	 (220)	 29/07/2003
	 	 (181)	 29/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 OAKLEY, INC.
 One Icon,Foothill Ranch,CA 92610, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(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)	
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	 кл.	 35	 -	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 на	 очила,	
наочари,	 заштитни	 очила,	 оптички	 производи	 и	
прибор	 за	 нив,	 облека,	 обувки	 и	 шапки,	 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,	 он-лајн	 услуги	 за	 продажба	
на	 големо	 и	 мало	 поврзани	 со	 горенаведените	
производи	

(111)	 12942	 (151)	 03/05/2007
(210)	 TM		2003/548	 (220)	 31/07/2003
	 	 (181)	 31/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Груевски Пецо-Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги Евтинија 
увоз-извоз-ДООЕЛ

 ул. Битолска бр.13,  Демир Хисар, MK
(540)	

(591)	 плава:	 темна	 и	 светлa,	 бела,	 зелена	 светла,	
кафена	светла	и	темна,	крем	боја,	црвена	боја

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе	

(111)	 12766	 (151)	 16/03/2007
(210)	 TM		2003/592	 (220)	 15/08/2003
	 	 (181)	 15/08/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BULGARTABAC HOLDING GROUP
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 34	 -	 преработен	 или	 непреработен	 тутун;	

производи	 од	 тутун;	 тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	
лулиња,	 тутун	 за	 рачно	 завиткување,	 тутун	 за	
џвакање;	цигари,	пури,	цигарилоси;	супстанции	за	
пушење	што	се	продаваат	заедно	или	одвоено	од	
тутунот	што	не	се	за	медицински	намени	и	не	се	
наменети	за	лекување;	бурмут;	пушачки	артикли	
вклучени	 во	 класата	 34;	 хартија	 за	 цигари,	
цевчиња	и	чибуци	за	цигари,	кибрити;	филтер	за	
цигари;	запалки	за	пушачи	и	пепелници	што	не	се	
направени	од	благородни	метали	и	неметали	

(111)	 12930	 (151)	 26/04/2007
(210)	 TM		2003/612	 (220)	 21/08/2003
	 	 (181)	 21/08/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 МЕДИА ДОО
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/6-

15, 1000 Скопје, 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,	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	
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	
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(111)	 12643	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2003/673	 (220)	 16/09/2003
	 	 (181)	 16/09/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Warner-Lambert Company LLC, 
 a Delawaware limited liability company
 201 Tabor Road, Morris Plains, 
 New Jersey 07950, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

PURELL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	aнти-бактериски		и		анти-микробски	стерилни	

сапуни;	 	 анти-бактериски	 и	 анти-микробски	
средства	за	миење	на	раце	и	лосион	

	 кл.	 5	 -	 средства	 за	 стерилизација;	 средства	 за	
стерилизација	за	хигиенски	цели	

(111)	 12791	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2003/704	 (220)	 26/09/2003
	 	 (181)	 26/09/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 MAPETROL d.o.o.
 Linhartova 17a, 2000 Maribor, SI
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MAPETROL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	1	-	хемиски	производи	за	индустријата;	нафтени	

деривати	 за	 индустријата;	 адитиви	 (хемиски)	
за	 моторни	 горива;	 течности	 за	 ладење	 на	
моторните	возила;	средства	против	замрзнување,	
вклучително	 антифриз;	 дестилирана	 вода,	
детергентни	 адитиви	 за	 бензин;	 хидраулична	
течност;	препарати	за	горење	(хемиски	додатоци	
за	 моторни	 горива);	 препарати	 за	 спречување	
на	вриењето	на	течностите	за	ладење;	средства	
против	самозапалување	на	моторите	со	внатрешно	
согорување;	 средства	 за	 искрење	 на	 горивото;	
течност	за	сопирање,	контролна	течност	

	 кл.	2	 -	 средства	против	 корозија;	масти	и	масла	
против	 рѓа;	 течност	 за	 автомобилски	 бришачи;	
течност	за	чистење	на	ветробранските	стакла	

	 кл.	 4	 -	 нафта;	 земјен	 гас;	 бензин;	 дизел	 гориво;	
маслено	 гориво	 т.е.	 масло	 за	 горење;	 погонско	
гориво;	 гориво	 за	 светење;	 минерално	 гориво;	
гориво	на	база	на	алкохол;	мазут;	петролеј	(суров	
или	рафиниран);	самозапалива	смеша	на	горива;	

адитиви	 на	 моторните	 горива	 (не	 се	 хемиски);	
индустриско	 масло;	 масло	 за	 подмачкување;	
моторно	масло;	хидраулично	масло;	компресорско	
масло;	 масло	 за	 лизгачки	 водилки,	 масло	 за	
верижни	 преноси;	 масло	 за	 пренос	 на	 топлина;	
масло	 за	 менувачи	 и	 други	 зглобни	 преноси;	
масло	за	премачкување;	текстилно	масло;	масло	
за	 подмачкување;	 индустриска	 маст;	 мазива;	
вазелин	 за	 индустриска	 намена;	 мазива	 за	
домаќинства;	течности	за	сечење	

	 кл.	17	-	масла	за	изолирање	
	 кл.	35	-	водење	комерцијални	работи	за	трети	лица;	

застапување	 и	 посредување	 во	 комерцијални	
работи;	 вршење	 комерцијализација	 на	 стоките	
наведени	 во	 претходните	 класи	 (извозно-увозни	
работи);	 професионално	 деловно	 советување;	
вршење	 деловна	 администрација;	 изработка	 на	
развојни,	 организациски,	 економски	 програми;	
студии	и	анализи;	вршење	рекламна	и	економска	
пропаганда;	 дејства	 на	 подрачјето	 на	 маркетинг	
и	 пропаганда;	 промотивни	 дејства;	 дистрибуција	
на	 примероци;	 прикажување	 (демонстрација)	
на	 производи;	 дејства	 за	 истражување	 на	
пазарот;	 собирање	 и	 посредување	 на	 деловни	
информации;	посредување	при	организирањето	и	
водењето	на	концесиски	работи	

	 кл.	36	-	финансиски	инжинеринг;	дејства	во	врска	
со	 издавање	 и	 промет	 на	 хартии	 од	 вредност;	
посредување	 кај	 боновите	 за	 гориво;	 дејства	 во	
врска	 со	 организирање	 и	 изведување	 налози;	
дејства	во	врска	со	давање	недвижнини	под	закуп;	
стручен	надзор	во	изведувањето	на	инвестициски	
дела;	финансирање	и	набавка	

	 кл.	 37	 -	 подмачкување	 моторни	 возила;	
снабдување	на	 патни,	 воздушни	и	 водни	 возила	
со	гориво;	масла	и	мазива;	поправка	и	одржување	
на	патни	моторни	возила;	поправка;	одржување	и	
чистење	на	машините;	резервоарите	и	погонските	
апарати	на	бензиските	сервисни	станици	

	 кл.	39	-	превоз;	складирање	и	доставување	стоки;	
пакување	 и	 сортирање	 на	 стоката;	 чување	 на	
стоката;	 складирање	 стока	 и	 дејства	 во	 врска	
со	 транспортот	 на	 нафтата	 по	 нафтоводи	 и	
шпедиција;	 собирање;	 чување	 и	 превоз	 на	
нафтата	 и	 нафтените	 деривати;	 употребени	
масла	 и	 нафтени	 деривати;	 употребени	 масла	
како	остаток	на	нафтени	деривати;	преточување	
на	нафтата	и	 нафтените	деривати;	 изнајмување	
товарни	 возила	 како	 и	 подвижни	 и	 стационарни	
цистерни	

	 кл.	 40	 -	 пречистување	 на	 нафтените	 деривати;	
преработка	на	нафтата	и	нафтените	отпадоци	

	 кл.	42	 -	 контрола	на	количеството	и	квалитет	на	
стоките;	контрола	на	мерните	направи;	испитувања	
на	 притисокот	 на	 резервоарите;	 дела	 во	 врска	
со	 користењето	 на	 правата	 на	 индустриска	
сопственост,	 знаења	 и	 искуства;	 изработка	
на	 технолошки	 програми;	 студии	 и	 анализи;	
развивање	на	технолошката	опрема	и	инсталации	
за	 рафинирање	 на	 нафтата;	 технички	 надзор	
над	 изведување	 делови	 при	 проектирање	 на	
рафинериите;	развивање	иновации	на	подрачјето	
на	 искористувањето;	 преработката	 и	 транспорт	
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на	 нафта	 и	 гасови;	 индустриски	 обликување,	
вклучително	 и	 амбалажата	 на	 пакувањата;	
инженерски	дела;	хемиски	испитувања	и	хемиски	
анализи;	 преиспитување	 на	 материјалите;	
технички	проектни	студии;	испитување	и	развој	на	
подрачјето	на	преработката	на	нафта	како	и	при	
добивањето	и	употребата	на	нафтени	деривати	

(111)	 12918	 (151)	 27/04/2007
(210)	 TM		2003/725	 (220)	 09/10/2003
	 	 (181)	 09/10/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „МЕДИА”  ДОО
 Митрополит Теодосиј Гологанов 59/1/6-15, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ActivPlus

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	

за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	и	нагризување,	средства	за	отстранување	
каменец,	 чистење	 (производи	 за	 чистење),	
сапуни,	 парфимерија,	 етерични	 масла,	 капење	
(козметички	 производи),	 коса	 (бои	 за	 коса),	
коса	 (препарати	 за	 боење	 на	 косата),	 шампони,	
препарати	 за	 нега	 на	 устата,	 пасти	 за	 заби,	
влажни	 шамичиња,	 шамичиња	 за	 еднократна	
употреба,	 козметички	 лосиони	 (шамичиња	
натопени	 во	 лосион),	 шамичиња	 натопени	 во	
лосион,	смекнувачи,	козметички	производи	за	нега	
на	кожа,	дезодоранси	за	лична	употреба,	бричење	
(производи	за	бричење),	козметички	креми,	креми	
за	 кожа,	 лосиони	 за	 коса,	 сонце	 (препарати	 за	
заштита	 од	 сонце),	 козметички	 препарати	 за	
заштита	 од	 црнење,	 масло	 (бадемово,	 ореово),	
масло	за	козметичка	употреба	

(111)	 12644	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2003/752	 (220)	 21/10/2003
	 	 (181)	 21/10/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Ivankovic-Lijanovic Jerko; 
 Ivankovic-Lijanovic Jozo; 
 Ivankovic-Lijanovic Mladen and 
 Ivankovic-Lijanovic Slavo
 Zabljak bb, Livno, BA; 
 Trn bb, Siroki Brijeg, BA; 
 Trn bb, Siroki Brijeg, BA and 
 Trn bb, Siroki Brijeg, BA
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

(591)	 	сина,	модра	(темно	сина),	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	

екстракти,	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук,	 пивтии	 (пелте),	 (желеа)	 џемови,	
компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	
и	масти	за	јадење	

	 кл.	32	 -	пиво;	минерални	и	газирани	води	како	и	
други	 безалкохолни	 пијалоци;	 овошни	 напитоци	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
правење	на	напитоци	

	 кл.	 35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
на	месо,	риба,	живина	и	дивеч,	месни	екстракти,	
конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	и	зеленчук,	
пифтии	 (пелте)	 (желеа),	 џемови,	 компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 и	 масти	 за	
јадење,	пиво,	минерални	и	газирани	води,	како	и	
други	 безалкохолни	 пијалоци,	 овошни	 напитоци	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
правење	на	напитоци	

(111)	 12645	 (151)	 23/02/2007
(210)	 TM		2003/762	 (220)	 24/10/2003
	 	 (181)	 24/10/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 NTT DoCoMo, Inc.
 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, 
 Tokyo 100-6150, JP
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 машини	 што	 одговараат,	 апарати	 и	

инструменти	 за	 снимање,	 пренос,	 прием,	
процесирање,	 враќање,	 репродукција,	
манипулација,	 анализа,	 покажување	и	 печатење	
на	 звук,	 слики	 и/или	 податоци;	 апарати	 и	
инструманти	 за	 управување	на	возила;	мобилни	
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телефони;	апарати	и	инструменти	за	комуникација	
и	 телекомуникација;	 CD	 плеери;	 компјутерски	
апликационен	софтвер	за	дизајнирање	со	помош	
на	 компјутер	 (CAD),	 машини	 за	 копјутерско	
пребарување,	 игри,	 употреба	 и	 процесирање	
на	 зборови;	 компјетрски	 апликационен	 софтвер	
за	 употреба	 во	 компјутерска	 програма	 којашто	
ги	 организира	 нумеричките	 податоци	 во	 редови	
и	 колони	 на	 терминалниот	 екран;	 компјутерски	
апликационен	софтвер	за	употреба	во	водењето	
на	бази	на	податоци;	CD	драјвери;	 компјутерски	
игри	и	софтвер	за	компјутерски	игри;	компјутерски	
хардвер	 и	 фирмвер;	 компјутерски	 периферни	
уреди,	односно	мемории,	тастатури,	електронски	
пенкала,	 мауси,	 монитори	 и	 поврзувања	 помеѓу	
системите;	 компјутерски	 софтвер	 и	 публикации	
во	електронска	форма	добиени	on-line	до	бази	на	
податоци	или	капацитети	обезбедени	на	интернет	
(вклучувајќи	веб	страници);	компјутерски	софтвер	
и	 телекомуникациски	 апарати	 (вклучувајќи	
модеми)	 кои	 овозможуваат	 врска	 со	 бази	 на	
податоци	и	со	интернет;	компјтерски	софтвер	кој	
може	 да	 се	 преземе	 од	 глобални	 компјутерски	
мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 снимен	 на	 ленти,	
дискови	 и	 картички;	 компјутерски	 софтвер	
кој	 овозможува	 пребарување	 на	 податоци;	
компјутерски	 софтвер;	 компјутери;	 компјутерски,	
комуникациски	 и	 дисплеј	 табли	 кои	 се	
употребуваат	 при	 трговските	 трансакции;	 стоки	
за	 комуникација	 со	 податоците;	 терминали	 на	
податоци;	 дебитни	 картички,	 кредитни	 картички	
и	 картички	 за	 наплата;	 апарати	 и	 инструменти	
за	дигитална	комуникација;	електронски	апарати	
и	 инструменти;	 електронски	 игри	 адаптирани	
за	 употреба	 само	 со	 телевизиски	 приемник	 кои	
овозможуваат	 корисниците	 да	 комуницираат	
меѓусебе;	 електронски	 картички	 со	 меморија,	
телефонски	 картички	 и	 електронски	 картички,	
сите	 за	 употреба	 со	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	електронски	табли	за	информации;	
електронски	 системи	 за	 трговија;	 кертриџи	
за	 игри	 кои	 се	 употребуваат	 кај	 електронски	
апарати	за	играње;	лаптоп	и	ноутбук	компјутери;	
лаптоп	и	ноутбук	терминали;	магнетни	и	оптички	
медиуми	 на	 податоци,	 имено	 магнетни	 дискови,	
оптички	 дискови,	 флопи	 дискови,	 магнетни	
ленти,	 магнетни	 картички,	 оптички	 картички,	
картички	на	интегрални	кола,	магнетни	носачи	на	
податоци,	оптички	носачи	на	податоци;	апарати	и	
инструманти	за	мобилни	телефони;	пејџери;	ПДА	
(лична	дигитална	помош);	апарати	и	инструменти	
за	 далечински	 пристап	 на	 on-line	 информации,	
сите	 електронски;	 роботи	 за	 лична	 употреба	
или	 забава;	 стоки	 за	 сателитска	 комуникација;	
стоки	 за	 телекомуникации;	 кориснички	 станици;	
системи	 за	 управување	 со	 возила,	 имено	
електронски	управувачки	инструменти	за	глобално	
позиционирање;	кертриџи	за	видео	игри;	машини	
за	 играње	 со	 видео	 излез	 кои	 се	 употребуваат	
со	 телевизори	 и	 преку	 глобална	 комуникациска	
мрежа;	 видеофони;	 камери;	 мобилни	 телефони	
со	 камери;	 ремени	 за	 држење	 на	 компјутерски	
терминали;	телефони;	резервни	делови	и	делови	
од	опрема	за	наведените	стоки	

	 кл.	16	-	лепаци	за	стационарни	и	домашни	потреби;	
реклами;	 рекламни	 и	 материјали	 за	 промоција;	
алманаси;	 картички	 за	 објавување;	 роденденски	
картички	 и	 божиќни	 картички;	 материјали	 за	
уметници;	 атласи;	 фотографски	 репродукции	
во	бело	на	сина	основа,	 како	архитектонски	или	
енергетски	 планови,	 материјали	 за	 поврзување	
на	 книги;	 книшки,	 книги,	 брошури,	 каталози,	
информативни	 флаери,	 списанија,	 весници,	
панфлети,	 периодични	 списанија,	 проспекти,	
летоци,	печатен	материјал,	печатени	публикации,	
и	 печтен	 наставен	 материјал	 поврзан	 со	
комуникации,	 рачни	 компјутери,	 персонални	
компјутери,	 ПДА,	 компјутерски	 софтвер,	 музика	
и	филмови,	апарати	и	инструменти	за	водење	на	
автомобили,	камери,	телефони,	ремени	за	држење	
на	 компјутерски	 терминали;	 книшки,	 летоци,	
брошури	и	упатства;	книги,	календари;	производи	
од	картон,	имено	картони,	картонски	кутии;	карти;	
каталози;	венци;	комични	книги;	контролни	знаци;	
дневници;	именици;	корици	за	именици;	пликови,	
основни	каталози	за	производи;	графички	ликовни	
продукции;	графички	принт;	упатства;	материјали	
за	инструкции	и	учење	(освен	апарати);	списанија;	
упатства	за	употреба	во	областа	на	комуникации,	
рачни	 компјутери,	 персонални	 компјутери,	 ПДА,	
компјутерски	софтвер,	музика	и	филмови,	апарати	
и	инструменти	за	водење	на	автомобили,	камери,	
телефони,	 ремени	 за	 држење	 на	 компјутерски	
терминали;	 мапи;	 весници	 за	 дистрибуција	 меѓу	
читатели,	 весници;	 реквизити	 за	 канцеларии;	
четки	 за	 боење;	 памфлети;	 хартија;	 периодични	
списанија;	 фотографии;	 поштенски	 картички	
со	 слики;	 планови;	 пластичен	 леплив	 филм	 со	
можности	за	примена	во	палетизација;	пластична	
обвивка	 за	 пакување;	 пластичен	 материјал	 за	
пакување	 (којшто	 не	 е	 вклучен	 во	 други	 класи);	
карти	 за	 играње;	 поштенски	 картички;	 постери;	
печатени	 материјали;	 печатени	 планови;	
печатени	публикации	 за	рекламирање;	 печатени	
публикации;	печатени	билети,	 купони	и	ваучери;	
печатени	 распореди;	 проспекти;	 музички	 плочи;	
книги	со	песни;	стационари;	ленти	и	картички,	што	
се	однесува	на	снимање	на	компјутерски	програми	
и	податоци,	материјали	за	учење,	календари	што	
се	кинат;	распореди;	реквизити	за	во	канцеларии	
и	 за	 машини	 за	 пишување	 (освен	 мебел);	 веб	
страници	 симнати	 од	 интернет	 во	 форма	 на	
печатен	 материјал;	 материјал	 за	 завиткување	 и	
пакување;	резервни	делови	и	делови	од	опрема	
за	наведените	сток	

	 кл.	 38	 -	 услуги	 на	 алармирање	 на	 повици;	
услуги	 на	 исклучување	 на	 повици;	 услуга	 на	
дивертирање	и	пренасочување	на	повици,	услуга	
на	 снимање	 на	 повици;	 услуга	 на	 филтрирање	
на	 повици;	 услуги	 на	 мобилна	 комуникација;	
услуги	 на	 мобилни	 телефони;	 комуникација	 по	
пат	на	мобилни	телефони;	комуникација	по	пат	на	
компјутерски	терминали;	комуникација	по	пат	на	
мрежи	од	оптички	влакна;	услуги	на	комуникација	
со	 податоци;	 услуги	 на	 дигитална	 комуникација;	
услуги	 на	 размена	 на	 електронски	 податоци;	
услуги	 на	 елктронска	 пошта;	 електронски	
пренос	 на	 податоци,	 слики	 и	 документи	 преку	
компјутерски	терминали;	услуги	на	пренос	преку	
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факс;	информативни	услуги	поврзани	со	мобилни	
комуникациски	 тарифи;	 услуги	 на	 мобилна	
комуникација;	 следење,	 организација	 и	 анализа	
на	информациите	поврзани	со	повиците;	 	услуги		
поврзани		со		праќање		на		повеќекратни		пораки;		
оn-line	информации	поврзани	со	телекомуникации;	
пејџинг	 сервиси;	 обезбедување	 пристап	 до	 оn-
line	 компјутерски	 услуги;	 обезбедување	 „chat	
rooms”	за	пренос	на	пораки	помеѓу	компјутерските	
корисници	 што	 се	 однесуваат	 на	 забава,	
образование,	технологија,	култура,	музика,	спорт,	
мода,	 јазик,	 персонални	 компјутери,	 работи	
поврзани	 со	 IТ,	 актуелни	 настани	 и	 стилови	 на	
живеење;	обезбедување	на	услуги	на	електронски	
пренос;	 обезбедување	 on-line	 компјутерски	 бази	
на	 податоци	 од	 областа	 на	 телекомуникациите;	
обезбедување	 телекомуникациски	 врски	 до	
глобалена	компјутерска	мрежа	по	пат	на	мобилни	
телефони;	 обезбедување	 телекомуникациски	
врски	до	глобална	компјутерска	мрежа	по	пат	на	
компјутери;	подготовка	на	информации	и	подготовка	
на	извештаи,	сите	поврзани	со	телекомуникации;	
подготовка	на	телекомуникационен	пристап	и	врски	
со	компјутерски	бази	на	податоци	и	со	интернет;	
радио	 и	 телефонски	 пејџинг	 услуги;	 услуги	 на	
далечински	 пристап	 на	 податоци;	 изнајмување	
на	телекомуникациска	опрема,	имено	телефони	,	
факс	машини,	ПДА,	персонални	компјутери	и	рачни	
компјутери	 способни	 за	 меѓусебна	 комуникација	
преку	 телекомуникациона	 мрежа;	 изнајмување	
на	 телефонски	 апарати,	 факс	 машини	 и	 други	
телекомуникациски	 апарати	 и	 инструменти;	
услуги	на	сателитски	пренос;	услуги	на	собирање,	
преноси	 и	 процесирање	 на	 пораки	 и	 податоци;	
услуги	 на	 пренос,	 подготовка	 и	 прикажување	 на	
информации	 за	 деловни	 и	 домашни	 потреби	 од	
компјутерски	 сочувани	 банки	 на	 податоци	 или	
преку	интернет;	насочување	на	аудио	материјал	на	
интернет;	телекомуникација	и	распространување	
на	 информација	 во	 аудио	 и	 визуелна	 форма;	
телекомуникација	 на	 информација	 (вклучувајќи	
веб	 страници),	 компјутерски	 програми	 и	 други	
податоци;	 телекомуникациони	 услуги;	 услуги	 на	
телефонски	пораки;	подготовка	на	услуги	поврзани	
со	 примање,	 процесирање,	 прикажување,	
снимање,	 повторување	или	пренос	на	 податоци;	
обезбедување	на	услуги	на	гласовни	комуникации	
и	комуникации	на	податоци;	пренос	и	процесирање	
на	податоци	од	далечински	локации	до	мобилни	
телефони;	 услуги	 на	 мрежи	 за	 додавање	 на	
вредноста	 (VAN);	 обезбедување	 пристап	 до	
електронски	информативни	табли	преку	глобална	
компјутерска	мрежа	

	 кл.	 42	 -	 советодавни	 и	 консултативни	 услуги	
поврзани	 со	 изградба,	 поправка	 и	 инсталирање;	
советодавни	 услуги	 поврзани	 со	 тарифи	 за	
мобилна	 комуникација,	 образование,	 обука,	
забава,	 спорт,	 рекреација,	 театар,	 телевизија,	
музика,	 вести	 и	 издавање,	 телекомуникации;	
анализа	на	информации;	компјутерски	и	софтвер	
консултативни	 услуги;	 анализи	 на	 компјутерски	
и	 телекомуникациски	 системи	 и	 мрежи;	 дизајн	
на	 компјутерска	 мрежа	 за	 други;	 компјутерско	
програмирање	 за	 други;	 компјутерски	 услуги,	
имено	 обезбедување	 на	 on-line	 публикации	 и	

списанија	од	областа	на	забавата,	образованието,	
технологијата	 и	 културите;	 компјутерски	 услуги,	
имено	 обезбедување	 на	 on-line	 публикации	 и	
списанија	од	областа	на	забавата,	образованието,	
технологијата	 и	 културата	 преку	 безжични	
телекомуникациски	 услуги;	 компјутерски	 услуги,	
имено,	 правење	 и	 одржување	 на	 веб	 страници	
за	 други;	 анализи	 на	 компјутерски	 системи;	
услуги	 на	 интеграција	 на	 компјутерски	 системи	
поврзани	 со	 финансиските	 услуги	 на	 продажба	
на	 големо	 и	 мало;	 база	 на	 податоци,	 on-line,	
интерактивна	 база	 на	 податоци	 и	 интернет	
советодавни	 и	 консултативни	 услуги	 поврзани	
со	 уредување,	 одржување	 и	 организирање	 на	
семинари	 и	 едукативни,	 рекреативни	 семинари	
и	 семинари	 за	 обука,	 конференции,	 конгреси,	
изложби	 и	 презентации;	 база	 на	 податоци,	 on-
line,	 интерактивна	 база	 на	 податоци	 и	 интернет	
советодавни	и	консултативни	услуги	поврзани	со	
услуги	 на	 агенциите	 за	 резервации,	 резервации	
и	 купување	 на	 билети	 со	 електронски	 и	
компјутерски	 средства,	 резервација	 на	 седишта	
за	 патување,	 услуги	 на	 карго	 превоз,	 услуги	 на	
доставување,	 доставување	 на	 стоки	 и	 пошта,	
образование,	 обука,	 забава,	 спорт,	 рекреација,	
театар,	 телевизија,	 музика,	 вести	 и	 објавување,	
услуги	 на	 електронски	 бази	 на	 податоци,	 услуги	
на	електронски	игри	и	натпревари	обезбедени	по	
пат	на	интернет,	услуги	на	забава,	услуги	на	увоз	
и	 извоз,	 услуги	 на	 инструкции	 и	 учење,	 услуги	
на	 програма	 на	 вести,	 услуги	 на	 транспорт	 на	
патници	и	воздушен	карго	транспорт,	подготовка	
на	 извештаи	 поврзани	 со	 услуги	 на	 објавување,	
резервација	 и	 услуги	 на	 купување	 на	 билети,	
услуги	 на	 резервација	 на	 билети,	 услуги	 на	
туристички	 информации,	 транспорт,	 пакување	 и	
складирање	 на	 стоки,	 услуги	 на	 управување	 со	
патувања,	услуги	на	туристички	агенции,	патнички	
услуги,	услуги	на	изнајмување	возила,	одржување	
возила;	 база	 на	 податоци,	 on-line,	 интерактивна	
база	 на	 податоци	 и	 интернет	 советодавни	 и	
консултативни	услуги	поврзани	со	инсталирање	на	
електрични	и	електронски	апарати	и	инструменти	
и	 компоненти	 на	 телекомуникациски	 мрежи,	
апарати,	 инструменти,	 инсталации,	 инструменти	
и	системи,	на	пренос	на	звук,	слика	и	податоци	и	
апарати	за	информација,	инсталациони	врски,	на	
системи	за	сигнализација,	комуникациони	системи	
и	 мрежи,	 на	 системи	 за	 електронска	 пошта	 и	
информации	 и	 електронски	 врски	 на	 податоци	
и	 делови	 за	 наведеното;	 база	 на	 податоци,	 on-
line,	 интерактивна	 база	 на	 податоци	 и	 интернет	
советодавни	 и	 консултативни	 услуги	 поврзани	
со	 печатење	 на	 книги,	 именици,	 прирачници,	
карти,	 списанија,	 упатства	 и	 печатени	 работи;	
база	 на	 податоци,	 on-line,	 интерактивна	 база	 на	
податоци	и	интернет	советодавни	и	консултативни	
услуги	 сите	 поврзани	 со	 услугите	 од	 класа	 42,	
имено:	 база	 на	 податоци,	 on-line,	 интерактивна	
база	 на	 податоци	 и	 интернет	 советодавни	 и	
консултативни	 услуги	 поврзани	 со	 инсталација,	
одржување	и	поправка	на	компјутерски	хардвер,	
компјутери	 и	 компјутерски	 мрежи;	 база	 на	
податоци,	 on-line,	 интерактивна	 база	 и	 интернет	
информациони	 услуги	 поврзани	 со	 услуги	 на	
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електронските	бази	на	податоци	за	подготовка	на	
информација	поврзана	со	прогнозата	за	времето	
и	 ресторани,	 услуги	 на	 агенции	 за	 резервации	
и	 услуги	 за	 туристичка	 информација	 (коишто	 се	
однесуваат	 на	 сместување);	 дизајн	 на	 мрежи	 и	
телекомуникациски	 инсталации;	 дизајн,	 цртање	
и	авторизирано	пишување,	се	за	составување	на	
WEB	страници	на	интернет;	услуги	на	електронски	
бази	на	податоци	за	подготовка	на	информација	
поврзана	 со	 прогноза	 на	 времето	 и	 ресторани,	
услуги	 на	 агенциите	 за	 резервации	 и	 услуги	 на	
туристички	информации	(коишто	се	однесуваат	на	
сместување);	закуп,	наеми	и	лизинг	на	компјутери	
и	 инсталации	 за	 пренос	 на	 податоци	 и	 апарати	
и	 инсталации	 за	 нивна	 употреба;	 хостирање	 на	
Web	 страници	 на	 други	 на	 комјпутерски	 сервер	
за	 глобална	 комјутерска	 мрежа;	 информативни	
и	советодавни	услуги	 (вклучувајќи	подготовка	на	
информации)	 поврзани	 со	 прогноза	 на	 времето	
и	ресторани,	услуги	на	агенциите	за	резервации	
и	 услуги	 на	 туристички	 информација	 (коишто	
се	 однесуваат	 на	 сместување);	 услуги	 на	
обезбедување	време	за	пристап	до	on-line	компјутер	
по	пат	на	лизинг;	лизинг	или	обезбедување	време	
за	 пристап	 до	 компјутерска	 база	 на	 податоци,	
WEB	страници,		лични	страници	и	информативни	
табли	за	други;	услуги	на	планирање	и	дизајн	сите	
поврзани	 со	 телекомуникациски	 мрежи,	 апарати	
и	 инструменти;	 професионални	 консултативни	
услуги	од	областа	на	телекомуникациите,	праќање	
пораки,	 примање	 пораки,	 пренос	 на	 податоци	
и	 мрежни	 апарати	 и	 инструменти	 за	 податоци;	
обезбедување	 на	 компјутерски	 софтвер	 снимен	
од	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 обезбедување	
за	 привремена	 употреба	 на	 on-line	 софтвер	 кој	
не	може	да	 се	 пресними	 за	 дизајнирање	по	 пат	
на	 компјутер	 (САD)	 машини	 за	 компјутерско	
пребарување,	 игри,	 употреба	 и	 процесирање	 на	
зборови,	 обезбедување	 привремена	 употреба	
на	 on-line	 софтвер	 кој	 не	 може	 да	 се	 пресними	
за	употреба	како	компјутерска	програма	којашто	
ги	 организира	 нумеричките	 податоци	 во	 редови	
и	 колони	на	 терминалниот	екран;	 обезбедување	
за	привремена	употреба	на	on-line	софтвер	кој	не	
може	да	се	пресними	за	употреба	во	управувањето	
со	бази	на	податоци,	подготовка	на	информација	
поврзана	 со	 on-line	 прогноза	 на	 времето	 и	
ресторани,	 услуги	 на	 агенциите	 за	 резервации	
и	 услуги	 на	 туристички	 информација	 (коишто	 се	
однесуваат	на	сместување)	од	компјутерски	бази	
на	 податоци	 или	 обезбедени	 од	 инсталации	 на	
интернет;	подготовка	на	комуникациони	услуги	на	
говор	и	податоци;	наем	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	за	употреба	во	услугите	на	електронското	
банкарство;	наем	на	компјутерски	софтвер;	наем	
на	компјутери;	услуги	на	интеграција	на	системи;	
услуги	на	тестирање;	надградба	на	компјутерски	
софтвер;	пишување,	развој,	надградба	и	дизајн	на	
компјутерски	софтвер;	обезбедување	на	машини	
за	пребарување	
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i-mode

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 машини	 што	 одговараат,	 апарати	 и	

инструменти	 за	 снимање,	 пренос,	 прием,	
процесирање,	 враќање,	 репродукција,	
манипулација,	 анализа,	 покажување	и	 печатење	
на	 звук,	 слики	 и/или	 податоци;	 апарати	 и	
инструманти	 за	 управување	на	возила;	мобилни	
телефони;	апарати	и	инструменти	за	комуникација	
и	 телекомуникација;	 CD	 плеери;	 компјутерски	
апликационен	софтвер	за	дизајнирање	со	помош	
на	 компјутер	 (CAD),	 машини	 за	 копјутерско	
пребарување,	 игри,	 употреба	 и	 процесирање	
на	 зборови;	 компјетрски	 апликационен	 софтвер	
за	 употреба	 во	 компјутерска	 програма	 којашто	
ги	 организира	 нумеричките	 податоци	 во	 редови	
и	 колони	 на	 терминалниот	 екран;	 компјутерски	
апликационен	софтвер	за	употреба	во	водењето	
на	бази	на	податоци;	CD	драјвери;	 компјутерски	
игри	и	софтвер	за	компјутерски	игри;	компјутерски	
хардвер	 и	 фирмвер;	 компјутерски	 периферни	
уреди,	односно	мемории,	тастатури,	електронски	
пенкала,	 мауси,	 монитори	 и	 поврзувања	 помеѓу	
системите;	 компјутерски	 софтвер	 и	 публикации	
во	електронска	форма	добиени	on-line	до	бази	на	
податоци	или	капацитети	обезбедени	на	интернет	
(вклучувајќи	веб	страници);	компјутерски	софтвер	
и	 телекомуникациски	 апарати	 (вклучително	
модеми)	 кои	 овозможуваат	 врска	 со	 бази	 на	
податоци	и	со	интернет;	компјтерски	софтвер	кој	
може	 да	 се	 преземе	 од	 глобални	 компјутерски	
мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 снимен	 на	 ленти,	
дискови	 и	 картички;	 компјутерски	 софтвер	
кој	 овозможува	 пребарување	 на	 податоци;	
компјутерски	 софтвер;	 компјутери;	 компјутерски,	
комуникациски	 и	 дисплеј	 табли	 кои	 се	
употребуваат	 при	 трговските	 трансакции;	 стоки	
за	 комуникација	 со	 податоците;	 терминали	 на	
податоци;	 дебитни	 картички,	 кредитни	 картички	
и	 картички	 за	 наплата;	 апарати	 и	 инструменти	
за	дигитална	комуникација;	електронски	апарати	
и	 инструменти;	 електронски	 игри	 адаптирани	
за	 употреба	 само	 со	 телевизиски	 приемник	 кои	
овозможуваат	 корисниците	 да	 комуницираат	
меѓусебе;	 електронски	 картички	 со	 меморија,	
телефонски	 картички	 и	 електронски	 картички,	
сите	 за	 употреба	 со	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	електронски	табли	за	информации;	
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електронски	 системи	 за	 трговија;	 кертриџи	
за	 игри	 кои	 се	 употребуваат	 кај	 електронски	
апарати	за	играње;	лаптоп	и	ноутбук	компјутери;	
лаптоп	и	ноутбук	терминали;	магнетни	и	оптички	
медиуми	 на	 податоци,	 имено	 магнетни	 дискови,	
оптички	 дискови,	 флопи	 дискови,	 магнетни	
ленти,	 магнетни	 картички,	 оптички	 картички,	
картички	на	интегрални	кола,	магнетни	носачи	на	
податоци,	оптички	носачи	на	податоци;	апарати	и	
инструманти	за	мобилни	телефони;	пејџери;	ПДА	
(лична	дигитална	помош);	апарати	и	инструменти	
за	 далечински	 пристап	 на	 on-line	 информации,	
сите	 електронски;	 роботи	 за	 лична	 употреба	
или	 забава;	 стоки	 за	 сателитска	 комуникација;	
стоки	 за	 телекомуникации;	 кориснички	 станици;	
системи	 за	 управување	 со	 возила,	 имено	
електронски	управувачки	инструменти	за	глобално	
позиционирање;	кертриџи	за	видео	игри;	машини	
за	 играње	 со	 видео	 излез	 кои	 се	 употребуваат	
со	 телевизори	 и	 преку	 глобална	 комуникациска	
мрежа;	 видеофони;	 камери;	 мобилни	 телефони	
со	 камери;	 ремени	 за	 држење	 на	 компјутерски	
терминали;	телефони;	резервни	делови	и	делови	
од	опрема	за	наведените	стоки	

	 кл.	16	-	лепила	за	стационарни	и	домашни	потреби;	
реклами;	 рекламни	 и	 материјали	 за	 промоција;	
алманаси;	 картички	 за	 објавување;	 роденденски	
картички	 и	 божиќни	 картички;	 материјали	 за	
уметници;	 атласи;	 фотографски	 репродукции	
во	бело	на	 сина	основа,	 како	архитектонски	или	
енергетски	 планови,	 материјали	 за	 поврзување	
на	 книги;	 книшки,	 книги,	 брошури,	 каталози,	
информативни	 флаери,	 списанија,	 весници,	
панфлети,	 периодични	 списанија,	 проспекти,	
летоци,	печатен	материјал,	печатени	публикации,	
и	 печатен	 наставен	 материјал	 поврзан	 со	
комуникации,	 рачни	 компјутери,	 персонални	
компјутери,	 ПДА,	 компјутерски	 софтвер,	 музика	
и	филмови,	апарати	и	инструменти	за	водење	на	
автомобили,	камери,	телефони,	ремени	за	држење	
на	 компјутерски	 терминали;	 книшки,	 летоци,	
брошури	и	упатства;	книги,	календари;	производи	
од	картон,	имено	картони,	картонски	кутии;	карти;	
каталози;	венци;	комични	книги;	контролни	знаци;	
дневници;	именици;	корици	за	именици;	пликови,	
основни	каталози	за	производи;	графички	ликовни	
продукции;	графички	принт;	упатства;	материјали	
за	инструкции	и	учење	(освен	апарати);	списанија;	
упатства	за	употреба	во	областа	на	комуникации,	
рачни	 компјутери,	 персонални	 компјутери,	 ПДА,	
компјутерски	софтвер,	музика	и	филмови,	апарати	
и	инструменти	за	водење	на	автомобили,	камери,	
телефони,	 ремени	 за	 држење	 на	 компјутерски	
терминали;	 мапи;	 весници	 за	 дистрибуција	 меѓу	
читатели,	 весници;	 реквизити	 за	 канцеларии;	
четки	 за	 боење;	 памфлети;	 хартија;	 периодични	
списанија;	 фотографии;	 поштенски	 картички	
со	 слики;	 планови;	 пластичен	 леплив	 филм	 со	
можности	за	примена	во	палетизација;	пластична	
обвивка	 за	 пакување;	 пластичен	 материјал	 за	
пакување	 (којшто	 не	 е	 вклучен	 во	 други	 класи);	
карти	 за	 играње;	 поштенски	 картички;	 постери;	
печатени	 материјали;	 печатени	 планови;	
печатени	 публикации	 за	 рекламирање;	 печатени	
публикации;	 печатени	 билети,	 купони	 и	 ваучери;	

печатени	 распореди;	 проспекти;	 музички	 плочи;	
книги	со	песни;	стационари;	ленти	и	картички,	што	
се	однесува	на	снимање	на	компјутерски	програми	
и	податоци,	материјали	за	учење,	календари	кои	
се	кинат;	распореди;	реквизити	за	во	канцеларии	
и	 за	 машини	 за	 пишување	 (освен	 мебел);	 веб	
страници	 симнати	 од	 интернет	 во	 форма	 на	
печатен	 материјал;	 материјал	 за	 завиткување	 и	
пакување;	резервни	делови	и	делови	од	опрема	
за	наведените	стоки	

	 кл.	 38	 -	 услуги	 на	 алармирање	 на	 повици;	
услуги	 на	 исклучување	 на	 повици;	 услуга	 на	
дивертирање	и	пренасочување	на	повици,	услуга	
на	 снимање	 на	 повици;	 услуга	 на	 филтрирање	
на	 повици;	 услуги	 на	 мобилна	 комуникација;	
услуги	 на	 мобилни	 телефони;	 комуникација	 по	
пат	на	мобилни	телефони;	комуникација	по	пат	на	
компјутерски	терминали;	комуникација	по	пат	на	
мрежи	од	оптички	влакна;	услуги	на	комуникација	
со	 податоци;	 услуги	 на	 дигитална	 комуникација;	
услуги	 на	 размена	 на	 електронски	 податоци;	
услуги	 на	 елктронска	 пошта;	 електронски	
пренос	 на	 податоци,	 слики	 и	 документи	 преку	
компјутерски	терминали;	услуги	на	пренос	преку	
факс;	информативни	услуги	поврзани	со	мобилни	
комуникациски	 тарифи;	 услуги	 на	 мобилна	
комуникација;	 следење,	 организација	 и	 анализа	
на	 информациите	 поврзани	 со	 повиците;	 услуги	
поврзани	со	праќање		на	 	повеќекратни		пораки;		
on-line	информации	поврзани	со	телекомуникации;	
пејџинг	сервиси;	обезбедување	пристап	до	on-line	
компјутерски	 услуги;	 обезбедување	 „chat	 rooms”	
за	 пренос	 на	 пораки	 помеѓу	 компјутерските	
корисници	 кои	 се	 однесуваат	 на	 забава,	
образование,	технологија,	култура,	музика,	спорт,	
мода,	 јазик,	 персонални	 компјутери,	 работи	
поврзани	 со	 IT,	 актуелни	 настани	 и	 стилови	 на	
живеење;	обезбедување	на	услуги	на	електронски	
пренос;	 обезбедување	 on-line	 компјутерски	 бази	
на	 податоци	 од	 областа	 на	 телекомуникациите;	
обезбедување	 телекомуникациски	 врски	 до	
глобалена	компјутерска	мрежа	по	пат	на	мобилни	
телефони;	 обезбедување	 телекомуникациски	
врски	до	глобална	компјутерска	мрежа	по	пат	на	
компјутери;	подготовка	на	информации	и	подготовка	
на	извештаи,	сите	поврзани	со	телекомуникации;	
подготовка	на	телекомуникационен	пристап	и	врски	
со	компјутерски	бази	на	податоци	и	со	интернет;	
радио	 и	 телефонски	 пејџинг	 услуги;	 услуги	 на	
далечински	 пристап	 на	 податоци;	 изнајмување	
на	телекомуникациска	опрема,	имено	телефони	,	
факс	машини,	ПДА,	персонални	компјутери	и	рачни	
компјутери	 способни	 за	 меѓусебна	 комуникација	
преку	 телекомуникациона	 мрежа;	 изнајмување	
на	 телефонски	 апарати,	 факс	 машини	 и	 други	
телекомуникациски	 апарати	 и	 инструменти;	
услуги	на	сателитски	пренос;	услуги	на	собирање,	
преноси	 и	 процесирање	 на	 пораки	 и	 податоци;	
услуги	 на	 пренос,	 подготовка	 и	 прикажување	 на	
информации	 за	 деловни	 и	 домашни	 потреби	 од	
компјутерски	 сочувани	 банки	 на	 податоци	 или	
преку	интернет;	насочување	на	аудио	материјал	на	
интернет;	телекомуникација	и	распространување	
на	 информација	 во	 аудио	 и	 визуелна	 форма;	
телекомуникација	 на	 информација	 (вклучувајќи	
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веб	 страници),	 компјутерски	 програми	 и	
други	 податоци;	 телекомуникациони	 услуги;	
услуги	 на	 телефонски	 пораки;	 подготовка	 на	
услуги	 поврзани	 со	 примање,	 процесирање,	
прикажување,	снимање,	повторување	или	пренос	
на	податоци;	обезбедување	на	услуги	на	гласовни	
комуникации	и	комуникации	на	податоци;	пренос	
и	 процесирање	 на	 податоци	 од	 далечински	
локации	до	мобилни	телефони;	услуги	на	мрежи	
за	додавање	на	вредноста	 (VAN);	обезбедување	
пристап	 до	 електронски	 информативни	 табли	
преку	глобална	компјутерска	мрежа	

	 кл.	 42	 -	 советодавни	 и	 консултативни	 услуги	
поврзани	со	изградба,	 поправка	и	инсталирање;	
советодавни	 услуги	 поврзани	 со	 тарифи	 за	
мобилна	 комуникација,	 образование,	 обука,	
забава,	 спорт,	 рекреација,	 театар,	 телевизија,	
музика,	 вести	 и	 издавање,	 телекомуникации;	
анализа	на	информации;	компјутерски	и	софтвер	
консултативни	 услуги;	 анализи	 на	 компјутерски	
и	 телекомуникациски	 системи	 и	 мрежи;	 дизајн	
на	 компјутерска	 мрежа	 за	 други;	 компјутерско	
програмирање	 за	 други;	 компјутерски	 услуги,	
имено	 обезбедување	 на	 on-line	 публикации	 и	
списанија	од	областа	на	забавата,	образованието,	
технологијата	 и	 културите;	 компјутерски	 услуги,	
имено	 обезбедување	 на	 on-line	 публикации	 и	
списанија	од	областа	на	забавата,	образованието,	
технологијата	 и	 културата	 преку	 безжични	
телекомуникациски	 услуги;	 компјутерски	 услуги,	
имено,	 правење	 и	 одржување	 на	 веб	 страници	
за	 други;	 анализи	 на	 компјутерски	 системи;	
услуги	 на	 интеграција	 на	 компјутерски	 системи	
поврзани	 со	 финансиските	 услуги	 на	 продажба	
на	 големо	 и	 мало;	 база	 на	 податоци,	 on-line,	
интерактивна	 база	 на	 податоци	 и	 интернет	
советодавни	 и	 консултативни	 услуги	 поврзани	
со	 уредување,	 одржување	 и	 организирање	 на	
семинари	 и	 едукативни,	 рекреативни	 семинари	
и	 семинари	 за	 обука,	 конференции,	 конгреси,	
изложби	 и	 презентации;	 база	 на	 податоци,	 on-
line,	 интерактивна	 база	 на	 податоци	 и	 интернет	
советодавни	и	консултативни	услуги	поврзани	со	
услуги	 на	 агенциите	 за	 резервации,	 резервации	
и	 купување	 на	 билети	 со	 електронски	 и	
компјутерски	 средства,	 резервација	 на	 седишта	
за	 патување,	 услуги	 на	 карго	 превоз,	 услуги	 на	
доставување,	 доставување	 на	 стоки	 и	 пошта,	
образование,	 обука,	 забава,	 спорт,	 рекреација,	
театар,	 телевизија,	 музика,	 вести	 и	 објавување,	
услуги	 на	 електронски	 бази	 на	 податоци,	 услуги	
на	електронски	игри	и	натпревари	обезбедени	по	
пат	на	интернет,	услуги	на	забава,	услуги	на	увоз	
и	 извоз,	 услуги	 на	 инструкции	 и	 учење,	 услуги	
на	 програма	 на	 вести,	 услуги	 на	 транспорт	 на	
патници	и	воздушен	карго	транспорт,	подготовка	
на	 извештаи	 поврзани	 со	 услуги	 на	 објавување,	
резервација	 и	 услуги	 на	 купување	 на	 билети,	
услуги	 на	 резервација	 на	 билети,	 услуги	 на	
туристички	 информации,	 транспорт,	 пакување	 и	
складирање	 на	 стоки,	 услуги	 на	 управување	 со	
патувања,	услуги	на	туристички	агенции,	патнички	
услуги,	услуги	на	изнајмување	возила,	одржување	
возила;	 база	 на	 податоци,	 on-line,	 интерактивна	
база	 на	 податоци	 и	 интернет	 советодавни	 и	

консултативни	услуги	поврзани	со	инсталирање	на	
електрични	и	електронски	апарати	и	инструменти	
и	 компоненти	 на	 телекомуникациски	 мрежи,	
апарати,	 инструменти,	 инсталации,	 инструменти	
и	системи,	на	пренос	на	звук,	слика	и	податоци	и	
апарати	за	информација,	инсталациони	врски,	на	
системи	за	сигнализација,	комуникациони	системи	
и	 мрежи,	 на	 системи	 за	 електронска	 пошта	 и	
информации	 и	 електронски	 врски	 на	 податоци	
и	 делови	 за	 наведеното;	 база	 на	 податоци,	 on-
line,	 интерактивна	 база	 на	 податоци	 и	 интернет	
советодавни	 и	 консултативни	 услуги	 поврзани	
со	 печатење	 на	 книги,	 именици,	 прирачници,	
карти,	 списанија,	 упатства	 и	 печатени	 работи;	
база	 на	 податоци,	 on-line,	 интерактивна	 база	 на	
податоци	и	интернет	советодавни	и	консултативни	
услуги	 сите	 поврзани	 со	 услугите	 од	 класа	 42,	
имено:	 база	 на	 податоци,	 on-line,	 интерактивна	
база	 на	 податоци	 и	 интернет	 советодавни	 и	
консултативни	 услуги	 поврзани	 со	 инсталација,	
одржување	и	поправка	на	компјутерски	хардвер,	
компјутери	 и	 компјутерски	 мрежи;	 база	 на	
податоци,	 on-line,	 интерактивна	 база	 и	 интернет	
информациони	 услуги	 поврзани	 со	 услуги	 на	
електронските	бази	на	податоци	за	подготовка	на	
информација	поврзана	со	прогнозата	за	времето	
и	ресторани,	услуги	на	агенции	за	резервации	и	
услуги	 за	 турисгичка	 информација	 (коишто	 се	
однесуваат	 на	 сместување);	 дизајн	 на	 мрежи	 и	
телекомуникациски	 инсталации;	 дизајн,	 цртање	
и	авторизирано	пишување,	се	за	составување	на	
WEB	страници	на	интернет;	услуги	на	електронски	
бази	на	податоци	за	подготовка	на	информација	
поврзана	 со	 прогноза	 на	 времето	 и	 ресторани,	
услуги	 на	 агенциите	 за	 резервации	 и	 услуги	 на	
туристички	информации	(коишто	се	однесуваат	на	
сместување);	закуп,	наеми	и	лизинг	на	компјутери	
и	 инсталации	 за	 пренос	 на	 податоци	 и	 апарати	
и	 инсталации	 за	 нивна	 употреба;	 хостирање	 на	
Web	страници	на	други	на	комјутерски	сервер	за	
глобална	 комјутерска	 мрежа;	 информативни	 и	
советодавни	 услуги	 (	 вклучувајќи	 подготовка	 на	
информации)	 поврзани	 со	 прогноза	 на	 времето	
и	ресторани,	услуги	на	агенциите	за	резервации	
и	 услуги	 на	 туристички	 информација	 (коишто	
се	 однесуваат	 на	 сместување);	 услуги	 на	
обезбедување	време	за	пристап	до	on-line	комјутер	
по	пат	на	лизинг;	лизинг	или	обезбедување	време	
за	 пристап	 до	 компјутерска	 база	 на	 податоци,	
WEB	страници,	лични	страници	и	информативни	
табли	за	други;	услуги	на	планирање	и	дизајн	сите	
поврзани	 со	 телекомуникациски	 мрежи,	 апарати	
и	 инструменти;	 професионални	 консултативни	
услуги	од	областа	на	телекомуникациите,	праќање	
пораки,	 примање	 пораки,	 пренос	 на	 податоци	
и	 мрежни	 апарати	 и	 инструменти	 за	 податоци;	
обезбедување	 на	 компјутерски	 софтвер	 снимен	
од	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 обезбедување	
за	 привремена	 употреба	 на	 on-line	 софтвер	 кој	
не	може	да	 се	 пресними	 за	 дизајнирање	по	 пат	
на	 компјутер	 (CAD)	 машини	 за	 компјутерско	
пребарување,	 игри,	 употреба	 и	 процесирање	 на	
зборови,	обезбедување	за	привремена	употреба	
на	 on-line	 софтвер	 кој	 не	 може	 да	 се	 пресними	
за	употреба	како	компјутерска	програма	којашто	
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ги	 организира	 нумеричките	 податоци	 во	 редови	
и	 колони	 на	 терминалниот	 екран;	 обезбедување	
за	привремена	употреба	на	on-line	софтвер	кој	не	
може	да	се	пресними	за	употреба	во	управувањето	
со	бази	на	податоци,	подготовка	на	информација	
поврзана	 со	 on-line	 прогноза	 на	 времето	 и	
ресторани,	 услуги	 на	 агенциите	 за	 резервации	
и	 услуги	 на	 туристички	 информација	 (коишто	 се	
однесуваат	на	сместување)	од	компјутерски	бази	
на	 податоци	 или	 обезбедени	 од	 инсталации	 на	
интернет;	подготовка	на	комуникациони	услуги	на	
говор	и	податоци;	наем	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	за	употреба	во	услугите	на	електронското	
банкарство;	наем	на	компјутерски	софтвер;	наем	
на	компјутери;	услуги	на	интеграција	на	системи;	
услуги	на	тестирање;	надградба	на	 компјутерски	
софтвер;	пишување,	развој,	надградба	и	дизајн	на	
компјутерски	софтвер;	обезбедување	на	машини	
за	пребарување	

(111)	 12773	 (151)	 12/03/2007
(210)	 TM		2003/801	 (220)	 07/10/2003
	 	 (181)	 07/10/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ФАБРИКА ЗА КВАСЕЦ И АЛКОХОЛ АД БИТОЛА
 ул. Индустриска бб, MK
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	окер,	бела,	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(111)	 12774	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2003/839	 (220)	 13/11/2003
	 	 (181)	 13/11/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за информациони системи ОН.НЕТ 

ДОО Скопје
 ул.„Партизански одреди бр.70, ДТЦ Алуминка, 

5-ти кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 сина,	портокалова,	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	глувче	(информатика),	еластични	дискети,	

електрични	 кабли	 (кабелски	 спојки),	 интер-
комуникации	 (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)	

	 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)	

(111)	 12647	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2003/845	 (220)	 17/11/2003
	 	 (181)	 17/11/2013
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
 Baarermatte, 6340 Baar, CH
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	4	-	масла;	масти;	мазива;	горива	

(111)	 12655	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2004/9	 (220)	 09/01/2004
	 	 (181)	 09/01/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Трговско друштво за производство и трговија 

Словин Југококта АД Скопје
 ул. Шарпланинска бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	бела,	црна,	зелена	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	32	-	безалкохолни	газирани	пијалаци	
	 кл.	43	-	услуги	за	подготвување	пијалаци	

(111)	 12783	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2004/45	 (220)	 29/01/2004
	 	 (181)	 29/01/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ПОПОВА СЛАВИЦА 
 ул. Бања Лучка 8, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(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	

	 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	

(111)	 12660	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2004/104	 (220)	 18/02/2004
	 	 (181)	 18/02/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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
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(510,	511)
	 кл.	 16	 -	 хартија;	 производи	 од	 хартија;	

репрографски	материјали	 осетливи	 нa	 светлина,	
топлина	 и	 притисок;	 хартија	 којашто	 е	 осетлива	
на	 дијазо-бои	 (плоча,	 филм,	 фолија);	 хартија	
којашто	е	електростатички	осетлива	(плоча,	филм,	
фолија);	хартија	за	офсет	матрици	(плоча,	филм,	
фолија);	 хартија	 за	 ксерографија;	 печатарски	
ленти	и	термичка	хартија;	обична	хартија;	машини	
за	 пишување;	 ленти	 за	 машини	 за	 пишување;	
хартија	 за	 умножување;	 прибор	 за	 пишување;	
печатени	 публикации,	 весници,	 списанија;	
матрици	 (хартиени	матрици	за	сито-печат-плоча,	
филм,	фолија);	хартиени	матрици	за	шапирограф	
(плоча,	филм,	фолија);	термичка	лента	за	печтење;	
филмови	 за	 обична	 или	 OH	 хартија;	 апарат	 за	
уништување	на	документи	(шредер)	

(111)	 12663	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2004/105	 (220)	 18/02/2004
	 	 (181)	 18/02/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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.	14	-	саати;	часовници;	стоперки;	часовничарски	

и	хронометриски	инстументи,	делови	и	опрема	за	
сите	наведени	ставки	

(111)	 12665	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2004/110	 (220)	 18/02/2004
	 	 (181)	 18/02/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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.	 2	 -	 развивачи,	 тонери,	 фиксери,	 супстанци	

за	 фиксирање,	 печатарски	 бои;	 пигменти	 за	
печатење,	тонери	за	употреба	во	касети,	касета	со	
тонер	за	фотокопир	машини,	факсови,	печатарски	
машини	 и	 печатачи;	 бои	 за	 употреба	 во	 касети;	
бои;	бои	за	употреба	во	касети	со	ваљаци	

	

(111)	 12667	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2004/(111)	 (220)	 18/02/2004
	 	 (181)	 18/02/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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.	 1	 -	 хемиски	 производи	 за	 фотографија,	

размножување,	копирање	и	печатење;	развивачи,	
тонери,	 фиксери,	 супстанции	 за	 фиксирање,	
раствори	 за	 фиксирање,	 фотографски	
сензибилизатори;	 супстанции	 за	 развивање;	
фотографски	 филм;	 фотографска	 хартија;	
сензитивна	 хартија	 за	 копирање;	 репрографски	
материјал	осетлив	на	светлина,	топлина	и	притисок;	
хартија	 сензибилна	 на	дијазо-бои	 (плоча,	филм,	
фолија);	хартија	за	офсет	матрици	(плоча,	филм,	
фолија);	хартија	за	ксерографија;	термичка	лента	
за	 печатење;	 филмови	 за	 копирање	 на	 обична	
хартија	 или	 за	 ОН	 хартија;	 термохромен	 филм;	
течности	 за	 симнување	 на	 тонери	 кои	 содржат	
површинска	активна	супстанција	

(111)	 12634	 (151)	 19/03/2007
(210)	 TM		2004/112	 (220)	 18/02/2004
	 	 (181)	 18/02/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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.	 44	 -	 одгледување	 на	 животни;	 пејзажна	

архитектура;	 јавни	 купатила	 за	 хигиенска	
намена;	 купатила	 на	 пареа;	 салони	 на	 убавина;	
медицински	клиники;	фризерски	салони;	плетење	
венци;	 домови	 за	 рековалесценти;	 куќи	 за	
одмор;	болници;	здравствена	нега;	хортикултура;	
градинарство;	 изнајмување	 на	 опрема	 за	
фарма;	 масажа;	 медицинска	 помош;	 услуги	 од	
оптичар;	расадници;	физиотерапија;	психолошко	
тестирање;	 санаториуми;	 ветеринарна	 помош;	
забарство;	 куќи	 за	 нега;	 воздушно	 и	 рачно	
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распрскување	на	ѓубриво	и	други	агрохемикалии;	
опслужување	 на	 животни;	 услуги	 на	 банки	 за	
крв;	 аранжирање	 на	 цвеќе;	 свратилишта;	 нега	
на	 тревници;	маникир;	 услуги	 на	 акушерки;	 нега	
(медицинска);	 совети	 за	 лекови;	 	 пластична	
хирургија;	 лечење	 на	 дрво;	 уништување	 на	
црви	 (во	 земјоделството);	 уништување	 на	 мов;	
опслужување	 домашни	 миленици;	 вградување	
на	 коса;	 услуги	 на	 физиолог;	 изнајмување	 на	
санитарна	опрема	

(111)	 12722	 (151)	 16/03/2007
(210)	 TM		2004/151	 (220)	 01/03/2004
	 	 (181)	 01/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija, 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	жолта,	зелена,	златнобеж
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	производи	од	жито	(чипс)	

(111)	 12723	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/152	 (220)	 01/03/2004
	 	 (181)	 01/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija, 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	сина,	бела,	златнобеж
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	производи	од	жито	(флипс)	

(111)	 12725	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/153	 (220)	 01/03/2004
	 	 (181)	 01/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija, 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	бела,	сина,	зелена,	златнобеж
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	производи	од	жито	(флипс)	

(111)	 12822	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2004/172	 (220)	 01/03/2004
	 	 (181)	 01/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija, 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 бела,	 жолта,	 зелена,	 жолтокафена,	
златножолта,	сребрена,	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	мирудии	

12822



Glasnik, 14/2,  str. 188-422, juni 2007 Skopje

Trgovski marki

314

(111)	 12823	 (151)	 19/03/2007
(210)	 TM		2004/216	 (220)	 16/03/2004
	 	 (181)	 16/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 МУЛТИ-ПУРЕ КОРПОРАЦИЈА ДОО 
 Експорт-Импорт
 Бул. АВНОЈ бр. 4/3-10,  Поштенски фах 870, 

1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 11	 -	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	

производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	

	 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	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	

	 кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	

(111)	 12861	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2004/238	 (220)	 22/03/2004
	 	 (181)	 22/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 АД ЈАКА 80 Радовиш Македонија
 ул. „Маршал Тито” бр. 2, Радовиш, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

COLDARIN

(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)	 12726	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/276	 (220)	 07/04/2004
	 	 (181)	 07/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(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	

(111)	 12728	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/278	 (220)	 08/04/2004
	 	 (181)	 08/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(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	
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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/,	
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	

(111)	 12862	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2004/279	 (220)	 08/04/2004
	 	 (181)	 08/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SECUREX

(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	

(111)	 12729	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/280	 (220)	 08/04/2004
	 	 (181)	 08/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	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	

(111)	 12809	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/281	 (220)	 09/04/2004
	 	 (181)	 09/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH, Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Mаdison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ANYA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	 -	фармацевтски	 препарати,	 имено,	 орални	

контрацептивни	средства	

(111)	 12622	 (151)	 19/02/2007
(210)	 TM		2004/293	 (220)	 15/04/2004
	 	 (181)	 15/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ОХИС - Фабрика „Билјана”
 ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK
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(540)	

(591)	 црвена,	сина,	жолта,	зелена,	кафена,	црна,	бела
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	средства	за	миење,	чистење,	одмастување,	

полирање,	 дезинфекција,	 дезодорирање,	
абразиви,	сапуни	

(111)	 12623	 (151)	 19/02/2007
(210)	 TM		2004/294	 (220)	 15/04/2004
	 	 (181)	 15/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ОХИС - Фабрика „Билјана”
 ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	сина,	жолта,	бела,	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	средства	за	миење,	чистење,	одмастување,		

дезинфекција,	дезодорирање,	полирање,	сапуни	

(111)	 12624	 (151)	 19/02/2007
(210)	 TM		2004/295	 (220)	 15/04/2004
	 	 (181)	 15/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ОХИС - Фабрика „Билјана”
 ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	жолта,	црвена,	црна,	бела,	зелена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	средства	за	миење,	одмастување,	чистење,	

дезинфекција,		полирање,	сапуни	

(111)	 12625	 (151)	 19/02/2007
(210)	 TM		2004/296	 (220)	 15/04/2004
	 	 (181)	 15/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ОХИС - Фабрика „Билјана”
 ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	жолта,	црвена,	црна,	бела,	зелена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	средства	за	миење,	одмастување,	чистење,	

дезинфекција,		полирање,	сапуни	
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(111)	 12730	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/297	 (220)	 16/04/2004
	 	 (181)	 16/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 HONDA MOTOR CO., LTD.,
 No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, 

Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 12	 -	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	

воздух	или	вода;	нивни	делови	и	опрема	вклучени	
во	интернационалната	класа	12	

(111)	 12627	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2004/387	 (220)	 31/05/2004
	 	 (181)	 31/05/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „Индустриска бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

(591)	 бела,	зелена,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	бомбони	

(111)	 12654	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2004/388	 (220)	 31/05/2004
	 	 (181)	 31/05/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „Индустриска бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK

(540)	

(591)	 жолта,	зелена,	портокалова,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	бомбони	

(111)	 12911	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/395	 (220)	 02/06/2004
	 	 (181)	 02/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „Индустриска бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

(591)	 црна,	бела,	црвена,	зелена,	сина,	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	бомбони	

(111)	 12910	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/396	 (220)	 02/06/2004
	 	 (181)	 02/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „Индустриска бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
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(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	жолта,	бела,	црна,	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	крекери,	переци	

(111)	 12909	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/397	 (220)	 02/06/2004
	 	 (181)	 02/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги на 

големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „Индустриска бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

(591)	 црвена,	сина,	бела,	жолта,	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	бомбони	

(111)	 12908	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/398	 (220)	 02/06/2004
	 	 (181)	 02/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги на 

големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „Индустриска бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK

(540)	

(591)	 сина,	бела,	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	бомбони	

(111)	 12907	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/399	 (220)	 02/06/2004
	 	 (181)	 02/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „Индустриска бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	бомбони	

(111)	 12865	 (151)	 10/04/2007
(210)	 TM		2004/439	 (220)	 18/06/2004
	 	 (181)	 18/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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
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(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),	кореспон–
денција,	објавување	весници,	централна	база	на	
податоци	

(111)	 12866	 (151)	 10/04/2007
(210)	 TM		2004/441	 (220)	 18/06/2004
	 	 (181)	 18/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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),	кореспон–
денција,	објавување	весници,	централна	база	на	
податоци	

(111)	 12793	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/487	 (220)	 07/07/2004
	 	 (181)	 07/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(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	

(111)	 12792	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/488	 (220)	 07/07/2004
	 	 (181)	 07/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

GREEN LABEL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	
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(111)	 12790	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2004/489	 (220)	 07/07/2004
	 	 (181)	 07/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

KEEP WALKING

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	

(111)	 12860	 (151)	 28/03/2007
(210)	 TM		2004/492	 (220)	 08/07/2004
	 	 (181)	 08/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „BONES GROUP” d.o.o.
 Kumodraska 260, Beograd, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	зелена,	бела,	црвена,	црна,	темно	и	светло	
сина,	темно	и	светло	розова

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	паста	за	заби	

(111)	 12882	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/493	 (220)	 08/07/2004
	 	 (181)	 08/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 PRINCO CORPORATION
 No. 6, Creation 4th Rd., Hsinchu Science Park, 

Hsinchu, TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(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	

(111)	 12733	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/541	 (220)	 16/07/2004
	 	 (181)	 16/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 HYUNDAI MOTOR COMPANY
 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	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	

(111)	 12734	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/542	 (220)	 20/07/2004
	 	 (181)	 20/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

KIVEXA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	препарати	и	супстанции	

(111)	 12735	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/552	 (220)	 23/07/2004
	 	 (181)	 23/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 GPX International Tire Corporation 
 730 Eastern Avenue, 
 Malden Massachusetts 02148-0070, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
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(540)	

GALAXY
(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	

(111)	 12736	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/554	 (220)	 23/07/2004
	 	 (181)	 23/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CONBRIZA
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 вклучително	

препарати	 за	 третирање	 состојби	 на	 менопауза	
и	 постменопауза	 и	 за	 превенција	 и	 третман	 на	
остеопороза	

(111)	 12737	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/555	 (220)	 23/07/2004
	 	 (181)	 23/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(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	

(111)	 12738	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/559	 (220)	 29/07/2004
	 	 (181)	 29/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - Скопје 
 бул.”Александар Македонски” бр. 12, 
 1000 Скопје, MK

(540)	

CAFFETIN NEO
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12739	 (151)	 05/03/2007
(210)	 TM		2004/569	 (220)	 04/08/2004
	 	 (181)	 04/08/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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	
	 ул.’’Јуриј		Гагарин’’		55/	50,	1000,	Скопје
(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	

	 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	
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(111)	 12943	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2004/570	 (220)	 04/08/2004
	 	 (181)	 04/08/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS 

COFFEE COMPANY
 2401 Utah Avenue South Seattle, 
 Washington 98134, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	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,	
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	доставувањe	кафе	
за	 канцелариски	 потреби;	 услуги	 за	 договарањe	
при	 нарачка	 на	 храна;	 подготвување	 храна;	
подготвување	и	продажба	на	храна	и	пијалоци	„за	
носење”	

(111)	 12944	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2004/571	 (220)	 04/08/2004
	 	 (181)	 04/08/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS 

COFFEE COMPANY
 2401 Utah Avenue South Seattle, 
 Washington 98134, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(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,	
газирани	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;	
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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,	 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	
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	доставувањe	кафе	
за	 канцелариски	 потреби;	 услуги	 за	 договарањe	
при	 нарачка	 на	 храна;	 подготвување	 храна;	
подготвување	и	продажба	на	храна	и	пијалоци	„за	
носење”	

(111)	 12740	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/591	 (220)	 06/08/2004
	 	 (181)	 06/08/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100, 
 60318 FRANKFURT, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	козметички	препарати	
	 кл.	5	-	фармацевтски	препарати	
	 кл.	 10	 -	 вештачки	 заби,	 забарски	 апарати	 и	

инструменти	

(111)	 12971	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2004/592	 (220)	 06/08/2004
	 	 (181)	 06/08/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Kraft Foods Schweiz Holding AG
 Bellerivestrasse 203, CH-8008, Zurich, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
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(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	

(111)	 12763	 (151)	 16/03/2007
(210)	 TM		2004/599	 (220)	 17/08/2004
	 	 (181)	 17/08/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SSANGBANGWOOL LTD.
 49-4, Nonhyun-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(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	

(111)	 12762	 (151)	 16/03/2007
(210)	 TM		2004/600	 (220)	 17/08/2004
	 	 (181)	 17/08/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SSANGBANGWOOL LTD.
 49-4, Nonhyun-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(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”,	
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	

(111)	 12731	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/633	 (220)	 06/09/2004
	 	 (181)	 06/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 R & A Bailey & Co 
 Nangor House, Western Estate, Dublin 12, IE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бронзена	(светло	и	темно	црвена),	бела	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	

(111)	 12941	 (151)	 03/05/2007
(210)	 TM		2004/641	 (220)	 09/09/2004
	 	 (181)	 09/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за трговија на големо и мало, 

производство и услуги ПОНИКВА ФАРМ доо 
експорт импорт Скопје

 ул.”Сава Ковачевиќ” бр. 23, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	зелена,	темно	зелена,	црвена	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	29	-	сирење	
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(111)	 12761	 (151)	 16/03/2007
(210)	 TM		2004/645	 (220)	 09/09/2004
	 	 (181)	 09/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
 ул.”Марксова” бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VIP

(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	

(111)	 12760	 (151)	 16/03/2007
(210)	 TM		2004/647	 (220)	 10/09/2004
	 	 (181)	 10/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

PLAY

(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	

(111)	 12759	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/651	 (220)	 14/09/2004
	 	 (181)	 14/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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 PLAY

(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	

(111)	 12877	 (151)	 26/03/2007
(210)	 TM		2004/654	 (220)	 15/09/2004
	 	 (181)	 15/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Златевски Љубиша
 ул.”Фазанерија I” бр.96, Гостивар, MK
(540)	

НЕНИКО

(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	

(111)	 12878	 (151)	 26/03/2007
(210)	 TM		2004/657	 (220)	 15/09/2004
	 	 (181)	 15/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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	
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(111)	 12749	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2004/662	 (220)	 16/09/2004
	 	 (181)	 16/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Agouron Pharmaceuticals, Inc., 
 a California corporation, located and doing 

business at
 10777 Science Center Drive, San Diego, 
 California 92121, US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

ROKIO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12758	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/663	 (220)	 16/09/2004
	 	 (181)	 16/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 PFIZER PRODUCTS INC, 
 a corporation organized and existing under the 

laws of the State of Connecticut, and residing at:
 Eastern Point Road Groton CT 06340, US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

NURESCA
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	и	ветеринарни	препарати	

(111)	 12750	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2004/664	 (220)	 16/09/2004
	 	 (181)	 16/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 PFIZER PRODUCTS INC. 
 (a Connecticut Corporation)
 Eastern Point Road Groton 
 Connecticut 06340, US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

CONVENIA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	и	ветеринарни	препарати

(111)	 12748	 (151)	 05/03/2007
(210)	 TM		2004/665	 (220)	 17/09/2004
	 	 (181)	 17/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm koncern A.D.
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MIANSAN
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12747	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/667	 (220)	 17/09/2004
	 	 (181)	 17/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Tractors and Farm Equipment Limited an Indian 

Company
 861, Anna Salai, Chennai - 600 002, 
 State of Tamil Nadu, IN
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(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

(111)	 12746	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/680	 (220)	 20/09/2004
	 	 (181)	 20/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

MITAVA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи,	кардио	лекови	
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(111)	 12745	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/681	 (220)	 20/09/2004
	 	 (181)	 20/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

ARVIND

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12744	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/683	 (220)	 20/09/2004
	 	 (181)	 20/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

HALEA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи,	антидепресиви	

(111)	 12743	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/684	 (220)	 20/09/2004
	 	 (181)	 20/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)
	 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	

(111)	 12648	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2004/709	 (220)	 24/09/2004
	 	 (181)	 24/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 KOC HOLDING A.S. 
 Azizbey Sokak No.1 
 81207 KUZGUNCUK ISTANBUL, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	4	-	адитиви	што	не	се	од	хемиско	потекло,	до	

моторни	горива;	алкохол	(гориво);	антрацит;	оружје	
(масти	за	оружје);	пчелен	восок;	восок	за	ремење;	
маст	за	ремење;	ремење;	бензен;	бензин;	бензол;	
основно	 масло	 за	 индустриски	 намени;	 чизми;	
брикети	 (експлозивни);	 брикети	 (дрвени);	 свеќи;	
свеќи	 за	 божикни	 елки;	 карбуратори;	 карнауба	
восок;	 масло	 за	 технички	 намени	 (кастор);	
церезин;	 дрвен	 јаглен	 (гориво);	 јаглен;	 брикети	
од	 јаглен;	 прашина	од	 јаглен	 (гориво);	 нафта	од	
јаглен;	масло	од	јаглен;	кокс;	експлозивно	масло;	
дизел	 масло;	 потребни	 честички	 од	 прашина	
за	 пополнување;	 подготовки	 за	 отстранување	
прашина;	етер	(петролеум);	запалки	за	оган;	огнени	
дрвца;	рибино	масло	што	не	е	 за	дополнување;	
флуиди;	гориво,	гасно	гориво;	гориво	со	алкохолна	
база;	 гас	 за	 запалки;	 гас	 за	 осветлување;	 гас	
(производство);	 гас	 под	 притисок	 (гориво);	
гасолин;	графит	(лубрикант);	маст	за	оружје;	маст	
за	 ремење;	 маст	 за	 чизми;	 маст	 за	 кожа;	 маст	
за	 чевли;	 маст	 (илуминирачка);	 илуминирачка	
маст;	илуминирачки	восок;	илуминирачко	гориво;	
индустриски	восок;	керозин;	фитили	за	светилки;	
ланолин;	кожа	(маст	за	кожа);	кожа	(презервативи	
за	 кожа)	 масла	 и	 масти;	 гориво	 за	 светилки;	
гас	 за	 светилки;	 лигнит;	 лигроин;	 лубриканти;	
лубрикатен	графит;	лубрикатна	маст;	лубрикатно	
масло;	 цементирање	 (масло	 за	 заштита	 на	
цементот);	 мазут;	 метилспририт;	 минерално	
гориво;	моистирано	масло;	нафта;	ноќни	светилки	
(свеќички);	суви	подготовки	за	ремење;	масло	за	
заштита	на	кожата;	масло	за	заштита	на	цемент;	
масло	 гас;	 масло	 за	 бои;	 масло	 за	 олеснување	
(градење);	 олеин;	 озокерит;	 бои	 (масло	 за	 бои);	
хартиени	 парчиња	 за	 потпалување;	 парафин;	
тресет	 (блокови	 гориво);	 тресет	 (гориво);	 тресет	
(брикети);	 петрол;	 петролеум	 етер;	 петролејно	
желе	 за	 индустриски	 намени;	 петролеј	 (суров	
или	рафиниран);	гориво	од	репка	за	индустриска	
намена;	 ксилол;	 ксилен;	 маст	 од	 волна;	 дрвени	
стапчиња	 за	 потпалување;	 дрвени	 брикети;	
фитили	за	ламби;	фитили	за	свеќи;	восок	(суров,	
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материја);	 сончогледово	 масло	 за	 индустриска	
намена;	 масло	 од	 соја	 за	 подготовка	 нелеплив	
третман	на	кујнски	уреди;	стеарин;	 компримиран	
гас	(гориво);	парни	мешавини	на	гориво;	текстилно	
масло;	тапер;	лој	

	 кл.	 6	 -	 инсталации	 за	 еркондишни	 (дактови	
од	 метал	 за	 вентилација);	 легури	 од	 метал;	
алуминиум,	алуминиумска	фолија;	алуминиумска	
жица;	 арматурни	 оплати;	 сидра;	 аголни	 железа;	
стапици	за	диви	животни;	антифрикционен	метал;	
наковални;	наковални	-	подвижни;	оплатување	со	
арматура;	 кафези	 од	метал;	 ознаки	 од	метал	 за	
возило;	метални	топчиња;	затегнувачи	од	метал;	
бодликава	 жица;	 обрачи	 за	 буриња	 од	 метал;	
метални	буриња;	препреки	од	метал	за	патишта;	
метални	шипки;	 метални	 кошници;	 простории	 за	
птици;	 метални	 листови;	 брави;	 врати;	 рамки	 за	
врати;	 прозорци;	 рамки	 за	 прозори;	 жалузини	 и	
ролетни;	 светилки	 за	 покриви;	 веранди;	 излози;	
скелиња;	конструкции	за	скелиња;	кули	од	скелиња;	
платформи	 за	 скелиња;	 арматури;	 прекривки;	
конструкции	за	обезбедување	привремен	пристап	
кон	зградите	или	нивни	појачувања	и	инжинерски	
конструкции;	 столбови;	 држачи	 за	 столбови;	
утврдување	обала;	огради;	црева;	макари	за	црева;	
конструкции	што	се	состојат	од	скеле	за	стадиуми;	
метални	монтажни	елементи;	делови	од	метални	
елементи;	 делови	 од	 легури;	 цевководи;	 цевки;	
поставување	 цевки;	 винтови;	 навртки,	 нитни;	
подлошки,	 шрафцигери;	 шајки;	 прицврстувачи;	
двострано	 закривени	 клинови;	 клинови	 за	
градежништво	 и	 инженерски	 потреби;	 шајчиња;	
закачки;	 куки;	 клучеви;	 ненарежани	 клучеви;	
рези;	 синџири;	 алки;	 чаури;	 шарки;	 плочести	
котви;	чаурна	навртка;	ушести	винтови;	плитчасти	
винтови;	 наглавки	 за	 прицврстувачи;	 фаќалки;	
уреди	 за	 прицврстување;	 неелектрични	 кабли;	
жичани	мрежи;	ознаки;	плочки	со	називи;	синџири	
за	 клучеви;	 приврзоци	 за	 клучеви;	 градежничка	
железарија;	 окови	 и	 арматура	 од	 вообичаени	
метали	 и	 нивни	 легури;	 потпирачи;	 потпорници	
за	 рудници;	 прекривки	 за	 гаражи;	 кутии	 за	 алат;	
палети;	 оглавници	 за	 палети;	 палетни	 кафези;	
комори	за	дестилација;	контејнери;	полици;	рампи;	
држачки	(основи)	и	платформи;	полупроизводи	од	
синтеруван	метал;	груби	окови	и	делови	од	метал	
и	легури	што	не	се	вклучени	во	другите	 класи	а	
се	 користат	 за	 возила;	 приколки;	 полуприколки;	
мотори	 со	 внатрешно	 согорување,	 механички	
механизми	 за	 трансмисија	 на	 сила;	 земјоделски	
направи;	земјоделски	машини;	градежни	машини;	
машини	 за	 алат;	 метални	 градежни	 материјали;	
вообичаени	 метали	 и	 нивни	 легури;	 метални	
градежни	 материјали;	 преносни	 конструкции	
на	 згради	 од	 метал;	 материјали	 од	 метал	 за	
железници;	неелектрични	кабли	и	жици	од	обичен	
метал;	 железарија;	 ситни	 производи	 од	 метални	
конструкции;	 цевки	 и	 црева	 од	 метал;	 сефови;	
добра	 од	 обичен	 метал	 што	 не	 се	 вклучени	 во	
друга	класи;	руди	

	 кл.	 39	 -	 воздушен	 транспорт;	 амбулантски	
транспорт;	 транспорт	 со	 блиндирани	 возила;	
аранжмани	 на	 крстарења;	 аранжмани	 на	 тури;	
транспорт	 на	 товарни	 бродови;	 изнајмување	
бродови;	складирање	бродови;	бродски	транспорт;	

букирање	 на	 седишта	 за	 патувања;	 брокерство	
(за	 превоз	 на	 товар);	 брокерство	 (транспортно);	
транспорт	 со	 автобуси;	 канали	 (оперирање	
со	 каналите);	 паркинг	 за	 возила;	 изнајмување	
возила;	 транспорт	 со	 автомобили;	 картинг;	
шоферски	 услуги;	 изнајмување	 инструктори;	
курирски	 услуги	 (пораки	 и	 нарачки);	 крстарења;	
испорака	 (пораки);	 испорака	 на	 имот;	 испорака	
по	 пошта;	 испорака	 на	 весници;	 дистрибуција	
на	 енергија;	 ремења	 за	 седишта	 (изнајмување);	
нуркачки	 костуми	 (изнајмувања);	 дистрибуција	
на	електрична	енергија;	енергија	 (дистрибуција);	
придружба	 на	 патници;	 транспорт	 со	 фери	 -	
бродови;	 брокерство	 на	 товар;	 испраќање	 на	
товар;	изнајмување	шкафови	за	замрзната	храна;	
мебел	 (транспорт);	 изнајмување	 гаражи;	 стоки	
(испраќање	 на	 стоката);	 стоки	 (складирање);	
обезбеден	 транспорт	 на	 вредности;	 тегнење;	
изнајмување	 коњи;	 кршење	 мраз;	 информации	
(складирање);	 информации	 (транспорт);	
лансирање	сателити	за	други;	бродови	за	истовар	
на	 бродови;	 транспорт	 во	 марини;	 испорака	 на	
пораки;	 испорака	 на	 весници;	 оперирање	 со	
канали;	 пакување	 на	 стока;	 испорака	 на	 пакети;	
изнајмување	 паркинг	 простори;	 транспорт	 на	
патници;	 пилотирање;	 цевковод	 (транспорт	 по	
цевки);	транспорт	со	бродови	за	уживање;	портири;	
железнички	транспорт;	изнајмување	фрижидери;	
сервиси	на	селење;	изнајмување	нуркачки	ѕвона;	
изнајмување	 нуркачки	 костими;	 изнајмување	
тркачки	 автомобили;	 операции	 на	 спасување	
(транспорт);	резервација	(транспорт);	резервација	
(патничка);	 речен	 транспорт;	 багажници	
(изнајмување	 возила);	 спасување	 бродови;	
спасување(подводно);	 спасување;	 брокерство	
на	 бродови;	 панорамски	 прошетки;	 крајбрежни	
работници;	 чување;	 чување	 (бродови);	 чување	
контејнери	 (изнајмување);	 чување	 информации;	
чување	 електронски	 зачувани	 податоци	 или	
документи	

	 кл.	 43	 -	 бироа	 за	 сместување	 (хотели,	 куќи	
за	 изнајмување);	 сместување	 (изнајмување);	
резервации	 на	 сместување	 (привремени);	
животни	 (пансиони);	 бар	 услуги;	 пансиони	 за	
животни;	 резервирање	 пансиони;	 пансион	 куќи;	
згради	 (изнајмување);	 кафулиња;	 кафетерии;	
камп	сервиси	 (празнични)	наместени;	објекти	во	
кампови;	 кантини;	 катеринг	 (јадење	 и	 пијалоци);	
услуги	 на	 дневни	 медицински	 сестри;	 услуги	 на	
кампови	 за	 празници;	 домови	 (пензионерски);	
домови	 (туристички);	 хотелски	 резервации;	
хотели;	куќи	(пансионски);	мотели;	овозможување	
на	изнајмување	објекти	во	кампови;	изнајмување	
столови,	 маси;	 изнајмување	 соби	 за	 состаноци;	
изнајмување	 привремено	 сместување;	
изнајмување	 шатори;	 изнајмување	 подвижни	
згради;	 резервации	 за	 привремено	 сместување;	
ресторани;	 ресторани	 (самопослужување);	 куќи	
за	пензионери;	снек-барови;	туристички	домови	
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(111)	 12672	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2004/722	 (220)	 28/09/2004
	 	 (181)	 28/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

PERFORMA
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 и	 супстанции;	

контрацептивни	 препарати	 и	 супстанции;	
спермоцидиални	 гелови,	 течности	 и	 креми;	
хигиенски	 средства	 за	 мачкање	 и	 средства	 за	
дезинфекција;	 препарати	 за	 локална	 употреба;	
анестетици	

	 кл.	10	 -	презервативи,	контрацептивни	средства,	
хигиенски	или	профилактички	уреди	

(111)	 12928	 (151)	 27/04/2007
(210)	 TM		2004/726	 (220)	 29/09/2004
	 	 (181)	 29/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(300)	 78/422,475		20/05/2004		US
(732)	 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)	

(591)	 зелена	и	сина
(551)	 индивидуална
(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.	 36	 -	 услуги	 за	 собирање	 добротворни	
фондови	

	 кл.	37	 -	 реновирање	и	 конструкција	на	станбени	
објекти	

(111)	 12778	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/736	 (220)	 04/10/2004
	 	 (181)	 04/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SADIA S.A.
 Rua Senador Attilio Fontana 86 CONCORDIA - 

SANTA CATARINA, BR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	 и	 темно	 сина,	 бела,	 светло	 и	 темно	
сива,	 светло	 и	 темно	 кафена,	 црвена,	 жолта,	
жолтокафена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29	 -	 месо	 и	 месни	 производи,	 а	 особено	

топчиња	 од	месо,	 хамбургери	 (месо),	 замрзнати	
пилиња	валкани	во	лебни	трошки;	грутки	

	 кл.	30	-	производи	направени	од	жита,	леб,	колач	
и	слатки,	а	особено	пици,	лазањи	

(111)	 12780	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/737	 (220)	 04/10/2004
	 	 (181)	 04/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SADIA S.A.
 Rua Senador Attilio Fontana 86 CONCORDIA - 

SANTA CATARINA, BR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 светло	 и	 темно	 сина,	 бела,	 светло	 и	 темно	
сива,	 светло	 и	 темно	 кафена,	 црвена,	 жолта,	
жолтокафена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)
кл.	 29	 -	 месо	 и	 месни	 производи,	 а	 особено	 топчиња	

од	 месо,	 хамбургери	 (месо),	 замрзнати	 пилиња	
валкани	во	лебни	трошки;	грутки	

кл.	 30	 -	 производи	 направени	 од	 жита,	 леб,	 колач	 и	
слатки,	а	особено	пици,	лазањи	

(111)	 12673	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2004/741	 (220)	 05/10/2004
	 	 (181)	 05/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

PLEASUREMAX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	10	 -	 презервативи,	 контрацептивни	средства,	

хигиенски	или	профилактички	уреди	

(111)	 12675	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2004/766	 (220)	 12/10/2004
	 	 (181)	 12/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
 Lutterstrasse 14, 33617 Bielefild, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

SLADOK MOMENT

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 1	 -	 хемиски	 средства	 за	 конзервирање	

прехранбни	производи	
	 кл.	 29	 -	 пектин	 во	 течна	 и	 прашковидна	форма;	

желиран	 шеќер,	 желе	 екстракти,	 средства	 за	
желирање,	прашоци	за	супи	

	 кл.	30	-	прашоци	за	пудинзи,	креми,	супи	и	сосови;	
готови	 пудинзи,	 готови	 креми,	 готови	 сосови;	
смеши	за	печење	(печива),	производи	за	печење	
и	 кондиторски	 производи,	 чоколада,	 чоколадни	
и	 шеќерни	 производи;	 желиран	 шеќер,	 желе	
екстракти,	средства	за	желирање,	пектин	во	течна	
и	прашковидна	форма,	средства	за	конзервирање	
готови	јадења	

(111)	 12676	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2004/767	 (220)	 12/10/2004
	 	 (181)	 12/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
 Lutterstrasse 14, 33617 Bielefild, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

СЛАДОК МОМЕНТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 1	 -	 хемиски	 средства	 за	 конзервирање	

прехранбни	производи	
	 кл.	29	 -	 пектин	 во	 течна	 и	 прашковидна	форма;	

желиран	 шеќер,	 желе	 екстракти,	 средства	 за	
желирање,	прашоци	за	супи	

	 кл.	30	-	прашоци	за	пудинзи,	креми,	супи	и	сосови;	
готови	 пудинзи,	 готови	 креми,	 готови	 сосови;	
смеши	за	печење	(печива),	производи	за	печење	
и	 кондиторски	 производи,	 чоколада,	 чоколадни	
и	 шеќерни	 производи;	 желиран	 шеќер,	 желе	
екстракти,	средства	за	желирање,	пектин	во	течна	
и	прашковидна	форма,	средства	за	конзервирање	
готови	јадења	

(111)	 12768	 (151)	 14/03/2007
(210)	 TM		2004/781	 (220)	 14/10/2004
	 	 (181)	 14/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

(591)	 зелена,	портокалова	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	

за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
12673
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триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	

	 кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	

	 кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	(како	мирудии),	
мирудии,	мраз	

	 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.	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	со	недвижен	
имот	

	 кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	

	 кл.	38	-	телекомуникации	
	 кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги,	 пакување	 и	

складирање	стока,	организирање	патување	
	 кл.	40	-	обработка	на	материјали	
	 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.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување	

(111)	 12677	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2004/787	 (220)	 18/10/2004
	 	 (181)	 18/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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	

(111)	 12742	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/804	 (220)	 20/10/2004
	 	 (181)	 20/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Thornton & Ross Limited
 Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, GB
(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	

(111)	 12653	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2004/819	 (220)	 28/10/2004
	 	 (181)	 28/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за трговија, угостителство, туризам 

и услуги СПА Делчо и Горан ДОО експорт-
импорт Скопје

 ул. „Народен фронт” 19, л.18, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
	 кл.	3	-	анисово	дрво	(етерични	масла	од	анисово	

дрво),	 аромати	 (етерични	 масла),	 бадемово	
масло,	бадемово	млеко	 за	 козметичка	употреба,	
белила	 /деколоранти/	 за	 козметичка	 употреба,	
бои	 за	 тоалетна	 употреба,	 веѓи	 (козметички	
средства	 за	 веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	
вештачки	 нокти,	 вештачки	 трепки	 (лепила	 за	
вештачки	 трепки),	 восок	 за	 мустаќи,	 восок	 за	
отстранување	 влакненца,	 дезодоранси	 за	
лична	употреба	/парфимерија,	дезодорирачки	
сапуни,	 депилатори,	 јасмин	 (јасминово	 масло),	
капење	 (козметички	 препарати	 за	 капење),	 кожа	
(козметички	 производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	
(креми	 за	 кожни	 производи),	 кожа	 (производи	 за	
заштита	на	кожата),	козметика	(украсни	детали	за	
козметичка	употреба),	козметички	бои,	козметички	
кремови,	 козметички	 лосиони	 (шамивчиња	
натопени	 во	 козметички	 лосиони),	 козметички	
прибор,	 козметички	 производи,	 колонска	 вода,	
коса	(бои	за	коса),	коса	(препарати	за	боење	коса),	
коса	(препарати	за	виткање	коса),	коса	(средства	
за	 израмнување	 на	 природно	 витканата	 коса),	
креми	 за	 кожа,	 креми	 за	 козметичка	 употреба,	
лак	 за	 нокти,	 лице	 (белило,	 црвенило	 за	 лице),	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	за	чистење,	масла	/етерични	масла/,	масло	
(бадемово	масло),	масло	за	козметичка	употреба,	
масти	за	козметичка	употреба,	мириси	/парфеми/,	
нане	за	парфимерија,	нега	на	кожата	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 нега	 на	 устата	
(производи	за	нега	на	устата),	не	се	за	медицинска	
употреба,	нокти	 (лак	за	нокти),	нокти	 (производи	
за	 нега	 на	 ноктите),	 парфимериски	 производи,	
слабеење	 (козметички	 препарати	 за	 слабеење),	
талк	 за	 тоалета	 тоалетна	 вода,	 тоалетни	масла,	
тоалетни	 млека,	 тоалетни	 производи,	 тоалетни	
производи	 /против	 потење/,	 трепки	 (козметички	
производи	за	трепки),	убавина	(маски	за	убавина),	
украсни	 детали	 за	 козметичка	 употреба,	 усни	
(црвила	за	усни),	црвила	за	усни,	црвило	за	сјаење,	
црнење	 /бронзирање/	 (производи	 за	 црнење	 на	
кожата),	 шминка	 (производи	 за	 симнување	 на	
шминката),	шминкање	(производи	за	шминкање),	
шминкање	очи	(хартиено	помагало	за	шминкање	
на	очите)	

	 кл.	35	-	агенции	за	трговски	информации,	агенции	
за	 увоз	 -	 извоз,	 анализа	 на	 производната	 цена,	
вештачење	 на	 дејности	 /експертиза/,	 водење	
дејност	 (служби	 за	 давање	 совети	 за	 водење	
на	 одделни	 дејности),	 вработување	 (заводи	 за	
вработување),	 дактилографски	 услуги,	 дејности	
(консултации	 за	 водење	 на	 дејностите),	 деј–
ности	 (помош	 во	 водењето	 на	 дејностите),	
дејности	 (професионални	 консултации),	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 и	
водење	 на	 дејностите),	 демонстрација	 на	
производи,	 документи	 (умножување	 на	
документите),	 економски	 прогнози,	 информации	
за	 дејноста,	 информатички	 картотеки	 (водење	
на	 информатичките	 картотеки),	 истражувања	 за	
дејностите,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	 простор,	 изнајмување	 уреднички	
апарати,	изнајмување	уреднички	апарати	и	прибор,	

изнајмување	 рекламен	 материјал,	 изработка	 на	
такси,	 изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	
од	сметка),	извоз	(агенции	за	извоз	-	увоз),	јавно	
мислење	(испитување	на	јавното	мислење),	книги	
(книговодство),	консултации	врзани	за	прашањата	
на	 персоналот,	 книговодство,	 лицитација	
(продажба	на	лицитација),	манекени	(манекенски	
услуги)	 во	 рекламни	 и	 промовирачки	 цели	 на	
продажбата,	 објавување	 рекламни	 текстови,	
обработка	на	текстови,	огласување	/рекламирање/,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	
изложби	во	комерцијални	и	рекламни	цели,	пазар	
(побарувачка	 на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	
на	 пазарот),	 персонал	 (вработување	 персонал),	
плакатирање	 /огласување/,	 платни	 листови	
(изработка	платни	листови),	помош	во	управување	
со	 индустриски	 или	 трговски	 претпријатија,	
пребарувања	за	дејности,	преместување	 (услуги	
за	 преместување	 на	 претпријатија),	 преписи	 на	
соопштенија,	 претплата	 на	 весници	 (услуги	 за	
претплата	на	весници)	/за	трето	лице/,	проценка	на	
волна,	производни	цени	(анализа	на	производните	
цени),	 промоција	 /продажба	 за	 трето	 лице/,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
/маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	 распределба	
/дистрибуција/	 на	 примероци,	 рекламирање	 по	
пат	на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	
рекламна	документација	(уредување	на	рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	
огласи),	 секретарство	 (секретарски	 услуги),	
сметководство,	 соопштувања	 за	 дејноста,	
статистичко	 информирање,	 стебла	 во	 шуми	
(проценка	на	стеблата),	стенографски	услуги,	такси	
(изработка	 на	 такси),	 телефонско	 одговарање	
(служби	 за	 телефонско	 одговарање/за	 отсутни	
претплатници/,	 товарни	 вагони	 (компјутерска	
локализација	на	товарни	вагони),	трговски	дејности	
(проценка	 на	 трговските	 дејности),	 уредување	
излози,	 увоз	 -	 извоз	 (агенции	 за	 увоз	 -	 извоз),	
хелиографско	 умножување,	 ширење	 рекламен	
материјал	 /трактати,	 проспекти,	 печатени	
примероци/,	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	
мало	 со	 козметички	 производи	 и	 производи	 за	
нега	и	разубавување	

	 кл.	 44	 -	 услуги	 на	 ароматерапија,	 слони	 за	
убавина,	 бањи,	 всадување	 коса,	 фризерници,	
грижа	 за	 здравјето,	маникир,	масажа,	 салони	 за	
разубавување	

(111)	 12629	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2004/843	 (220)	 04/11/2004
	 	 (181)	 04/11/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт Скопје
 ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.59/1/6-

15, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 бела,	зелена,	модра,	црвена,	жолта	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	средства	за	нега	на	забите;	паста	за	заби

(111)	 12630	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2004/846	 (220)	 04/11/2004
	 	 (181)	 04/11/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт Скопје
 ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.59/1/6-

15, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена,	модра,	црвена,	жолта	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	средства	за	нега	на	забите;	паста	за	заби	

(111)	 12732	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2004/847	 (220)	 05/11/2004
	 	 (181)	 05/11/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 British - American Tobacco Polska S.A.
 UL. Tytoniowa 16,  16-300 Augustow, PL
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	златна	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
кл.	34	 -	 цигари,	 тутун,	 тутунски	производи,	 артикли	 за	

пушачи,	запалки,	кибрити	

(111)	 12769	 (151)	 14/06/2007
(210)	 TM		2004/913	 (220)	 18/11/2004
	 	 (181)	 18/11/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „ТЦЦ КОМПАНИ” ДОО СКОПЈЕ
 ул.”Никола Вапцаров” бр.6, 1000 Скопје , MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	41	-	образовни	услуги	

(111)	 12932	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2004/915	 (220)	 18/11/2004
	 	 (181)	 18/11/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(300)	 2004-074252		28/07/2004		JP
(732)	 Astellas Pharma  Inc.
 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 
 Chuo-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	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	
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(111)	 12741	 (151)	 05/03/2007
(210)	 TM		2004/953	 (220)	 03/12/2004
	 	 (181)	 03/12/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги на 

големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „Индустриска” б.б, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кондиторски	производи	

(111)	 12863	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2004/972	 (220)	 09/12/2004
	 	 (181)	 09/12/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BIOGEN IDEC MA INC.
 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

AVONEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(111)	 12649	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2004/991	 (220)	 16/12/2004
	 	 (181)	 16/12/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	 зелена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	

(111)	 12831	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2004/1017	 (220)	 16/12/2004
	 	 (181)	 16/12/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 KOC HOLDING A.S.
 Azizbey Sokak No:1, 
 81207 KUZGUNCUK, ISTANBUL, TR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

KEYSMART

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 7	 -	 електрични	 кујнски	 апарати:	 електрични	

машини	 за	 сечење,	 електрични	 машини	 за	
гмечење	 и	 кршење	 за	 домаќинство,	 миксер,	
електрични	 блендери	 за	 домашна	 употреба,	
електрични	ножеви,	секачи,	ѓубралници;	машини	
за	миење	садови,	центрифугални	машини,	машини	
за	 перење	 (алишта),	 електрични	 и	 механички	
машини	за	полирање;	правосмукалки,	машини	за	
чистење	теписи,	кеси	за	правосмукалки,	црева	за	
правосмукалки	

	 кл.	 9	 -	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 или	
репродукција	на	звук	и	слика,	радио,	телевизори,	
видеа,	 камери,	 телевизиски	 апарати	 за	 забава,	
апарати	 за	 киноматографија,	 	 апарати	 за	
далечинска	 	 контрола,	 	 слушалки	 за	 	 на	 глава,	
микрофони,	 мегафони,	 диафони,	 апарати	 за	
меѓусебна	комуникација,	фотографски	апарати	и	
дијапроектори;	апарати	за	обработка	на	податоци:	
компјутери,	 софтвер	 и	 хардвер	 за	 компјутери,	
печатари,	 ласерски	 печатари,	 скенери,	 каси,	
сметачи,	 читачи	 на	 баркодови	 и	 нивни	 делови,	
апарати	за	навигација	за	моторни	возила	 (патни	
компјутери);	 магнетни	 и	 оптички	 енкодери,	
рекордери,	 касети,	 дискови,	 флопи	 дискови,	
компакт	 дискови,	 кинематографски	 филмови	
(развиени);	 камери	 (фотографски)	 и	 опрема	
за	 нив,	 апарати	 за	 зголемување	 (зголемувач);	
развиени	 филмови:	 кинематографски	 филмови,	
филмови	 за	 фотографии,	 филмови	 за	 X	
зраци;	 антени,	 регулатори	 и	 нивните	 делови;	
полупроводници,	 интегрирани	 кола,	 чипови,	
фото-келии,	 диоди,	 транзистори,	 картички	
за	 интегрирани	 кола,	 кристални	 осцилатори,	
кондензатори	(капацитатори),	интерфејс,	линии	за	
одложување,	дисплеј	со	течен	кристал,	хибридни	
кола,	 топлински	 сензори,	 конвертори,	 магнетни	
ленти,	 	 магнетни	 енкордери;	 телекомуникациски	
направи:	 телефони,	 факсови,	 далечински	
машини	 за	 пишување,	 телеграфи,	 воки-токи,	
телефонски		централи,	електрични	копир	машини	
и	машини	за	удвојување,	фотокопири,	апарати	за	
шематски	планови;	сметачи:	електрични	сметачи,	
водомери,	 гасомери,	 пумпи	 за	 распрснување	
на	 гориво	 за	 сервисни	 станици,	 паркинометри,	
тајмери	(песочен	часовник);	филтри	за	монитори	
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за	 телевизори	 и	 комјутери;	 електрични	 пегли	 и	
пегли	 на	 пареа,	 преса	 за	 пеглање;	 електронски	
или	 магнетски	 картички,	 телефонски	 картички,	
банковни	 картички,	 картички	 	 за	 	 автоматско	
отворање		и	затворање,		електронски		картички	за	
сметачи,	електронски	билети	

	 кл.	11	 -	 инсталации	за	производство	на	 топлина	
и	пареа:	печки,	бојлери	за	системи	за	централно	
греење,	 бојлери	 на	 пареа,	 разменувачи	 на	
топлина	(не	делови	од	машините),	рингли,	греачи	
за	 купатила,	 радијатори	 (за	 топлење),	 топлотни	
пумпи,	 електрични	 бојлери	 за	 вода,	 соларни	
колектори	 и	 апарати;	 климатизери,	 апарати	 за	
ладење	 на	 воздухот,	 климатизери	 за	 моторни	
возила,	 апарати	 и	 машини	 за	 прочистување	 на	
воздухот,	стерилизатори	на	воздух	и	опрема	за	нив;	
фрижидери,	замрзнувачи,	кутии	за	мраз;	машини	
и	апарати	 за	мраз,	електрични	и	апарати	на	 гас	
коишто	се	користат	за	готвење	и	вриење,	тостери,	
пекачи,	 скари,	 шпорети,	 машини	 за	 чај	 и	 кафе	
(електрични),	чајници	и	нивни	делови,	машини	за	
сушење	коса	(електрични),	машини	за	сушење	на	
рацете,	апарати	за	влажнење	на	кожата,	апарати	
за	депилирање;	сушачи	на	алишта	

(111)	 12933	 (151)	 27/04/2007
(210)	 TM		2004/1021	 (220)	 20/12/2004
	 	 (181)	 20/12/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Митко Манчев
 ул.”Народен Фронт” бр.25/11,1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 светло	сина,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	44	 -	медицински	услуги,	здравствени	служби,	

клиники,	 медицински	 услуги,	 оптички	 услуги,	
стручни	 консултации	 во	 врска	 со	 оптиката,	
хирургија	(естетска	хирургија)	

(111)	 12917	 (151)	 19/04/2007
(210)	 TM		2004/1047	 (220)	 28/12/2004
	 	 (181)	 28/12/2014
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Стојановска Силвија
 ул.”Лисец” бр.31, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 светло	и	темно	кафена,	жолто-кафена,	светло	и	
темно	жолта,	светло	и	темно	црвена

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	средства	за	белење	и	други	супстанции	за	

перење;	прпепарати	за	чистење,	полирање,	триење	
(рибање)	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите,	а	особено	
козметика,	 козметички	 препарати,	 козметички	
прибори,	 козметички	 препарати	 за	 слабеење,	
козметички	 препарати	 за	 деца,	 препарати	 за	
депилирање,	 депилатори,	 нокти,	 препарати	 за	
нега	на	ноктите;	лакови	за	нокти,	гелови	за	нокти,	
креми	 и	 лосиони	 за	 нокти,	 мејк-ап	 (шминка),	
креми,	лосиони,	маскари,	креони,	тушеви,	пудра,	
маски	 за	 лице	 и	 тело,	 кармини,	 и	 други	 мејк-ап	
производи;	разни	производи	за	одржување	и	нега	
на	 косата	 вклучително	 лосиони,	 спрејови,	 пени,	
гелови,	 фарби	 (колоранти),	 масла;	 препарати	
за	бранување	на	 косата,	 хидрогенски	препарати	
за	 козметички	 намени,	 препарати	 за	 белење	
(деколоранти)	 за	 козметички	 намени,	 препарати	
за	симнување	на	боја;	восоци	и	лепила	за	лепење	
и	вметнување	вештачка	косa	

	 кл.	 26	 -	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	 цвеќе	 а	 особено	 перики	 и	 вештачки	
коси	

	 кл.	44	 -	медицински	 услуги;	 ветеринарни	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	а	особено	услуги	
во	 фризерски	 и	 козметички	 салони	 и	 студија;	
салони	 за	 убавина,	 салони	 за	 депилирање;	
салони	 за	 солариум;	 козметологија,	 маникир	
и	 педикир	 услуги,	 услуги	 поврзани	 со	 масажа	
и	 вештачко	 потемнување	 на	 кожата-солариум;	
услуги	поврзани	со	депилација,	 услуги	поврзани	
со	 монтирање	 и	 надградба	 на	 ноктите;	 слуги	
поврзани	 со	 шминкање	 и	 стајлин;	 надградба	
на	 косата;	 услуги	 поврзани	 со	 монтирање	 и	
обликување	на	вештачка	коса	(перики	и	вметоци);	
тетовирање	

(111)	 12628	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2005/2	 (220)	 10/01/2005
	 	 (181)	 10/01/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „Индустриска” б.б, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
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(540)	

VIKIPLAZMA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кондиторски	производи	

(111)	 12621	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2005/7	 (220)	 10/01/2005
	 	 (181)	 10/01/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 САПУНЏИЕВА АДРИЈАНА
 ул. „Блажо Орландиќ” бр. 16-б, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(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	

	 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,	печатарски	букви,	клишиња	

	 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.	 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	

	 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.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности	

(111)	 12617	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2005/30	 (220)	 13/01/2005
	 	 (181)	 13/01/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД - Скопје
 бул. „Александар Македонски” бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ALYCEF

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12618	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2005/32	 (220)	 17/01/2005
	 	 (181)	 17/01/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Pfizer Products Inc. A Connecticut Corporation
 Eastern Point Road, Croton, 
 Connecticut 06340, US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

REVATIO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	

санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници:	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 12784	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2005/55	 (220)	 28/01/2005
	 	 (181)	 28/01/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, INC.
 79 T.W. Alexander Drive, 4101 Reseaarch 

Commons, Research Triangle Park, 
 North Carolina, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TALECRIS
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(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати;	 витамински	 и	

минерални	 додатоци;	 диетални	 прехранбени	
додатоци;	и	дијагностички	реагенси	за	медицинска	
употреба;	 биолошки	 и	 хемиски	 препарати	 и	
реагенси	 за	 медицинска	 или	 ветеринарна		
употреба;	 биолошки	 препарати	 за	 медицински	
намени;	продукти	од	крв	и	плазма	

	 кл.	 10	 -	 комплетна	 линија	 на	 медицински	
дијагностички	 апарати,	 на	 полето	 на	 клиничка	
хемија,	 дијабетис,	 хематологија,	 клеточна	
дијагностика,	имунодијагностика,	крвни	протеини	
и	уринарна	хемија	

	 кл.	 35	 -	 дистрибутерски	 услуги	 за	 биолошки	 и	
фармацевтски	производи	

	 кл.	 42	 -	 истражување	 и	 развој	 на	 производи;	
произведување;	аналитичко	тестирање	

	 кл.	44	-	подгoтовка	и	издавање	лекови	

(111)	 12619	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2005/58	 (220)	 31/01/2005
	 	 (181)	 31/01/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Pfizer Products Inc. A Connecticut Corporation
 Eastern Point Road Croton, 
 Connecticut 06340, US
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

STELTO
(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)	 12837	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/66	 (220)	 04/02/2005
	 	 (181)	 04/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Berlin-Chemie AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DIFFUMAX
(551)	 индивидуална

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

супстанции	 приспособени	 за	 медицинска	
употреба	

	 кл.	42	-	научни	и	индустриски	истражувања	
	 кл.	44	 -	 медицински	 услуги,	 услуги	 за	 хигиена	 и	

нега	на	убавината	кај	човекот	

(111)	 12808	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/67	 (220)	 04/02/2005
	 	 (181)	 04/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Berlin-Chemie AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MAXUM
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 диететски	

супстанции	 приспособени	 за	 медицинска	
употреба	

	 кл.	42	-	научни	и	индустриски	истражувања	
	 кл.	44	 -	 медицински	 услуги,	 услуги	 за	 хигиена	 и	

нега	на	убавината	кај	човекот	

(111)	 12807	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/68	 (220)	 04/02/2005
	 	 (181)	 04/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Berlin-Chemie AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

NIXAR
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 диететски	

супстанции	 приспособени	 за	 медицинска	
употреба	

	 кл.	42	-	научни	и	индустриски	истражувања	
	 кл.	44	 -	 медицински	 услуги,	 услуги	 за	 хигиена	 и	

нега	на	убавината	кај	човекот	

(111)	 12880	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/69	 (220)	 04/02/2005
	 	 (181)	 04/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SmithKline Beecham p.l.c.
 980 Great West Road, Brentford, 
 Middlesex TW8 9GS, GB
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(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	препарати	и	супстанции	

(111)	 12806	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/70	 (220)	 04/02/2005
	 	 (181)	 04/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Performance Health, Inc.
 1017 Boyd Road Export, PA 15632, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BIOFREEZE

(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,	 а	 особено	 аналгетски	 мелеми	
(балсам)	

(111)	 12805	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/74	 (220)	 08/02/2005
	 	 (181)	 08/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Alokozay FZE
 P.O. Box 18165, Jebel Ali free Zone, Dubai, AE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе,	чај,	замена	за	кафе	

(111)	 12804	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/80	 (220)	 09/02/2005
	 	 (181)	 09/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Kraft Foods Romania S.A.
 Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 3, Brasov 2200, RO
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

POIANA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чоколада,	чоколадни	производи	

(111)	 12826	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/85	 (220)	 09/02/2005
	 	 (181)	 09/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12	-	моторни	возила	и	делови	за	истите	

(111)	 12721	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/86	 (220)	 10/02/2005
	 	 (181)	 10/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 THE GILLETTE COMPANY
 Prudential Tower Building, BOSTON, 

Massachusetts 02199, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FUSION
12806
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(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	8	-	бричеви	и	ножиња	за	бричење;	инструменти	

за	 бричење;	 држачи,	 касети,	 држачи	 и	 кертриџи	
(редениџи),	 сите	 содржат	 сечива;	 делови	 и	
елементи	за	гореспоменатите	производи	

(111)	 12899	 (151)	 28/03/2007
(210)	 TM		2005/96	 (220)	 15/02/2005
	 	 (181)	 15/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Здравствена организација, Галенска 

лабораторија, „ФИТОФАРМ „ Скопје
 ул. „Киро Димишков” бр. 40-б, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ECHINAVIT C

(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	

	 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	

(111)	 12752	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/105	 (220)	 16/02/2005
	 	 (181)	 16/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Kraft Foods Deutschland Holding GmbH
 Langemarckstrasse 8-20, D-28199 Bremen, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MONARCH

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе,	екстракти	од	кафе,	замена	за	кафе,	

напивки	од	кафе	

(111)	 12751	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/112	 (220)	 17/02/2005
	 	 (181)	 17/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG
 Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

KRALJEVSKA AROMA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе,	екстракти	од	кафе,	замена	за	кафе,	

напивки	од	кафе	и	препарати	за	таквите	напивки	

(111)	 12755	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/113	 (220)	 17/02/2005
	 	 (181)	 17/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

HEMOKVIN

(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,	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 12753	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/115	 (220)	 22/02/2005
	 	 (181)	 22/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Berlin-Chemie AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

XADOS

(551)	 индивидуална

12753
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(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 диететски	

супстанции	 приспособени	 за	 медицинска	
употреба	

	 кл.	42	-	научни	и	индустриски	истражувања	
	 кл.	 44	 -	 медицински	 услуги,услуги	 за	 хигиена	 и	

нега	на	убавината	кај	човекот	

(111)	 12724	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/116	 (220)	 22/02/2005
	 	 (181)	 22/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

COSMO PLANET

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	

поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 /инспекција/,	 спасување	
и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистар	
каси;	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	

	 кл.	38	-	телекомуникации	

(111)	 12727	 (151)	 05/03/2007
(210)	 TM		2005/117	 (220)	 22/02/2005
	 	 (181)	 22/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	жолта,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	

поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 /инспекција/,	 спасување	
и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистар	
каси;	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	

	 кл.	38	-	телекомуникации	

(111)	 12616	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2005/118	 (220)	 23/02/2005
	 	 (181)	 23/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД - Скопје
 бул. „Александар Македонски” бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

CAFFETIN COUGH&COLD

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12789	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2005/121	 (220)	 23/02/2005
	 	 (181)	 23/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Јосифоска Благородна Одех
 „Св. Климент Охридски” 72, 6000 Охрид, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

NOBLE JELLY ROYAL COSMETICS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	амбра	/парфимерија/,	анисово	дрво	(етерични	

масла	од	анисово	дрво),	аромати	(етерични	масла),	
бадемов	сапун,	бадемово	масло,	бадемово	млеко	
за	 козметичка	 употреба,	 белила	 /деколоранти/	
за	 козметичка	 употреба,	 бои	 за	 тоалетна	
употреба,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	 веѓи),	
веѓи	(моливи	за	веѓи),	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	
отстранување	влакненца),	водороден	супероксид	
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за	 козметичка	 употреба,	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба,	 дезодорирачки	 сапун,	 депилатори,	
етерични	 масти,	 јасмин	 (јасминово	 масло),	
јонон	 (парфимерија)	 хемиски	 материи	 со	 мирис	
на	 темјанушки,	 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),	козметика	(украсни	
детали	 за	 козметичка	 употреба),	 козметички	
бои,	 козметички	 креми,	 козметички	 лосиони	
(шамичиња	 натопени	 во	 козметички	 лосиони),	
козметички	 прибор,	 козметички	 производи,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	коса	(препарати	
за	боење	на	косата),	коса	(препарати	за	виткање	
на	 косата),	 коса	 (средства	 за	 израмнување	 на	
природно	витканата	коса),	 креми	за	кожа,	 креми	
за	козметичка	употреба,	лавандина	водичка,	лак	
(производи	 за	 отстранување	 на	 лакот),	 лак	 за	
нокти,	 лимон	 (етерични	 масла	 на	 лимон),	 лице	
(белило,	 црвило	 за	 лице),	 лосион	 за	 кометичка	
употреба,	 шамичиња	 натопени	 во	 козметички	
лосиони,	маски	за	убавина,	масла	за	парфимерија,	
масла	 за	 чистење,	 масла	 /етерични	 масла/,	
масло	 (бадемово	 масло),	 масло	 за	 козметичка	
употреба,	 медицински	 сапуни,	 миризлива	 водичка,	
мириси	 /парфеми/,	 моливи	 (за	 козметичка	 употреба),	
мошус	 /парфимерија/,	 нане	 (екстракти	 од	 нане),	 нане	
за	 парфимарија,	 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,	
очи	 (хартиени	помагала	за	шминкање	на	очите),	
памук	 за	 козметичка	 употреба,	 парфимериски	
производи,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	сапуни	за	
дезодорирање,	 сапуни	 за	миење,	 сапуни	против	
потење,	 слабеење,	 (козметички	 производи	 за	
слабеење),	соли	за	капење	/не	се	за	медицинска	
употреба/,	сонце	(препарати	за	заштита	од	сонце)	
/козметички	 препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	
средства	за	нега	на	заби,	стапала	(сапуни	против	
потење	 на	 стапалата),	 стапчиња	 обложени	 со	
памук	 за	 козметичка	 употреба,	 талк	 за	 тоалета,	
тоалетна	вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	
тоалетни	производи,	тоалетни	производи	/против	
потење/,	трепки	(козметички	производи	за	трепки),	
убавина	 (маски	 за	 убавина),	 усни	 (црвила	 за	
усни),	уста	(производи	за	нега	на	устата)	/не	се	за	
медицинска	употреба/,	црвило	за	сјаење,	црнење	
/бронѕирање/	 производи	 за	 црнење	 на	 кожата,	
шампони,	 шминка	 (производи	 за	 симнување	 на	
шминката),	шминкање	(производи	за	шминкање),	
шминкање	очи	(хартиено	помагало	за	шминкање	
на	очите)	

	 кл.	 35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	амбра	/парфимерија/,анисово	дрво	(етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати	(етерични	масла),	
бадемов	сапун,	бадемово	масло,	бадемово	млеко	
за	козметичка	употреба,	белила	/деколоранти/	за	
козметичка	употреба,	бои	за	тоалетна			употреба,	
веѓи	(козметички	средства	за	веѓи),	веѓи	(моливи	за	
веѓи),	вештачки	нокти,	вештачки	трепки,	вештачки	
трепки	 (лепила	 за	 вештачки	 трепки),	 виткана	

коса	 (препарати	 за	 виткање	 на	 косата),	 виткана	
коса	 (средства	 за	 израмнување	 на	 природно	
витканата	 коса),	 влакненца	 (средстава	 за	
отстранување	влакненца),	водороден	супероксид	
за	 козметичка	 употреба,	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба,	 дезодорирачки	 сапун,	 депилатори,	
етерични	 масти,	 јасмин	 (јасминово	 масло),	
јонон	 (парфимерија)	 хемиски	 материи	 со	 мирис	
на	 темјанушки,	 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),	козметика	(украсни	
детали	 за	 козметичка	 употреба),	 козметички	
бои,	 козметички	 креми,	 козметички	 лосиони	
(шамичиња	 натопени	 во	 козметички	 лосиони),	
козметички	 прибор,	 козметички	 производи,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	коса	(препарати	
за	боење	на	косата),	коса	(препарати	за	виткање	
на	 косата),	 коса	 (средства	 за	 израмнување	 на	
природно	витканата	коса),	 креми	за	кожа,	 креми	
за	козметичка	употреба,	лавандина	водичка,	лак	
(производи	 за	 отстранување	 на	 лакот),	 лак	 за	
нокти,	 лимон	 (етерични	 масла	 на	 лимон),	 лице	
(белило,	 црвило	 за	 лице),	 лосион	 за	 кометичка	
употреба,	 шамичиња	 натопени	 во	 козметички	
лосиони,	маски	за	убавина,	масла	за	парфимерија,	
масла	 за	 чистење,	 масла	 /етерични	 масла/,	
масло	 (бадемово	 масло),	 масло	 за	 козметичка	
употреба,	 	 медицински	 сапуни,	 миризлива	 водичка,	
мириси	 /парфеми/,	 моливи	 (за	 козметичка	 употреба),	
мошус	 /парфимерија/,	 нане	 (екстракти	 од	 нане),	 нане	
за	 парфимерија,	 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,	
очи	 (хартиени	помагала	за	шминкање	на	очите),	
памук	 за	 козметичка	 употреба,	 парфимериски	
производи,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	сапуни	за	
дезодорирање,	 сапуни	 за	миење,	 сапуни	против	
потење,	 слабеење,	 (козметички	 производи	 за	
слабеење),	соли	за	капење	/не	се	за	медицинска	
употреба/,	сонце	(препарати	за	заштита	од	сонце)	
/козметички	 препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	
средства	за	нега	на	заби,	стапала	(сапуни	против	
потење	 на	 стапалата),	 стапчиња	 обложени	 со	
памук	 за	 козметичка	 употреба,	 талк	 за	 тоалета,	
тоалетна	вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	
тоалетни	производи,	тоалетни	производи	/против	
потење/,	трепки	(козметички	производи	за	трепки),	
убавина	 (маски	 за	 убавина),	 усни	 (црвила	 за	
усни),	уста	(производи	за	нега	на	устата)	/не	се	за	
медицинска	употреба/,	црвило	за	сјаење,	црнење	
(бронѕирање)	/производи/	за	црнење	на	кожата),	
шампони,	 шминка	 (производи	 за	 симнување	 на	
шминката),	шминкање	 (проиводи	 за	шминкање),	
шминкање	очи	(хартиено	помагало	за	шминкање	
на	очите)	
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(111)	 12829	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/123	 (220)	 24/02/2005
	 	 (181)	 24/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 IVAX Pharmaceuticals s.r.o.,
 Ostravska 29,  Opava - Komarov 747 70, CZ
(740)	 СТОПАНСКА	КОМОРА	НА	МАКЕДОНИЈА	
	 ул.	„Димитрие	Чуповски”	13,	1000,	Скопје
(540)	

SALAMOL ECO
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	

санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 12720	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/124	 (220)	 24/02/2005
	 	 (181)	 24/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
 Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740)	 СЕРДЈУК		ВАСИЛИЕ,	адвокат	
	 ул.”Стив	Наумов”	22,	1000,	Скопје
(540)	

ЦЕРЕБРОЛИЗИН
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12881	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/126	 (220)	 25/02/2005
	 	 (181)	 25/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

AURIS
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12	-	моторни	возила	и	делови	за	истите	
	

(111)	 12719	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/128	 (220)	 28/02/2005
	 	 (181)	 28/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ГАЛЕНИКА АД Београд
 ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје
(540)	

FISURAL

(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	

(111)	 12718	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/129	 (220)	 28/02/2005
	 	 (181)	 28/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ГАЛЕНИКА АД Београд
 ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје
(540)	

LUKSOGAL

(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	
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(111)	 12717	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/130	 (220)	 28/02/2005
	 	 (181)	 28/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ГАЛЕНИКА АД Београд
 ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје
(540)	

ALFAGAL

(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	

(111)	 12716	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/131	 (220)	 28/02/2005
	 	 (181)	 28/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ГАЛЕНИКА АД Београд
 ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје
(540)	

GALESIL

(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	

(111)	 12715	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/132	 (220)	 28/02/2005
	 	 (181)	 28/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ГАЛЕНИКА АД Београд
 ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат	
	 Бул.’’	Партизански	одреди’’		21,	1000,	Скопје
(540)	

ALGINOGAL

(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	

(111)	 12883	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/137	 (220)	 28/02/2005
	 	 (181)	 28/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
 35, Wan Hsing Street, San Min District, 
 Kaohsiung, TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

AGILITY

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	7	-	машини	и	машински	алати;	мотори	и	машини	

(освен	за	копнени	возила);	спојки	и	трансмисиски	
компоненти	за	машини	(освен	за	копнени	возила);	
земјоделски	алати	освен	оние	што	се	управуваат	
рачно;	инкубатори	за	јајца	

	 кл.	 9	 -	 научни,	 наутички,	 геодетски,	 оптички	
апарати,	 апарати	 за	 вагање	 и	 мерење,	 апарати	
за	 сигнализација,	 контрола	 (надзор),	 апарати	 за	
спасување	 живот	 и	 апарати	 и	 инструменти	 за	
обука	 и	 образование;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спроведување,	 вклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулација	 и	 контрола	 на	
електрика;	апарати	за	снимање,	трансмисија	или	
репродукција	на	звук	или	слики;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
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машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци;	противпожарни	апарати	

	 кл.	 12	 -	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 копно,	
воздух	или	вода	

(111)	 12803	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/138	 (220)	 01/03/2005
	 	 (181)	 01/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(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
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SLEEP & PLAY

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	16	-	пелени	за	еднократна	употреба	направени	

од	хартија	и/или	целулоза	

(111)	 12802	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/140	 (220)	 01/03/2005
	 	 (181)	 01/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Berlin-Chemie AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

OLTENSIO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 диететски	

супстанции	 приспособени	 за	 медицинска	
употреба	

	 кл.	42	-	научни	и	индустриски	истражувања	
	 кл.	 44	 -	 медицински	 услуги,	 услуги	 за	 хигиена	 и	

нега	на	убавината	кај	човекот	

(111)	 12801	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/155	 (220)	 10/03/2005
	 	 (181)	 10/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ЦЕМЕНТАРНИЦА „УСЈЕ” АД СКОПЈЕ 
 ул. Првомајска бр.бб Скопје, MK

(540)	

(591)	 сина,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	19	-	неметални	градежни	материјали	

(111)	 12714	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/157	 (220)	 11/03/2005
	 	 (181)	 11/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за градежништво, трговија на големо 

и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз 
ДООЕЛ СКОПЈЕ

 бул.3-та Македонска бригада бб, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 6	 -	 браварски	 производи,	 мали	 метални	

производи,	 производи	 од	 метал	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи	

	 кл.	19	-	подови	од	дрво	
	 кл.	20	-	мебел,	производи	од	дрво,	канцелариски	

мебел,	 кујнски	 мебел,	 надворешни	 и	 внатершни	
врати	и	прозорци	

(111)	 12838	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/158	 (220)	 11/03/2005
	 	 (181)	 11/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Daewoo International Corp. a corporation duly 

organized and existing under the laws of Republic 
of Korea

 541 5-Ga Namdaemunno,Chung Gu, Seoul, KR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 35	 -	 увоз-извоз	 агенции,	 бизнис	 менаџмент	

на	 бензиски	 станици,	 продажна	 агенција,	
уредување	 на	 продажби,	 аукционирање	 бизнис	
менаџмент	 на	 хотели,	 уредување	 на	 продажба	
на	 фармацевтски	 производи,	 дистрибуција	 на	
примероци,	 продажна	 промоција	 (за	 други),	
асистенција	за	комерцијален	менаџмент,	агенција	
за	 комерцијални	 информациски,	 маркетинг	
истражувања,	демонстрација	на	производи	

(111)	 12800	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/159	 (220)	 11/03/2005
	 	 (181)	 11/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

JASNA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 32	 -	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	

безалкохолни	пијалоци	

(111)	 12839	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/160	 (220)	 14/03/2005
	 	 (181)	 14/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Visa International Service Association
 900 Metro Center Boulevard Foster City, 
 California 94404, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(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	 потадоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар;	компјутерски	хардвер;	
кодирани	 картички	 имено,	 магнетни	 картички	 и	
картички	што	содржат	интегрални	кола,	особено	
за	финансиски	апликации;	електрични	апарати	и	
инструменти,	имено,	читачи	на	магнетни,	кодирани	
и	 електронски	 носачи	 на	 податоци,	 картичка	
за	 регистрацијата,	 трансмисија,	 репродукција	
на	 податоци	 вклучително	 звук	 и	 слики;	 апарати	
за	 читање	 картички,	 имено,	 терминали	 за	
компјутерско	 бирање,	 апарати	 за	 печатење,	
имено,	 компјутерски	 принтери	 за	 системи	 за	
обработка	на	податоци	и	системи	за	финансиски	
трансакции;	 системи	 за	 читање	 на	 мемориски	
картички	 и	 системи	 за	 читање	 податоци	 во	
мемории	што	имаат	мемории	на	интегрални	кола	
и	 мемории	 за	 картички	 за	 банкарство;	 машини	
за	 распределба	 на	 кеш,	 имено	 АТМ	 (автомати	
за	пари);	компјутерски	терминали	и	компјутерски	
софтвер	 за	 употреба	 во	 финансиските	 услуги,	
банкарството	 и	 телекомуникациските	 индустрии	
за	 авторизација,	 расчистување	 и	 намирување	
на	финансиски	трансакции;	опрема	за	обработка	
на	 податоци,	 имено	 компјутерски	 терминали	 и	
компјутерски	софтвер	за	финансиски	апликации;	
компјутерски	 хардвер	 во	 вид	 на	 паметни	 (smart)	
картички	 и	 читачи	 на	 податоци	 што	 содржат	
транспондери	 и	 други	 уреди	 за	 плаќање	 од	
близина	

	 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	 со	 другите	
класи,	печатарски	букви,	клишиња;	канцелариски	
прибори	и	печатени	работи	и	хартиени	производи,	
имено,	пенкала,	моливи,	подлошки,	папки,	држачи	
за	 визит	 карти,	 притиснувачи,	 стационарен	 вид	
на	портфолија,	отворачи	на	писма	и	налепници/
ознаки,	печатени	формулари,	печатени	банкарски	
картички,	формулари	 за	 пријавување,	 продажба	
и	 наплата,	 папки	 за	 праќање	 пошта,	 пликоа,	
втиснувачи/означувачи,	 билтени,	 брошури,	
магазини,	 памфлети,	 флаери,	 изјави-уметоци	
што	 се	 однесуваат	 на	 програми	 за	 плаќање	 на	
потрошувачи,	 информациски	 и	 инструкциски	
прирачници	 што	 се	 однесуваат	 на	 програми	 за	
плаќање	на	потрошувачи	

	 кл.	 36	 -	 финансиски	 услуги,	 банкарство,	 услуги	
на	плаќање	сметки,	услуги	на	кредитни	картички,	
услуги	на	дебитни	 картички,	 услуги	на	платежни	
картички	 (charge	 card),	 услуги	 на	 при-пејд	
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картички,	електронски	кредит	и	дебит	трансакции,	
електронски	 трансфер	 на	 фондови,	 услуги	 на	
паметни	 (smart)	 картички	 и	 електронски	 кеш,	
исплати	на	кеш,	замена	на	кеш	издаден	од	кредитни	
картички	 и	 дебитни	 картички,	 електронски	 кеш	
трансакции,	верификација	на	чекови,	исплата	на	
чекови,	услуги	на	пристап	до	депозит	и	АТМ	услуги	
(автомати	 за	 пари),	 услуги	 на	 процесирање	 на	
плаќања,	услуги	на	автентизација	на	трансакции	и	
услуги	на	верификација	и	ширење	на	финансиски	
информации	преку	глобална	компјутерска	мрежа	

(111)	 12825	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/165	 (220)	 16/03/2005
	 	 (181)	 16/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

HUMMER

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	aпарати	и	инструменти	од	следните	видови:	

електрични,	 електронски,	 научни,	 наутички,	
фотографски,	 оптички,	 за	 наснимување,	 за	
мерење,	 за	 премерување,	 компјутери	 и	 за	
спасување	на	живот;	и	делови	и	прибор	за	истите;	
компјутери,	 лап-топ	 компјутери,	 преносливи	
компјутери,	 машини	 за	 компјутерски	 игри,	
компјутерски	 софтвер,	 софтвер	 за	 компјутерски	
игри;	 периферна	опрема	 за	 компјутери;	модеми,	
мемориски	картички,	компактни	„флеш”	картички,	
мрежни	 картички,	 безжични	 картички,	 драјвови	
за	 хард	 дискови,	 ДВД	 драјвери;	 микрочипови;	
контролери;	 прекинувачи	 на	 коло;	 батерии,	
електронски	 адаптери	 на	 енергија	 за	 употреба	
во	 возила;	 полначи	 за	 батерии;	 слушалки	 за	 на	
глава,	 звучници,	микрофони,	 тастатури,	 скенери,	
носачи	 (cradles)	 и	 уреди	 за	 спојување	и	 станици	
за	поврзување	на	компјутери	со	други	компјутери	
и	 периферна	 компјутерска	 опрема;	 камери;	
дигитални	 камери,	 печатари;	 уреди	 за	 глобално	
одредување	 на	 положбата;	 навигациски	 уреди	
за	 моторни	 возила;	 систем	 за	 одредување	 на	
местоположбата	 на	 моторно	 возило;	 уреди	 за	
контрола	на	моторни	возила	и	машинерија;	џебни	
батерии	и	светилки;	метра	и	бројачи	за	мерење;	
радио,	 телевизиски,	 звучни	и	видео	рекордери	и	
„плејбек”	машини,	звучни	и	видео	ленти,	дискови	
и	грамофонски	плочи;	компаси,	ленири,	ленти	за	
мерење,	 сметалки,	 алармни	 уреди,	 сигнални	 и	
предупредувачки	 светилки	 и	 уреди;	 инструменти	
за	тестирање,	мерење,	контрола	и	сигнализирање	

на	температура,	светлина,	агол,	притисок,	крутост,	
рамност,	 тежина,	 визирање,	 проток	 на	 флуиди,	
проток	 на	 течности,	 ниво	 на	 течност,	 брзина,	
градиент	 и	 сила;	 телекомуникациски	 апарати	 и	
инструменти,	 преносливи	 телефони,	 целуларни	
телефони;	 микропроцесори;	 контролери	 за	
машини,	склопки,	жици,	кабли,	дозни	и	конектори	
за	 жици	 и	 кабли;	 апарати	 за	 наснимување,	
производство	и	прожектирање	звучни	и	визуелни	
слики;	 подвижни	 слики,	 очила,	 очила	 за	 сонце,	
очила	 што	 штитат	 од	 блесоци,	 заштитни	 и	
безбедносни	 очила	 и	 леќи,	 рамки	 и	 каси	 за	
истите;	 радио,	 телевизиски,	 примопредаватели,	
телескопи,	перископи,	двогледи,	лупа,	сигнални	и	
предупредувачки	светла	и	уреди;	рефлектирачки	
дискови	 и	 ленти	 за	 облека,	 предупредувачки	
триаголник	 и	 други	 знаци	 за	 дојава	 на	 дефект;	
елеци	за	спасување,	заштитни	шлемови	и	облека,	
апарати	 за	 нуркање	 под	 вода,	 сноркел	 цевки	
за	 нуркање	 под	 површина	 (snorkel),	 маски	 за	
пливање,	очила	за	пливање,	магнети;	електрични	
уреди	 за	 отворање	 врати,	 електрични	 намотки,	
електрични	 завршници	 и	 склопки;	 термостати;	
алармни	 уреди,	 апарати	 за	 сигнализација	 и	
предупредување	

(111)	 12713	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/169	 (220)	 18/03/2005
	 	 (181)	 18/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge ZAGREB
 ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	29	-	маргарин	

(111)	 12712	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/170	 (220)	 21/03/2005
	 	 (181)	 21/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 THE COCA - COLA COMPANY
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 
 GA 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
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(540)	

BAMBOOCHA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 32	 -	 пијалоци	 како	 што	 се	 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	пијалоци	
како	ароматизирани	води,	минерални	и	газирани	
води,	 енергетски	 и	 спортски	 пијалоци,	 овошни	
пијалоци	и	сокови	

(111)	 12711	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/172	 (220)	 21/03/2005
	 	 (181)	 21/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 НЕОТЕЛ ДОО извоз-увоз Скопје
 бул.К.Ј. Питу 15, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	38	-	телекомуникации	

(111)	 12963	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2005/174	 (220)	 22/03/2005
	 	 (181)	 22/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Berlin-Chemie AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BETAMOX

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 диететски	

супстанции	 приспособени	 за	 медицинска	
употреба	

	 кл.	42	-	научни	и	индустриски	истражувања	
	 кл.	44	 -	 медицински	 услуги,	 услуги	 за	 хигиена	 и	

нега	на	убавината	кај	човекот	

(111)	 12836	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/176	 (220)	 24/03/2005
	 	 (181)	 24/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Kraft Foods Schweiz Holding AG
 Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

НЕОДОЛИВО ИСКУШЕНИЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 какао,	 чоколада,	 напивки	 од	 какао,	

чоколадни	напивки	и	напивки	од	кафе	и	препарати	
за	таквите	напивки;	пецива,	слатки	и	слаткарски	
производи,	 а	 особено	 слаткарски	 производи	 од	
шеќер	и	чоколада,	производи	од	тесто,	препарати	
направени	од	жита,	мраз	за	јадење	

(111)	 12884	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/180	 (220)	 25/03/2005
	 	 (181)	 25/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 The Reader’s Digest Association, Inc.
 Reader’s Digest Road Pleasantville, 
 New York 10570, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 аудио	 и	 видео	 дискови,	 аудио	 и	 видео	

ленти,	аудио	и	видео	касети	цдс	и	цд-ромови	
	 кл.	 19	 -	 периодични	 публикации,	 часописи,	

магазини,	книги	

(111)	 12710	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/181	 (220)	 25/03/2005
	 	 (181)	 25/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 The Reader’s Digest Association, Inc.
 Reader’s Digest Road Pleasantville, 
 New York 10570, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	аудио	и	видео	дискови,	аудио	и	видео	ленти,	

аудио	и	видео	касети	цдс	и	цд-ромови	
	 кл.	 19	 -	 периодични	 публикации,	 часописи,	

магазини,	книги	

(111)	 12709	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/182	 (220)	 25/03/2005
	 	 (181)	 25/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 The Reader’s Digest Association, Inc.
 Reader’s Digest Road Pleasantville, 
 New York 10570, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	аудио	и	видео	дискови,	аудио	и	видео	ленти,	

аудио	и	видео	касети	цдс	и	цд-ромови	
	 кл.	 19	 -	 периодични	 публикации,	 часописи,	

магазини,	книги	

(111)	 12708	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/183	 (220)	 25/03/2005
	 	 (181)	 25/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 The Reader’s Digest Association, Inc.
 Reader’s Digest Road Pleasantville, 
 New York 10570, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

READER’S DIGEST

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	аудио	и	видео	дискови,	аудио	и	видео	ленти,	

аудио	и	видео	касети	цдс	и	цд-ромови	
	 кл.	 19	 -	 периодични	 публикации,	 часописи,	

магазини,	книги	
	

(111)	 12830	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/184	 (220)	 25/03/2005
	 	 (181)	 25/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Berlin-Chemie AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

COLSIL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 диететски	

супстанци	приспособени	за	медицинска	употреба	
	 кл.	42	-	научни	и	индустриски	истражувања	
	 кл.	44	 -	 медицински	 услуги,	 услуги	 за	 хигиена	 и	

нега	на	убавината	кај	човекот	

(111)	 12707	 (151)	 02/03/2007
(210)	 TM		2005/187	 (220)	 25/03/2005
	 	 (181)	 25/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје
 бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

ZANFEXA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12706	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/198	 (220)	 31/03/2005
	 	 (181)	 31/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ИЛИОСКА Лила and 
 ИЛИОСКИ Кире
 ул. 1439 бр.63, 1000 Скопје, MK and 
 ул.1439 бр.63, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

IVADERM

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
	 кл.	3	 -	 кожа	 (креми	за	чистење	на	кожата),	 кожа	

(производи	за	заштита	на	кожа),	козметички	креми,	
козметички	 производи,	 креми	 за	 кожа,	 креми	
за	 козметичка	 употреба,	 масти	 за	 козметички	
производи,	 нега	 на	 кожа	 (производи	 за	 нега	 на	
кожата)	

	 кл.	5	-	балзам	за	медицинска	употреба,	биолошки	
препарати	 за	 медицинска	 употреба,	 еликсир	
(фармацевтски	 препарат),	 кожа	 (фармацевтски	
производи	 за	нега	на	 кожата),	лекови	 за	 хумана	
медицина,	 лековити	 корења,	 лековити	 тревки,	
масти	 за	 медицинска	 употреба,	 фармацевтски	
производи	

	 кл.	 35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 кожа	 (креми	 за	 чистење	 на	 кожата),	 кожа	
(производи	 за	 заштита	 на	 кожата),	 козметички	
креми,	 козметички	 производи,	 креми	 за	 кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 масти	 за	
козметички	производи,	нега	на	кожа	(производи	за	
нега	на	кожата),	балзам	за	медицинска	употреба,	
биолошки	 препарати	 за	 медицинска	 употреба,	
еликсир	 (фармацевтски	 препарати),	 кожа	
(фармацевтски	 производи	 за	 нега	 на	 кожата),	
лекови	 за	 хумана	 медицина,	 лековити	 корења,	
лековити	тревки,	масти	за	медицинска	употреба,	
фармацевтски	производи	

(111)	 12705	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/200	 (220)	 01/04/2005
	 	 (181)	 01/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,	 светло	 кафена,	 темно	 кафена,	 жолта,	
сина,	црвена,	бела,	црна,	зелена,	сива	и	модра

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	

екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук;	 јајца;	 млечни	 производи;;	 желеа;	
џемови,	 компоти;	 млеко	 и	 млечни	 производи;	
продукти	 подготвени	 за	 консумирање	 составени	
првенствено	од	гореспоменатите	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	составени	
првенствено	од	гореспоменатите	производи	

(111)	 12704	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/201	 (220)	 01/04/2005
	 	 (181)	 01/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,	црна,	бела,	жолта,	зелена,	црвена,	сина,	
портокалова,	сива,	розова	и	окер

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	

екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук;	 јајца;	 млечни	 производи;;	 желеа;	
џемови,	 компоти;	 млеко	 и	 млечни	 производи;	
продукти	 подготвени	 за	 консумирање	 составени	
првенствено	од	гореспоменатите	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	составени	
првенствено	од	гореспоменатите	производи	

(111)	 12703	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/202	 (220)	 01/04/2005
	 	 (181)	 01/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	кафена,	бела,	црна,	жолта,	розова,	зелена,	
црвена,	портокалова	и	сива
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(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	

екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук;	 јајца;	 млечни	 производи;;	 желеа;	
џемови,	 компоти;	 млеко	 и	 млечни	 производи;	
продукти	 подготвени	 за	 консумирање	 составени	
првенствено	од	гореспоменатите	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	составени	
првенствено	од	гореспоменатите	производи	

(111)	 12906	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/203	 (220)	 04/04/2005
	 	 (181)	 04/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 E. I. du Pont de Nemours and Company
 1007 Market Street, Wilmington, 
 Delaware 19898, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ACCENT

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	хербициди	

(111)	 12799	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/205	 (220)	 06/04/2005
	 	 (181)	 06/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет 
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

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

(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	

саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење;	сол,	сенф;	оцет,	сосови	/како	мирудии/,	
мирудии,	мраз	

	 кл.	 32	 -	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци;	 пијалоци;	 пијалоци	 од	
овошје	и	овошни	сокови;	сирупи	и	други	препарати		
за	производство	на	пијалоци	

(111)	 12824	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/210	 (220)	 08/04/2005
	 	 (181)	 08/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

AVEO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12	-	моторни	возила	

(111)	 12620	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2005/217	 (220)	 08/04/2005
	 	 (181)	 08/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА 
Битола

 ул. „Долнооризарски пат” б.б., 
 7000 Битола, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

12906
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(591)	 светло	 и	 темно	 кафена,	 светло	 и	 темно	 зелена,	
сива,	црвена,	сина,	бела,	црна	и	жолта

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чоколадно	млеко	

(111)	 12818	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2005/223	 (220)	 14/04/2005
	 	 (181)	 14/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

EXSIRA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	

и/или	 третирање	 на	 болести	 и	 нарушување	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	вазомоторни	симптоми	на	менопауза,	
пореметувања	 поврзани	 со	 анксиозност,	
невропатски	 болки,	 фибромиалгија,	 уринарни	
нарушувања,	 хронични	 болки	 и	 функционални	
соматски	синдроми	

(111)	 12816	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2005/224	 (220)	 14/04/2005
	 	 (181)	 14/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

EXOVANCE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	

и/или	 третирање	 на	 болести	 и	 нарушувања	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	вазомоторни	симптоми	на	менопауза,	
пореметувања	 поврзани	 со	 анксиозност,	
невропатски	 болки,	 фибромиалгија,	 уринарни	
нарушувања,	 хронични	 болки	 и	 функционални	
соматски	синдроми	

(111)	 12817	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2005/225	 (220)	 14/04/2005
	 	 (181)	 14/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VIDALTO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	

и/или	 третирање	 на	 болести	 и	 нарушувања	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	вазомоторни	симптоми	на	менопауза,	
пореметувања	 поврзани	 со	 анксиозност,	
невропатски	 болки,	 фибромиалгија,	 уринарни	
нарушувања,	 хронични	 болки	 и	 функционални	
соматски	синдроми	

(111)	 12815	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2005/226	 (220)	 14/04/2005
	 	 (181)	 14/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CABILANT

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	

и/или	 третирање	 на	 болести	 и	 нарушувања	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	вазомоторни	симптоми	на	менопауза,	
пореметувања	 поврзани	 со	 анксиозност,	
невропатски	 болки,	 фибромиалгија,	 уринарни	
нарушувања,	 хронични	 болки	 и	 функционални	
соматски	синдроми	

(111)	 12813	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2005/227	 (220)	 14/04/2005
	 	 (181)	 14/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US

12813
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(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PRISTIQ

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	

и/или	 третирање	 на	 болести	 и	 нарушувањa	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	вазомоторни	симптоми	на	менопауза,	
пореметувања	 поврзани	 со	 анксиозност,	
невропатски	 болки,	 фибромиалгија,	 уринарни	
нарушувања,	 хронични	 болки	 и	 функционални	
соматски	синдроми	

(111)	 12814	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2005/228	 (220)	 14/04/2005
	 	 (181)	 14/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ELIFORE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	

и/или	 третирање	 на	 болести	 и	 нарушувањa	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	вазомоторни	симптоми	на	менопауза,	
пореметувања	 поврзани	 со	 анксиозност,	
невропатски	 болки,	 фибромиалгија,	 уринарни	
нарушувања,	 хронични	 болки	 и	 функционални	
соматски	синдроми	

(111)	 12812	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2005/229	 (220)	 14/04/2005
	 	 (181)	 14/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ENZUDE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	

и/или	 третирање	 на	 болести	 и	 нарушувањa	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	вазомоторни	симптоми	на	менопауза,	
пореметувања	 поврзани	 со	 анксиозност,	
невропатски	 болки,	 фибромиалгија,	 уринарни	
нарушувања,	 хронични	 болки	 и	 функционални	
соматски	синдроми	

(111)	 12811	 (151)	 15/03/2007
(210)	 TM		2005/230	 (220)	 14/04/2005
	 	 (181)	 14/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH, a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ECENZ

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	

и/или	 третирање	 на	 болести	 и	 нарушувањa	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	вазомоторни	симптоми	на	менопауза,	
пореметувања	 поврзани	 со	 анксиозност,	
невропатски	 болки,	 фибромиалгија,	 уринарни	
нарушувања,	 хронични	 болки	 и	 функционални	
соматски	синдроми	

(111)	 12756	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/233	 (220)	 15/04/2005
	 	 (181)	 15/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Bristol-Myers Squibb Pharma Company, 
 a Delaware General Partnership
 Route 206 & Provinceline Road, Princeton, 
 New Jersey 08540, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CARDIOLITE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 контрастни	 средства	 за	 дијагностичко	

снимање	и	ултразвук	

12814
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(111)	 12757	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/234	 (220)	 15/04/2005
	 	 (181)	 15/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Bristol-Myers Squibb Pharma Company, 
 a Delaware General Partnership
 Route 206 & Provinceline Road, Princeton, 
 New Jersey 08540, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

NEUROLITE
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 контрастни	 средства	 за	 дијагностичко	

снимање	и	ултразвук	

(111)	 12754	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/240	 (220)	 15/04/2005
	 	 (181)	 15/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „ДАНОН СЕРДИКА” АД
 ул. „Охридско езеро” 3 Софиа, BG
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	29	 -	биена	павлака;	булјон;	сок	од	домати	за	

готвење;	 пире	 од	 домати;	 желе	 за	 прехранбени	
цели;	желе	од	месо;	желе	од	свинско	месо(пача);	
кандирано	овошје;	конзерви	со	зеленчук;	продукти	
од	зеленчук	за	супа;	салати	од	зеленчук;	сокови	
од	зеленчук	за	готвење;	зеленчуци,	конзервирани;	
зеленчуци,	 обработени;	 зеленчуци,	 сушени;	
масло	 од	 какао;	 кефир	 (млечен	 пијалак	 од	
ферментирано	 млеко);	 кисело	 млеко;	 компоти;	
концентрати	 за	 булјони;	 кумис	 (млечен	 пијалак	
од	 ферментирано	 млеко	 од	 кобила);	 маргарин;	
мармалад;	 крем	 од	 масло;	 масло;	 млечни	
пијалаци	 (со	 преовладувачка	 содржина	 на	
млеко);	млечни	продукти;	млеко;	палмово	масло;	
палмово	 масло	 за	 прехранбени	 цели;	 паста	 од	

наут;	паштета	од	црн	дроб;	овошна	пулпа;	овошје	
во	 конзерва;	 овошје,	 конзервирано	 во	 алкохол;	
желе	од	овошје;	овошни	салати;	свежо	замрзнато	
овошје;	 растителни	масла	 за	прехранбени	цели,	
саламури;	 салати;	 свинска	маст	 за	 прехранбени	
цели;	 свинско	 месо;	 слатко	 (џемови);	 слатко	 од	
џинџифил	 (мирудија);	 сончогледово	 масло	 за	
прехранбени	 цели,	 смеси,	 кои	 содржат	 масти	
за	 мачкање	 на	 парчиња	 леб;	 павлака	 (млечни	
производи);	супи,	неварени;	алва	од	сусам;	масло	
од	 сусам;	 туршија,	 силно	 зачинета	 (маринирани	
зеленчуци	со	зачини	за	јадење);	масло	од	ф’стаци;	
ајвар;	 масло	 од	 пченка;	 масло	 од	 чоколада	 со	
јатки;	пире	од	јаболко	

	 кл.	30	 -	 сенф;	сос	од	домати;	 квасец;	 замрзнато	
кисело	 млеко;	 пијалаци	 од	 какао;	 пијалаци	 од	
какао	со	млеко;	производи	од	какао;	кафе;	кечап,	
крем	карамел;	мајонез;	марципан;	мед;	пијалаци	
од	 кафе	 со	 млеко;	 пијалаци	 кои	 содржат	 кафе;	
овесна	 каша	 со	 млеко	 за	 прехранбени	 цели;	
пудинзи;	 светол	 џем;	 сладолед;	 сладолед	 во	
прав	 за	 прехранбени	 цели;	 сосови;	 сосови	 за	
месо;	сосови	за	салата;	студен	чај;	фондан	(меки	
ароматизирани	 бонбони);	 пијалаци	 од	 чај;	 чај;	
чоколадо;	 пијалаци	 од	 чоколада;	 пијалаци	 од	
чоколадо	со	млеко	

	 кл.	 32	 -	 аперитави,	 безалкохолни;	 бадемово	
млеко;	 безалкохолни	 пијалаци;	 безалкохолни	
овошни	 екстракти;	 безалкохолни	 овошни	
пијалаци;	 пиво;	 води	 (за	 пиење);	 газирана	 вода;	
газирана	минерална	вода;	сок	од	домати;	сокови	
од	 зеленчук;	 изотонични	 пијалаци;	 коктели,	
безалкохолни;	лимонади;	вода	со	литиум;	пиво	од	
слад;	каша	од	слад;	минерална	вода;	маст;	овошни	
нектари;	 овошни	 сокови;	 сајдер,	 сарсапарила;	
сирупи	за	лимонади;	сирупи	за	пијалаци,	пијалаци	
од	 сурутка;	 трпезни	 минерални	 води;	 млеко	 од	
ф’стаци;	екстракт	од	хмел	за	приготвување	пиво;	
шербети	

(111)	 12885	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/243	 (220)	 15/04/2005
	 	 (181)	 15/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
 Max-Born-Strasse 4, D-22761 Hamburg, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 34	 -	 тутун,	 преработен	 или	 непреработен;	

производи	од	тутун;	замени	за	тутун,	што	не	се	за	
медицински	или	лековити	намени;	цигари;	кибрити	
и	производи	за	пушачите	

(111)	 12835	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/246	 (220)	 18/04/2005
	 	 (181)	 18/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 NEVA d.o.o.
 Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

RALON

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	козметички	производи	

(111)	 12798	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/250	 (220)	 18/04/2005
	 	 (181)	 18/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 NEVA d.o.o.
 Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ASEPSOLETA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 козметички	 производи,	 хигиенски	

производи	

(111)	 12702	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/252	 (220)	 19/04/2005
	 	 (181)	 19/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	

тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(111)	 12701	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/253	 (220)	 19/04/2005
	 	 (181)	 19/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,	жолта,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	

екстракти;	конзервирно,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук;	 јајца;	 млечни	 продукти;	 желеа,	
џемови,	 компоти;	 млеко	 и	 млечни	 пијалоци;	
продукти	 подготвени	 за	 консумирање	 составени	
првенствено	од	гореспоменатите	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,	торта,	колач,	чоколада	и	слатки;	мраз,	
овошни	 сладоледи;	 мед,	 меласа;	 сол,	 сенф;	
оцет,	 сосови;	 сосови	 како	 мирудии;	 мирудии;	
продукти	 подготвени	 за	 консумирање	 составени	
првенствено	од	гореспоменатите	производи	

	

12835



Glasnik, 14/2,  str. 188-422, juni 2007 Skopje   

Trgovski marki

355

(111)	 12787	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2005/254	 (220)	 19/04/2005
	 	 (181)	 19/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	портокалова,	црвена	и	бела
(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	 составени	
првенствено	од	гореспоменатите	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,	 торта,	 колач,	 чоколадаи	 слатки;	 мраз,	
овошни	 сладоледи;	 мед,	 меласа;	 сол,	 сенф;	
оцет,	 сосови;	 сосови	 како	 мирудии;	 мирудии;	
продукти	 подготвени	 за	 консумирање	 составени	
првенствено	од	гореспоменатите	производи	

(111)	 12834	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/255	 (220)	 19/04/2005
	 	 (181)	 19/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	портокалова,	црвена	и	бела
(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	 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,	торта,	колач,	чоколада	и	слатки;	мраз,	
овошни	 сладоледи;	 мед,	 меласа;	 сол,	 сенф;	
оцет,	 сосови;	 сосови	 како	 мирудии;	 мирудии;	
продукти	 подготвени	 за	 консумирање	 составени	
првенствено	од	горе	споменатите	производи	

(111)	 12797	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/256	 (220)	 19/04/2005
	 	 (181)	 19/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 БИАЛАНД
 ул.162, бр.26, 2000 Тетово, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	портокалова,	светло	и	темно	сина,	
светло	 и	 темно	 жолта,	 светло	 и	 темно	 црвена,	
бела	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	29	-	чипс	/пржени	компири/	

(111)	 12796	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/257	 (220)	 19/04/2005
	 	 (181)	 19/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 БИАЛАНД
 ул.162, бр.26, 2000 Тетово, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 светло	и	темно	портокалова,	сина,	црвена,	светло	
и	темно	жолта,	бела	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	29	-	чипс	/пржени	компири/	

(111)	 12690	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/259	 (220)	 19/04/2005
	 	 (181)	 19/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Karmela - 2000 OOD
 64, Opalchenska str. 
 BG - 5000 Veliko Tirnovo, BG
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

KARMELA FAMILY

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 колач	 и	 слатки,	 брашно	 и	 производи	

изготвени	 од	 жита,	 вафли;	 бисквити;	 торти;	
производи	 од	 чоколада;	 колачиња;	 колачиња	
од	 брашно,	 (колачиња);	 сладолед;	 колачиња	 со	
шеќер	 и	 мед	 (бомбони);	 лебен	 ролат;	 крекери;	
крем;	палачинки;	пити;	пудинзи;	украси	за	слатки	
за	јадење;	алва;	шеќер,	кафе,	чај,	вештачко	кафе;	
какао;	чоколадо,	пијалоци	врз	база	на	чоколада;	
пченка;	скроб;	сосови	(додатоци);	мирудии	

	 кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
агенции	 за	 увоз-извоз;	 распоредување	 на	 стоки	
за	 комерцијални	 	 и	 рекламни	 цели;	 промоција	
(продажба	за	трето	лице);	организирање	изложби	
за	комерцијални	и	рекламни	цели	

(111)	 12700	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/261	 (220)	 20/04/2005
	 	 (181)	 20/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	

тутунски	 призводи,	 цигари,	 цигарилоси,	 филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(111)	 12699	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/263	 (220)	 20/04/2005
	 	 (181)	 20/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	

тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(111)	 12698	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/264	 (220)	 20/04/2005
	 	 (181)	 20/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	

тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(111)	 12788	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2005/265	 (220)	 20/04/2005
	 	 (181)	 20/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	

тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(111)	 12697	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/266	 (220)	 20/04/2005
	 	 (181)	 20/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	 -	 сиров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	

тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(111)	 12886	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/267	 (220)	 20/04/2005
	 	 (181)	 20/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Biogen Idec MA  Inc.
 14 Cambridge Center, Cambridge, 
 Massachusetts 02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PANACLAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 со	 исклучок	

на	 аналгетици	 и	 анти-пиретици,	 за	 употреба	
при	 третирање	 на	 дерматолошки	 нарушувања,	
автоимуни	нарушувања,	невролошки	нарушувања,	
псоријази,	мултиплекс	склероза,	Кронова	болест,	
отфрлање	на	 транспланти	 (примател-vs-давател	
или	 давател-vs-примател)	 и	 митохондриални	
заболувања	

(111)	 12696	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/268	 (220)	 25/04/2005
	 	 (181)	 25/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Schering-Plough Animal Health Corporation
 1095 Morris Avenue, Union, 
 State of New Jersey 07083, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

IMIZOL

(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	
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(111)	 12678	 (151)	 03/03/2007
(210)	 TM		2005/269	 (220)	 25/04/2005
	 	 (181)	 25/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Schering-Plough Animal Health Corporation
 1095 Morris Avenue, Union, 
 State of New Jersey 07083, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

FOOTVAX
(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)	 12695	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/270	 (220)	 20/04/2005
	 	 (181)	 20/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
 State of New Jersey 07033, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

FINADYNE
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 ветеринарни	 производи	 за	 употреба	 кај	

добитокот,	 живината	 и	 кај	 останатите	 домашни	
животни	

(111)	 12694	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/271	 (220)	 20/04/2005
	 	 (181)	 20/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ЕЛ ДОМ Скопје
 ул.Козле бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	правосмукалки	
	 кл.	21	-	куќни	и	кујнски	апарати	

(111)	 12693	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/272	 (220)	 21/04/2005
	 	 (181)	 21/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

МАКОХЕМИЈА АД Скопје
 ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанци	

за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	и	нагризување	

	 кл.	 5	 -	 средства	 за	 дезинфекција,	 санитарни	
препарати	за	медицински	цели	

(111)	 12692	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/273	 (220)	 21/04/2005
	 	 (181)	 21/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

МАКОХЕМИЈА АД Скопје
 ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сина,	светло	и	темно	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанци	

за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	и	нагризување	

	 кл.	 5	 -	 средства	 за	 дезинфекција,	 санитарни	
препарати	за	медицински	цели	
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(111)	 12691	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/274	 (220)	 21/04/2005
	 	 (181)	 21/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

МАКОХЕМИЈА АД Скопје
 ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина,	црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанци	

за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	и	нагризување	

	 кл.	 5	 -	 средства	 за	 дезинфекција,	 санитарни	
препарати	за	медицински	цели	

(111)	 12926	 (151)	 23/04/2007
(210)	 TM		2005/275	 (220)	 21/04/2005
	 	 (181)	 21/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

МАКОХЕМИЈА АД Скопје
 ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина,	црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанци	

за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	и	нагризување	

	 кл.	 5	 -	 средства	 за	 дезинфекција,	 санитарни	
препарати	за	медицински	цели	

(111)	 12925	 (151)	 23/04/2007
(210)	 TM		2005/276	 (220)	 21/04/2005
	 	 (181)	 21/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

МАКОХЕМИЈА АД Скопје
 ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина,	црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанци	

за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	и	нагризување	

	 кл.	 5	 -	 средства	 за	 дезинфекција,	 санитарни	
препарати	за	медицински	цели	

(111)	 12924	 (151)	 23/04/2007
(210)	 TM		2005/277	 (220)	 21/04/2005
	 	 (181)	 21/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

МАКОХЕМИЈА АД Скопје
 ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000,	Скопје
(540)	

12924



Glasnik, 14/2,  str. 188-422, juni 2007 Skopje

Trgovski marki

360

(591)	 светло	и	темно	сина,	црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	 -	средства	за	белење	и	други	супстанци	за	

перење,	препарати	за	чистење,	полирање,	триење	
и	нагризување	

	 кл.	 5	 -	 средства	 за	 дезинфекција,	 санитарни	
препарати	за	медицински	цели	

(111)	 12923	 (151)	 23/04/2007
(210)	 TM		2005/278	 (220)	 21/04/2005
	 	 (181)	 21/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

МАКОХЕМИЈА АД Скопје
 ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина,	црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	 -	средства	за	белење	и	други	супстанци	за	

перење,	препарати	за	чистење,	полирање,	триење	
и	нагризување	

	 кл.	 5	 -	 средства	 за	 дезинфекција,	 санитарни	
препарати	за	медицински	цели	

(111)	 12671	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/284	 (220)	 22/04/2005
	 	 (181)	 22/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

CAPTIVA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12	-	моторни	возила	и	делови	за	истите	

(111)	 12922	 (151)	 23/04/2007
(210)	 TM		2005/287	 (220)	 26/04/2005
	 	 (181)	 26/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FORD MOTOR COMPANY, 
 a Delaware Corporation
 One American Road, Dearborn, 
 Michigan 48126, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

FORD PROTECT

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	36	 -	осигурување	и	водење	(администрација)	

договори	за	гаранција	во	областа	на	возилата	
	 кл.	 37	 -	 услуги	 на	 правење	 и	 реализација	 на	

планови	 за	 помош	 на	 патот;	 услуги	 врзани	
за	 возила	 (сервисирање	 возила);	 правење	 и	
реализација	на	планови	за	одржување	

(111)	 12650	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/295	 (220)	 27/04/2005
	 	 (181)	 27/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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)	

SONA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	кoзметички	препарати	
	 кл.	 5	 -	 лекови	 и	 фармацевтски	 производи,	

дерматолошки	препарати	за	локална	примена	

(111)	 12670	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/296	 (220)	 27/04/2005
	 	 (181)	 27/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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
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(540)	

DOMIKA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 лекови	 и	 фармацевтски	 производи,	

дерматолошки	препарати	за	локална	примена	

(111)	 12887	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/305	 (220)	 29/04/2005
	 	 (181)	 29/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 UNIFRUTTI TRADERS LTDA.
 MIRAFLORES No 222 PISO 23, SANTIAGO, CL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 31	 -	 свежо	 овошје:	 јаболки,	 круши,	 грозје,	

нектарини,	праски,	кајсии,	сливи;	киви,	клементини	
(мандарини	 без	 семки),	 портокали,	 лимони,	
персимони	(какии)	и	калинки	

(111)	 12689	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/308	 (220)	 04/05/2005
	 	 (181)	 04/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 HONITON INDUSTRIES INC.
 No.22, Lane 427, Dasheng Street, 
 Taichung City 408, TW
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

HONITON

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 8	 -	 прилагодливи	 клучеви	 (рачен	 алат);	 сет	

со	 клучеви	 (рачен	 алат);	 мајмунски	 клучеви	
(рачно	управуван	алат);	клуч	со	отворени	краеви	

(рачно	управуван);	рачки	за	клучеви	(рачен	алат);		
вклопни	клучеви	(рачно	управуван	алат);	адаптери	
за	длета	на	рачно	управувани	алати;	длето	(рачен	
алат);	 брусни	 плочи	 (делови	 за	 рачен	 алат);	
брусни	камења	(рачни	алати)	

(111)	 12890	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/310	 (220)	 04/05/2005
	 	 (181)	 04/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TORIMA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	

на	 рак	 (канцер)	 и	 болести	 и	 нарушувања	 на	
централниот	 нервен	 систем;	 антиинфламаторни	
фармацевтски	препарати	

(111)	 12828	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/311	 (220)	 04/05/2005
	 	 (181)	 04/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH  a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

RYSTEON

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	

на	 рак	 (канцер)	 и	 болести	 и	 нарушувања	 на	
централниот	 нервен	 систем;	 антиинфламаторни	
фармацевтски	препарати	

(111)	 12902	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/312	 (220)	 04/05/2005
	 	 (181)	 04/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 InBev S.A.
 Grand-Place 1 1000 Brussels, BE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 21	 -	 шишиња	 направени	 од	 пластични	

материјали	
	 кл.	32	-	пиво	

(111)	 12888	 (151)	 28/03/2007
(210)	 TM		2005/313	 (220)	 05/05/2005
	 	 (181)	 05/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ЕЛ ДОМ
 ул. Козле бб, MK
(540)	

(591)	 сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	7	-	правосмукалки	
	 кл.	21	-	куќни	и	кујнски	апарати	

(111)	 12688	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/314	 (220)	 05/05/2005
	 	 (181)	 05/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BENTLEY WORLDWIDE SHOES LIMITED
 Imex Spaces, Atlantic Business Centre Atlantic 

Street, Altrincham, Cheshire WA14 5NQ, UK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

UNDERGROUND
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	25	-	облека	и	обувки	

(111)	 12889	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/318	 (220)	 09/05/2005
	 	 (181)	 09/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за промет и услуги ФУТУРА 2/2 ДООЕЛ 

ЕКСПОРТ-импорт
 ул.Питу Гули бр.31, MK

(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

FUTURA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	

управување	со	работи,	канцелариски	работи	
	 кл.	41	-	образовни	услуги;	подготвување	настава;	

забава;	спортски	и	културни	активности	
	 кл.	42	-	научни	и	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	

(111)	 12833	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/319	 (220)	 09/05/2005
	 	 (181)	 09/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Ford Motor Company
 One American Road, Dearborn, 
 Michigan 48126, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FORD

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	37	-	услуги	на	поправка	и	одржување	возила;	

услуги	за	помош	при	неволја	на	пат	

(111)	 12832	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/320	 (220)	 09/05/2005
	 	 (181)	 09/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Ford Motor Company
 One American Road, Dearborn, 
 Michigan 48126, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FORD

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 36	 -	 осигурување	 	 со	 	 гаранција	 и	

администрирање	 на	 договори	 за	 гаранции	 во	
областа	на	моторните	возила	
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(111)	 12827	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/328	 (220)	 10/05/2005
	 	 (181)	 10/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 PERIDEO S.A
 50 Venizelou street, 54631, Thessaloniki, GR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	14	-	накит,	рачни	часовници,	џебни	часовници,	

синџирчиња	за	часовници,	ремени	за	часовници,	
кутии	и	сандачиња	за	часовници,	ѕидни	часовници,	
нишалки	за	часовници;	благородни	метали	и	нивни	
легури	 и	 производи	 од	 благородни	 метали	 или	
обложени	со	нив,	што	не	се	вклучени	во	другите	
класи;	скапоцени	камења;	часовничарство	(саатни	
механизми)	и	хронометриски	инструменти	

	 кл.	 18	 -	 производи	 од	 кожа	 или	 имитација	 на	
кожа	што	не	се	вклучени	во	другите	класи;	чанти,	
актовки,	 торби	 за	 патување,	 куфери,	 чанта	 за	
документи,	 ковчеџиња	 наменети	 за	 тоалетен	
прибор	т.н.	ванитс	цацес	и	колани	за	нив;	чадори;	
животинска	 кожа,	 кожа	 сурова	 или	 обработена,	
чадори	за	сонце	и	стапови	за	пешачење,	камшици,	
седла,	коњска	опрема	и	седларници	

	 кл.	 20	 -	 мали	 предмети	 покуќнина;	 огледала;	
рамки	 за	 слики	 и	 рамки	 за	 	 	фотографии;	 кутии	
за	накит	 (не	 се	од	благороден	метал);	 предмети	
направени	 од	 дрво,	 плута,	 трска,	 трска,	 прачки,	
стапови,	прачки	од	врба,	рогозина,	рогови,	коска,	
слонова	 коска,	 коска	 од	 кит,	 школки,	 килибар,	
седеф	 и	 замена	 за	 сите	 тие	 материјали	 или	 од	
пластика	

	 кл.	25	-	обувки;	чорапи;	шалови	за	коса;	шалови;	
кравати;	ракавици;	облека	

	 кл.	34	 -	 запалки;	 кибрити;	 пепелници	 за	 пушачи	
од	неблагородни	метали;	сечачи	за	пури;	кутии	и	
ковчеџиња	за	пури	од	неблагородни	метали;	кутии	
и	ковчеџиња	за	цигари	од	неблагородни	метали	

(111)	 12687	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/330	 (220)	 12/05/2005
	 	 (181)	 12/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12 
 1000 Скопје, MK
(540)	

LUNATA
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 12810	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/331	 (220)	 12/05/2005
	 	 (181)	 12/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ТЕFINE
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	 -	фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 кај	

човекот	

(111)	 12795	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/332	 (220)	 12/05/2005
	 	 (181)	 12/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

FLUCESS
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	 -	фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 кај	

човекот	

(111)	 12686	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/335	 (220)	 16/05/2005
	 	 (181)	 16/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
	 кл.	 34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	

тутунски	производи,	 цигари,	 цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(111)	 12891	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/336	 (220)	 16/05/2005
	 	 (181)	 16/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Bristol-Myers Squibb Company, 
 a Delaware Corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BARACLUDE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	 -	фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 кај	

човекот	

(111)	 12901	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/345	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 WYETH  
 a Delaware corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

NUASIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 имено	

контрацептивни	средства	

(111)	 12892	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/348	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

HEPASOL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	

препарати;	 диететски	 супстанции	 приспособени	
за	 употреба	 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)	 12893	 (151)	 28/03/2007
(210)	 TM		2005/349	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ISPIROL
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	

препарати;	 диететски	 супстанции	 приспособени	
за	 употреба	 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)	 12894	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/350	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

KARBAPIN
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	

препарати;	 диететски	 супстанции	 приспособени	
за	 употреба	 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)	 12895	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/351	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LEMOD
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 препарати	

и	 санитарни	 препарати;	 диететски	 супстанции	
приспособени	за	употреба	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)	 12896	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/352	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

OTOL H
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	

препарати;	 диететски	 супстанции	 приспособени	
за	 употреба	 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)	 12879	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/353	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PRILENAP

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	

препарати;	 диететски	 супстанции	 приспособени	
за	 употреба	 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)	 12897	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/354	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., farmaceutsko-hemijska 

industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

RAPTEK

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	

препарати;	 диететски	 супстанции	 приспособени	
за	 употреба	 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)	 12898	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/355	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SINEDOL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	

препарати;	 диететски	 супстанции	 приспособени	
за	 употреба	 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)	 12903	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/356	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SPOROTAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	

препарати;	диететски	супстанции	приспособениза	
употреба	 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)	 12904	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/363	 (220)	 24/05/2005
	 	 (181)	 24/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mormaii Industria a Comercio, 
 Importacao e Exportacao de Artigos Esportivos 

Ltda.
 Rodovia SC 434, km. 3 - Palhocinha 88495-000- 

City of Garopaba, State of Santa Catarina, BR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	

(111)	 12840	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/372	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црвена,	 бела,	 златна,	 светло	 и	 темна	 кафена,	 	
црна

(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе	

(111)	 12843	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/373	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	златна,	жолто	кафена	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе	

12903
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(111)	 12844	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/374	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	златна,	сина,	жолтокафена	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе	

(111)	 12845	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/375	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темноцрвена,	 црна,	 бела,	 жолта,	 зелена	 и	
жолтокафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	производи	од	жито	(чипс)	

(111)	 12854	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/376	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темноцрвена,	бела,	сина,	жолта	и	жолтокафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	производи	од	жито(чипс)	

(111)	 12857	 (151)	 28/03/2007
(210)	 TM		2005/377	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	жолта,	жолтокафена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	производи	од	жито	
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(111)	 12855	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/379	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	темноцрвена,	зелена,	сина	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	диететски	супстанции	

(111)	 12847	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/380	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	маслинестозелена,	сина	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чај	

(111)	 12853	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/381	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	сивосина	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чај	

(111)	 12852	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/382	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	сина,	црвена,	жолтокафена	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чај	

(111)	 12851	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/383	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR

12855
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(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	хромово	зелена,	сина	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чај	

(111)	 12850	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/384	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	зеленушкава,	жолтокафена,	сина	и	
црна

(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чај	

(111)	 12849	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/385	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	виолетова,	сина	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чај	

(111)	 12848	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/386	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	жолтокафена,	сина	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чај	

(111)	 12859	 (151)	 28/03/2007
(210)	 TM		2005/387	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	виолетова,	сива	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе	
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(111)	 12856	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/388	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	жолтокафена,	сива	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе	

(111)	 12858	 (151)	 28/03/2007
(210)	 TM		2005/389	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB
 10000 ZAGREB, Vodovodna 20  , HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	матиранокафена,	сива	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе	

(111)	 12841	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/397	 (220)	 01/06/2005
	 	 (181)	 01/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ALTER V & K podjetje za trgovino in zastopanje 

d.o.o. 
 Ulica Jozeta Jame 14, 1210 LJUBLJANA , SI
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	18	-	паричници,	торби,	ранци	
	 кл.	 25	 -	 машки	 и	 женски	 панталони,	 куси	

панталони,	панталони	за	скијање,	маици	со	куси	
и	 долги	 ракави,	 поло	 маици,	 пуловери	 со	 и	 без	
качулка,	 пуловери	 со	 патент,	 женски	 џемпери	
на	 раскопчување,	 јакни,	 зимски	 јакни,	 ветровки,	
кошули	со	кратки	и	долги	ракави,	зимски	капи,	капи	
со	 стреа,	 чорапи,	 ракавици,	 шалови,	 тренерки	
(комплет),	 памучни	 колани;	 кожни	 и	 пластични	
ремени	 (за	 облекување),	 здолништа,	 машки	 и	
женски	обувки,	ракавици	

	 кл.	 28	 -	 даски	 за	 ролирање	 (скиборд),	 даски	 за	
скијање	(сноуборд)	

(111)	 12685	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/399	 (220)	 02/06/2005
	 	 (181)	 02/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 MC CAIN ALIMENTAIRE  
 (A French joint stock company) 
 Parc d’Enterprises de la Motte du Bois
 62440 HARNES-FRANCE, FR
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

FREEZ’CHILL’
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29	 -	 конзервирани,	 суви	 и	 печени	 компири;	

пржени	 компири;	 смрзнати	 пржени	 компири;	
готова	храна	од	компири	

(111)	 12846	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/402	 (220)	 03/06/2005
	 	 (181)	 03/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
ГРОЗД 2400 СТРУМИЦА 

 Стадион бб, MK
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(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	32	-	природна	изворска	газирана	вода	

(111)	 12684	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/408	 (220)	 06/06/2005
	 	 (181)	 06/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

 ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	

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

	 кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	
	 кл.	 35	 -	 демонстрација	 на	 производи;	 ширење	

рекламен	материјал	

(111)	 12683	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/409	 (220)	 06/06/2005
	 	 (181)	 06/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

 ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
	 кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	

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

	 кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	
	 кл.	 35	 -	 демонстрација	 на	 производи;	 ширење	

рекламен	материјал	

(111)	 12682	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2005/410	 (220)	 06/06/2005
	 	 (181)	 06/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

 ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	

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

	 кл.	33	-	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	
	 кл.	 35	 -	 демонстрација	 на	 производи;	 ширење	

рекламен	материјал	

(111)	 12842	 (151)	 29/03/2007
(210)	 TM		2005/415	 (220)	 08/06/2005
	 	 (181)	 08/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 бела,	црвена,	темно	зелена	и	светло	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	јогурт	

(111)	 12633	 (151)	 22/03/2007
(210)	 TM		2005/417	 (220)	 09/06/2005
	 	 (181)	 09/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС 

КОМПАНИ ДОО Скопје
 ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје
(540)	

NEW MOMENT

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 35	 -	 oгласување,	 водење	 на	 работење,	

управување	со	работи,	канцелариски	работи	
	 кл.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 подготвување	

на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности	

	 кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111)	 12681	 (151)	 03/03/2007
(210)	 TM		2005/418	 (220)	 09/06/2005
	 	 (181)	 09/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(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)	 бела,	сина	и	модра
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	храна	за	бебиња	и	диететски	производи	
	 кл.	29	-	месо,	риба,	живина	и	дивеч;	екстракти	од	

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

	 кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	колач,	слатки;	бомбони;	сладолед;	мед,	сируп	

од	меласа;	квасец,	прашок	за	печење;	сол,	сенф;	
оцет,	сосеви	(мирудии);	мирудии;	мраз	

	 кл.	32	 -	безалкохолни	пијалоци;	овошни	напивки	
и	овошни	сокови;	сирупи	и	останати	препарати	за	
подготовка	на	пијалоци	

(111)	 12680	 (151)	 03/03/2007
(210)	 TM		2005/419	 (220)	 09/06/2005
	 	 (181)	 09/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(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)	 светло	кафена,	жолта,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	храна	за	бебиња	и	диететски	производи	
	 кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 тој	

материјал	(картон)	што	не	се	опфатени	со	другите	
класи;	печатени	работи;	книговезачки	материјали;	
фотографии;	канцелариски	материјал,	прибор	за	
пишување;	лепила	(лепливи	состојки	за	хартиени	
производи	 или	 покуќнина);	 прибор	 за	 сликање;	
четки;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
прибор	 (освен	 мебел);	 опрема	 за	 настава	 и	
oбука	 (освен	 апарати);	 пластични	материјали	 за	
амбалажа	 (не	 се	 опфатени	 со	 другите	 	 класи);	
печатарски	букви;	клишиња	

	 кл.	25	-	облека,	обувки,	покривки	за	глава	
	 кл.	28	-	игри	и	играчки	
	 кл.	29	-	месо,	риба,	живина	и	дивеч;	екстракти	од	

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

	 кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	колач,	слатки;	бомбони;	сладолед;	мед,	сируп	
од	меласа;	квасец,	прашок	за	печење;	сол,	сенф;	
оцет,	сосеви	(мирудии);	мирудии;	мраз	

	 кл.	32	 -	безалкохолни	пијалоци;	овошни	напивки	
и	овошни	сокови;	сирупи	и	останати	препарати	за	
подготовка	на	пијалоци	
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(111)	 12794	 (151)	 30/03/2007
(210)	 TM		2005/420	 (220)	 09/06/2005
	 	 (181)	 09/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 YILDIZ HOLDING A.S.
 Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 санитарни	 препарати	 за	 медицинска	

намена;	 диететски	 супстанции	 приспособени	 за	
медицинска	употреба;	храна	за	бебиња	

	 кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи;	маркетиншки	студии	

(111)	 12900	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/421	 (220)	 09/06/2005
	 	 (181)	 09/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Hyundai Corporation 
 226, Shinmunro-1 ka, Jongno-gu, Seoul, KR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	7	-	машини	за	извлекување	метал,	машински	

преси,	 машини	 за	 правење	 навои,	 машини	 за	
завртување,	 машини	 за	 штанцање,	 машини	 за	
опсекување	 и	 заковување,	 ковачки	 машини,	
чекани	(машински),	машини	за	виткање,	машини	
за	 заковување,	 машински	 ексцентри,	 глодалки,	
вертикални	 рендалки,	 машини	 за	 дупчење,	
дупчалки	(освен	за	обработка	на	дрво),	машини	за	
сув	печат,	машини	за	штанцање,	стругови	(освен	
за	обработка	на	дрво),	машини	за	обработка	на	
пластика,	хидраулични	преси,	преси	за	рамнење,	
машини	 за	 набирање,	 ротациони	 глодалки,	
машини	за	деформирање,	компресиони	машини,	
брусилки,	 хидраулични	 маслени	 преси,	 канални	
глодалки,	машини	за	гравирање,	леарски	машини,	
машини	 за	 исцртување,	 машини	 за	 ковење,	
машини	 за	 пробивање,	 машини	 за	 рамнење,	
фрези	 (глодалки),	 машини	 за	 обликување,	
машини	за	брусење,	апарати	за	гасно	заварување,	
пневматски	чекани,	брусилки,	дупчалки,	машини	
за	 ласерско	 сечење,	 заварувачи	 на	 притисок	
на	 триење,	 оксигено-ацетиленски	 апарати	 за	

сечење	 и	 заварување,	 воздушни	 дупчалки,	
воздушни	 чекани,	 гасно	 управувани	 цевки	 за	
издувување	 при	 лемење,	 електрични	 ножици,	
машини	 за	 електрично	 заварување,	 електрични	
чекани,	 електрични	 рачни	 дупчалки,	 машини	 за	
заварување	со	електричен	млаз,	гасно	управувани	
цевки	 за	 издувување	 при	 сечење,	 машини	 за	
супер-сонично	заварување,	коси	чекани,	дупчалки,	
бургии,	држачи	при	дупчење,	 глави	за	дупчалки,	
машини	за	приклучување,	развртувачи,	отсекувачи	
со	глодање,	машини	за	монтажа	на	велосипеди,	
електрични	 мотори,	 апарати	 за	 автоматско	
отстранување	и	местење	на	пневматици,	уреди	за	
конверзија	на	 горивото	кај	мотори	со	внатрешно	
согорување,	 уреди	 за	 палење	 кај	 	 мотори	 	 со		
внатрешно	 согорување,	 свеќички	 за	 мотори	 со	
внатрешо	 согорување,	 грејачи	 за	 дизел	 мотори,	
ладилници	 за	 моторни	 погони,	 издувници	 за	
моторни	 погони,	 пригушници	 за	моторни	 погони,	
цилиндри	за	мотори,	бензински	мотори	различни	
од	оние	кај	возилата,	дизел	мотори	различни	од	
оние	 кај	 возилата,	 пневматски	 млазни	 мотори	
различни	 од	 оние	 кај	 возилата,	 хидроулични	
турбини	 различни	 од	 оние	 кај	 возилата,	 парни	
турбини	 различни	 од	 оние	 кај	 возилата,	 турбо	
млазни	 мотори	 различни	 од	 оние	 кај	 возилата,	
турбо	 базирани	 мотори	 различни	 од	 оние	 кај	
возилата,	 преобразувачи	 на	 моментот	 различни	
од	оние	кај	возилата,	вентили	за	цилиндри,	глави	
за	 цилиндри	 кај	 моторни	 погони,	 инјектори	 за	
мотори,	магнети	за	инјектори	за	мотори,	вентили	
за	 мотори,	 задвижувачи	 на	 нуклеарен	 напон,	
карбуратори,	 карбураторски	 доставуавачи,	
клипови,	клипни	сегменти,	воздушни	компресори,	
пумпи	 на	 компресиран	 воздух,	 водни	 пумпи,	
повратни	компресори,	повратни	вакуумски	пумпи,	
повратни	 пумпи,	 центрифугални	 издувувачи,	
центрифугални	компресори,	центифугални	пумпи,	
издувувачи	 на	 аксијален	 проток,	 компресори	 на	
аксијален	 проток,	 пумпи	 на	 аксијален	 проток,	
турбо	 дувалки,	 дифузиони	 пумпи,	 ротациони	
дувалки,	 ротациони	 компресори,	 ротациони	
вакуумски	 пумпи,	 ротациони	 пумпи,	 електрични	
миксери	 за	 домаќинство,	 електични	 метли	 за	
домашна	употреба,	електрични	преси	за	овошје	за	
домашна	употреба,	електрични	мелници/дробилки	
за	 домашна	 употреба,	 електрични	 блендери	 за	
домашна	употреба,	автоматски	машини	за	миење	
садови,	електрични	ножици,	електрични	машини	
за	 чистење,	 електрични	 чистилки,	 електрични	
машини	 за	 полирање	 на	 чевли,	 електрични	
отворачи	 за	 конзерви,	 кеси	 за	 правосмукалки,	
електрични	правосмукалки	

	 кл.	 9	 -	 телевизори	 (со	 катодна	 цевка,	 со	 течна	
плазма	 и	 со	 течен	 кристал),	 микро	 музички	
системи,	 ДВД	 плеери,	 видео	 рикордери,	 видео-
компакт	 диск	 плеери,	 преносни	 компакт	 диск	
плеери,	 касетофони,	 микробранови	 печки	 за	
домашна	 употреба,	 МПЗ	 плеери,	 дигитални	
камери,	мобилни	телефони,	телефони,	автоматски	
секретарки,	електрични	рачни	пегли,	светилки	за	
фотографски	 блицови,	 видео	 ленти,	 чистачи	 за	
глави	 на	 видео	 рекордери,	 празни	 аудио-видео	
компакт	дискови,	дискови	за	снимање	звук,	празни	
дискови	за	снимање	
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	 кл.	11	-	фрижидери,	клима	уреди,	шпорети	на	гас,	
фенови,	навлажнувачи	на	воздух,	чистачи	на	вода,	
бидеа,	 машини	 за	 кафе,	 електрични	 светилки	 и	
светилки	за	домашна	примена,	безбедносни	ламби	
за	подземна	примена,	светилки	за	прочистување	
на	воздухот	од	инсекти,	динамо	светилки,	светилки	
за	празнење	и	дополнителна	опрема,	светилки	за	
водени	површини,	живини	светилки,	аквариумски	
светилки,	 инфрацрвени	 светилки,	 плафонски	
светилки	 стандардни	 светилки,	 флуоросцентни	
светилки	

(111)	 12679	 (151)	 03/03/2007
(210)	 TM		2005/422	 (220)	 09/06/2005
	 	 (181)	 09/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

REXONA AIR PETALS

(551)	 индивидуална
(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;	 талк-
пудра;	препарати	за	капење	во	бања	и	туширање;	
лосиони	 за	 коса;	 пасти	 за	 заби;	 немедицински	
препарати	 за	 миење	 на	 устата;	 дезодоранси;	
антипреспиранти	за	лична	употреба;	немедицински	
тоалетни	препарати	

(111)	 12819	 (151)	 26/03/2007
(210)	 TM		2005/428	 (220)	 10/06/2005
	 	 (181)	 10/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mittal Steel Technologies Limited
 IFS Court, 28, Cybercity, Ebene, MU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 6	 -	 производи	 од	 железо,	 челик,	 легури	 на	

железо,	ДРИ,	директно	редуциран	челик,	деректен	
редуциран	 челик,	 лимени	 плочи,	 галванизиран	
челик,	 челик	 обложен	 со	 боја	 или	 алуминиум;	
железо	 челик,	 легури	 на	 железо,	 ДРИ,	 директно	

редуциран	 челик,	 директeн	 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)	 палки,	 секции	 и	 други	
форми;	железна	руда;	меѓупроизводи	и	метални	
материјали	за	железни	пруги;	градени	материјали	
од	метал;	неелектрични	кабли,	жици	и	јажиња	од	
железо,	челик,	легури	од	железо,	ДРИ,	директно	
редуциран	 челик,	 директен	 редуциран	 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	класата	6	

	 кл.	39	-	изнајмување	возила	за	движење	по	море	и	
воздух,	чување	руда,	метали	и	легури	и	сите	други	
услуги	во	класата	39	

	 кл.	40	 -	 галванизација;	 чистење	челик;	 директно	
редуцирање	на	железото;	производство	на	челик;		
калење	на	челикот;	лиење		на	челик;	производство	
на	 метал;	 калење	 метал;	 лиење	 метал;	 и	 сите	
други	услуги	во	класата	40	

(111)	 12626	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2005/436	 (220)	 14/06/2005
	 	 (181)	 14/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Дрога Колинска дооел Скопје
 ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

GOLD GRAND

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 кафе,	 кафе	 (ароми),	 кафе	 (надоместок	

за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	
кафе	 (растителни	 производи	што	 го	 заменуваат	
кафето),	чоколадни	пијалаци	

	 кл.	35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со	 кафе,	 кафе	 (ароми),	 кафе	 (надоместок	 за	
кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	
(растителни	 производи	 што	 го	 заменуваат	
кафето),	чоколадни	пијалаци	

(111)	 12939	 (151)	 04/05/2007
(210)	 TM		2005/437	 (220)	 15/06/2005
	 	 (181)	 15/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КАРА ЛТД ДООЕЛ Скопје
 ул. Скупи бб 1000 Скопје,, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	сива
(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	

	 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	хронометарски	инструменти	

	 кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	

(111)	 12615	 (151)	 26/02/2007
(210)	 TM		2005/453	 (220)	 21/06/2005
	 	 (181)	 21/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Produzece za medicinsko snabdevanje na 

veloko i malo, proizvodnju i spolnju trgovinu 
PHARMANOVA CO DOO 

 ul. Bore Stankovica br. 2, P-BOX 21, 
 11250 Beograd, YU
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	

санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за		дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

	

(111)	 12985	 (151)	 11/05/2007
(210)	 TM		2005/454	 (220)	 21/06/2005
	 	 (181)	 21/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 „Torlak” Institut za imunologiju i virusologiju 
 Vojvode Stepe 458 Beograd, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DITEVAKSAL-T ADULT
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 препарати	 што	 се	 користат	 за	 примарна	

имунизација	и	ревакцинација	на	деца	и	возрасни	
против	дифтерија	и	тетанус	

(111)	 12669	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/460	 (220)	 22/06/2005
	 	 (181)	 22/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, 
 London WC2R 2PG, GB
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	модра,	темно	сина,	светло	сина	и	сина	
боја

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	-	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	

за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(111)	 12921	 (151)	 23/04/2007
(210)	 TM		2005/463	 (220)	 23/06/2005
	 	 (181)	 23/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC., 
 a Delaware Corporation
 1105 North Market Street, Suite 1217, 
 Wilmington, Delaware 19801, US
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(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	9	-	електрични,	електро-технички	и	електронски	

уреди;	апарати	и	опрема;	телефонски	централи	и	
апарати	за	нив;	автоматски	телефонски	централи,	
автоматски	 месни	 и	 меѓумесни	 телефонски	
централи	 и	 локални	 и	 меѓуградски	 телефонски	
мрежи,	 куќни	 автоматски	 и	 рачни	 телефонски	
централи;	 телефонски	 апарати	 за	 претплатници;	
уреди	за	телефонија	со	носечки	бранови	и	апарати	
за	 такви	 уреди,	 како	 и	 даватели	 и	 приемници	
и	 опрема	 за	 нив;	 уреди	 за	 комуникација	 со	
импулсни	 сигнали,	 мрежа	 и	 опрема	 за	 тоа;	
уреди	 за	 комуникации	 со	 говорни	 зачестености,	
повторувачи	 за	 мрежи	 во	 комуникациониот	
систем	 со	 говорни	 зачестености,	 направи	 за	
пупинизирање	и	трансмисиски	линии;	генератори	
на	 електрични	бранови,	 засилувачи,	модулатори	
и	 демодулатори;	 радио	 даватели	 и	 телевизиски	
даватели;	даватели	за	комуникација	со	усмерени	
бранови	помеѓу	две	дадени	точки	и	приемници	за	
тоа;	радио	антени;	трансмисиски	линии	за	радио	
зачестености;	 кабли	 и	 жици	 за	 комуникациски	 и	
сигнални	 уреди;	 приемници	 за	 радио-дифузија	
и	 телевизија,	 како	 такви	 или	 во	 комбинација	
со	 електрични	 грамофони;	 електрични	 уреди	
за	 сигнализација,	 алармирање	 и	 покажување,	
како	 и	 опрема	 за	 тоа;	 уреди	 за	 пренос	 на	
факсимили	 и	 опрема	 за	 тоа;	 комуникациски	
апарати	 со	 впишување	 како	 телепринтери,	
перфоратори	и	реперфоратори;	 полупроводници	
и	полупроводнички	направи,	вклучително	и	уреди	
за	 снабдување	 со	 струја,	 напонски	 регулатори	 и	
катодно-заштитни	 направи;	 склопки	 за	 опрема	
на	 електрични	 централи;	 електронски	 цевки	
со	 вакуум	 или	 гасни;	 електронски	 цевки	 за	
репродукција	 на	 слики	 со	 катодни	 снопови	 на	
електрони,	електрични	трансформатори,	калеми	и	
филтри;	електрични	батерии;	уреди	за	обработка	
статистички	податоци	и	апарати	за	тоа;	уреди	за	
ракување	со	материјали	и	апарати	за	тоа;	уреди	и	
опрема	за	радио	навигација	и	изнаоѓање	правец;	
мерни	и	научни	апарати	и	прибор	

	 кл.	11	-	електрични	уреди	за	ладење,	електрични	
шпорети	 и	 фурни,	 електрични	 уреди	 за	
кондиционирање	на	воздухот	

(111)	 12668	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/468	 (220)	 24/06/2005
	 	 (181)	 24/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Visa International Service Association
 900 Metro Center Boulevard Foster City, 
 California 94404, US

(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	златна
(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	 потадоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар;	компјутерски	хардвер;	
кодирани	 картички	 имено,	 магнетни	 картички	 и	
картички	кои	содржат	интегрални	кола,	особено,	
за	 финансиски	 апликации;	 електични	 апарати	 и	
инструменти,	имено,	читачи	на	магнетна,	кодирана	
и	 електронска	 носач	 на	 податоци.	 картичка	 за	
регистрацијата,	 трансмисија,	 репродукција	 на	
податоци	 вклучително	 звук	 и	 слики;	 апарати	
за	 читање	 картички,	 имено,	 терминали	 за	
компјутерско	 бирање,	 апарати	 за	 печатење,	
имено,	 компјутерски	 принтери	 за	 системи	 за	
обработка	на	податоци	и	системи	за	финансиски	
трансакции;	 системи	 за	 читање	 на	 мемориски	
картички	 и	 системи	 за	 читање	 податоци	 во	
мемории	што	имаат	мемории	на	интегрални	кола	
и	 мемории	 за	 картички	 за	 банкарство;	 машини	
за	распределба	на	кеш,	имено	АТМ	(автомати	за	
пари),;	 компјутерски	 терминали	 и	 компјутерски	
софтвер	 за	 употреба	 во	 финансиските	 услуги,	
банкарство	 и	 телекомуникациски	 индустрии	 за	
авторизација,	 расчистување	 и	 подмирување	 на	
финансиски	 трансакции;	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци,	 имено	 компјутерски	 терминали	 и	
компјутерски	софтвер	за	финансиски	апликации;	
компјутерски	 хардвер	 во	 вид	 на	 паметни	 (smart)	
картички	 и	 читачи	 на	 податоци	 што	 содржат	
транспондери	 и	 други	 уреди	 за	 плаќање	 од	
близина	

	 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,	печатарски	букви,	клишиња;	канцелариски	
прибори	и	печатени	работи	и	хартиени	производи,	
имено,	пенкала,	моливи,	подлошки,	папки,	држачи	
за	 визит	 карти,	 притискачи,	 стационарен	 вид	 на	

12668



Glasnik, 14/2,  str. 188-422, juni 2007 Skopje   

Trgovski marki

377

портфолиа,	 отворачи	 на	 писма	 и	 налепници/
ознаки,	печатени	формулари,	печатени	банкарски	
картички,	формулари	 за	 пријавување,	 продажба	
и	 наплата,	 папки	 за	 праќање	 пошта,	 пликоа,	
втиснувачи/означувачи,	 билтени,	 брошури,	
магазини,	 памфлети,	 флаери,	 изјави-вметоци	
што	 се	 однесуваат	 на	 програми	 за	 плаќање	 на	
потрошувачи,	 информациски	 и	 инструкциски	
прирачници	 што	 се	 однесуваат	 на	 програми	 за	
плаќање	на	потрошувачите	

	 кл.	 36	 -	 финансиски	 услуги,	 банкарство,	 услуги	
за	 плаќање	 сметки,	 услуги	 кредитни	 картички,	
услуги	 за	 дебитни	 картички,	 услуги	 за	 платежни	
картички	 (charge	 card),	 услуги	 за	 при-пејд	
картички,	електронски	кредит	и	дебит	трансакции,	
електронски	 трансфер	 на	 фондови,	 услуги	 на	
паметни	 (smart)	 картички	 и	 електронски	 кеш,	
исплати	на	кеш,	замена	на	кеш	издаден	од	кредитни	
картички	 и	 дебитни	 картички,	 електронски	 кеш	
трансакции,	 верификација	 на	 чекови,	 исплата	
на	 чекови,	 услуги	 на	 пристап	 до	 депозит	 и	АТМ	
услуги	(автомати	за	пари),	услуги	на	процесирање	
на	 плаќањата	 услуги	 на	 аутентизација	 на	
трансакции	 и	 услуги	 на	 верификација,	 услуги	
за	 осигурување	 со	 гаранција	 на	 патничко	
осигурување,	 услуги	 на	 електронски	 трансфер	
на	фондови	и	услуги	на	менувачници,	 услуги	на	
финансиски	пресметки	и	менаџмент	на	ризик	 за	
други	во	полето	на	потрошувачки	кредити,	услуги	
на	 кредит	менаџмент,	 и	ширење	 на	финансиски	
информации	преку	глобална	компјутерска	мрежа	

(111)	 12666	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/472	 (220)	 27/06/2005
	 	 (181)	 27/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 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	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

CHEVROLET EPICA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	12	-	моторни	возила	и	делови	за	истите	

(111)	 12664	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/473	 (220)	 27/06/2005
	 	 (181)	 27/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US

(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

KITBITS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 31	 -	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	

производи	 и	 зрнa	 што	 не	 се	 вклучени	 во	 други	
класи;	 живи	 животни,	 свежо	 овошје	 и	 зеленчук,	
храна	за	животни	и	адитиви	на	храна	за	животни;	
сипина	 коска;	 коски	и	работи	 за	џвакање	кои	се	
јадат;	легла	за	животни	

	 кл.	44	-	ветеринарни	услуги;	болници	за	животни;	
хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавината	 за	животни;	
добротворни	 и	 консултански	 услуги	 во	 врска	
со	 нега	 за	 животни;	 одгледување,	 развој	 и	
истражувачки	услуги	во	врска	со	животните	

(111)	 12661	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/475	 (220)	 28/06/2005
	 	 (181)	 28/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc. 
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	-	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	

за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(111)	 12662	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/476	 (220)	 28/06/2005
	 	 (181)	 28/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc. 
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US
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(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	16	-	хартија,	картон	и	печатени	производи;	сé	

за	употреба	во	врска	со	пакување	
	 кл.	34	-	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	

за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(111)	 12659	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2005/479	 (220)	 29/06/2005
	 	 (181)	 29/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

PALL MALL 
(WORD- BLOCK LETTERS)

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	-	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	

за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(111)	 12658	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/480	 (220)	 29/06/2005
	 	 (181)	 29/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	 жолта,	 црвена,	 темноцрвена,	 сина,	
светло	 сина,	 модра,	 зелена,	 светлозелена	 и	
розова

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34	-	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	

за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(111)	 12657	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/483	 (220)	 29/06/2005
	 	 (181)	 29/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

KATZINIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	31	-	земјоделски,	градинарски	и	шумски	продукти	

и	зрна	што	не	се	вклучени	во	други	класи;	живи	
животни;	свежо	овошје	и	свеж	зеленчук;	храна	за	
животни	и	адитиви	на	храната	за	животни;	сипина	
коска;	 коски	 и	 работи	 за	 џвакање	што	 се	 јадат;	
легла	за	животни	

(111)	 12656	 (151)	 13/03/2007
(210)	 TM		2005/484	 (220)	 29/06/2005
	 	 (181)	 29/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, 
 Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

DENTABITS

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	31	-	земјоделски,	градинарски	и	шумски	продукти	

и	зрна	што	не	се	вклучени	во	други	класи;	живи	
животни;	свежо	овошје	и	свеж	зеленчук;	храна	за	
животни	и	адитиви	на	храната	за	животни;	сипина	
коска;	 коски	 и	 работи	 за	 џвакање	што	 се	 јадат;	
легла	за	животни	

(111)	 12875	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/489	 (220)	 01/07/2005
	 	 (181)	 01/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SSG LISCO LLC
 3330 Cumberland Blvd. Suite 800, 
 Atlanta,GA 30339, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

12659
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	25	 -	 облека,	 имено,	 машка,	 женска	 и	 детска	

спортска	облека	

(111)	 12785	 (151)	 16/03/2007
(210)	 TM		2005/497	 (220)	 04/07/2005
	 	 (181)	 04/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ДООЕЛ „РАКО КОЛА” 
 ул. Едвард Кардељ бр. 362, 6330 Струга, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

GOGLA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 32	 -	 безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	

овошје	и	овошни	сокови	и	сирупи	

(111)	 12786	 (151)	 16/03/2007
(210)	 TM		2005/498	 (220)	 04/07/2005
	 	 (181)	 04/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 ДООЕЛ „РАКО КОЛА” 
 ул. Едвард Кардељ бр. 362, 6330 Струга, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

J O R I

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 32	 -	 безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	

овошје	и	овошни	сокови	и	сирупи	

(111)	 12876	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/502	 (220)	 05/07/2005
	 	 (181)	 05/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Diageo Scotland Limited
 Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
 Edinburgh EH12 9DT, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

PARROT BAY

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	33	-	алкохолни	напивки	(освен	пиво)	

(111)	 12874	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/503	 (220)	 05/07/2005
	 	 (181)	 05/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Diageo Scotland Limited
 Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
 Edinburgh EH12 9DT, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	33	-	алкохолни	напивки	(освен	пиво)	

(111)	 12871	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/508	 (220)	 06/07/2005
	 	 (181)	 06/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 4	 -	 идустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	 за	

подмачкување;	производи	за	впивање,	влажнење	
и	 собирање	 прашина;	 горива	 (вклучително	 и	
бензин	за	мотори)	и	расветлувачки	средства	

	 кл.	35	-	продажба	на	големо	и	мало	на	прехранбени	
и	непрехранбени	производи	
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	 кл.	37	-	сервисни	услуги,	подмачкување,	полнење	
гориво,	 поправки,	 одржување	 и	 чистење	 на	
возила	

	 кл.	43	-	услуги	за	закрепнување	(хранење)	

(111)	 12869	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/509	 (220)	 06/07/2005
	 	 (181)	 06/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 4	 -	 идустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	 за	

подмачкување;	производи	за	впивање,	влажнење	
и	 собирање	 прашина;	 горива	 (вклучително	 и	
бензин	за	мотори)	и	расветлувачки	средства	

	 кл.	35	-	продажба	на	големо	и	мало	на	прехранбени	
и	непрехранбени	производи	

	 кл.	37	-	сервисни	услуги,	подмачкување,	полнење	
гориво,	 поправки,	 одржување	 и	 чистење	 на	
возила	

	 кл.	43	-	услуги	за	закрепнување	(хранење)	

(111)	 12870	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/510	 (220)	 06/07/2005
	 	 (181)	 06/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 4	 -	 идустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	 за	

подмачкување;	производи	за	впивање,	влажнење	

и	 собирање	 прашина;	 горива	 (вклучително	 и	
бензин	за	мотори)	и	расветлувачки	средства	

	 кл.	35	-	продажба	на	големо	и	мало	на	прехранбени	
и	непрехранбени	производи	

	 кл.	37	-	сервисни	услуги,	подмачкување,	полнење	
гориво,	 поправки,	 одржување	 и	 чистење	 на	
возила	

	 кл.	43	-	услуги	за	закрепнување	(хранење)	

(111)	 12868	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/511	 (220)	 06/07/2005
	 	 (181)	 06/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 4	 -	 идустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	 за	

подмачкување;	производи	за	впивање,	влажнење	
и	 собирање	 прашина;	 горива	 (вклучително	 и	
бензин	за	мотори)	и	расветлувачки	средства	

	 кл.	35	-	продажба	на	големо	и	мало	на	прехранбени	
и	непрехранбени	производи	

	 кл.	37	-	сервисни	услуги,	подмачкување,	полнење	
гориво,	 поправки,	 одржување	 и	 чистење	 на	
возила	

	 кл.	43	-	услуги	за	закрепнување	(хранење)	

(111)	 12873	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/512	 (220)	 06/07/2005
	 	 (181)	 06/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 сина,	црвена,	сребрена,	жолта	и	сива
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 4	 -	 идустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	 за	

подмачкување;	производи	за	впивање,	влажнење	
и	 собирање	 прашина;	 горива	 (вклучително	 и	
бензин	за	мотори)	и	расветлувачки	средства	

	 кл.	35	-	продажба	на	големо	и	мало	на	прехранбени	
и	непрехранбени	производи	

	 кл.	37	-	сервисни	услуги,	подмачкување,	полнење	
гориво,	 поправки,	 одржување	 и	 чистење	 на	
возила	

	 кл.	43	-	услуги	за	закрепнување	(хранење)	

(111)	 12867	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/513	 (220)	 06/07/2005
	 	 (181)	 06/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена	и	сребрена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 4	 -	 идустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	 за	

подмачкување;	производи	за	впивање,	влажнење	
и	 собирање	 прашина;	 горива	 (вклучително	 и	
бензин	за	мотори)	и	расветлувачки	средства	

	 кл.	35	-	продажба	на	големо	и	мало	на	прехранбени	
и	непрехранбени	производи	

	 кл.	37	-	сервисни	услуги,	подмачкување,	полнење	
гориво,	 поправки,	 одржување	 и	 чистење	 на	
возила	

	 кл.	43	-	услуги	за	закрепнување	(хранење)	

(111)	 12872	 (151)	 04/04/2007
(210)	 TM		2005/514	 (220)	 06/07/2005
	 	 (181)	 06/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 4	 -	 идустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	 за	

подмачкување;	производи	за	впивање,	влажнење	
и	 собирање	 прашина;	 горива	 (вклучително	 и	
бензин	за	мотори)	и	расветлувачки	средства	

	 кл.	35	-	продажба	на	големо	и	мало	на	прехранбени	
и	непрехранбени	производи	

	 кл.	37	-	сервисни	услуги,	подмачкување,	полнење	
гориво,	 поправки,	 одржување	 и	 чистење	 на	
возила	

	 кл.	43	-	услуги	за	закрепнување	(хранење)	

(111)	 12948	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2005/522	 (220)	 07/07/2005
	 	 (181)	 07/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Preduzece za proizvodnju i usluge 
 „GRAND KAFA” a.d.
 Surcinska ulica broj 6a, Beograd, YU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 кафена,	жолто	кафена,	бела,	сина,	жолта,	црвена	
и	зелена

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе	

(111)	 12950	 (151)	 07/05/2007
(210)	 TM		2005/523	 (220)	 07/07/2005
	 	 (181)	 07/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Preduzece za proizvodnju i usluge 
 „GRAND KAFA” a.d.
 Surcinska ulica broj 6a, Beograd, YU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,	жолто	кафена,	бела,	црна	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 	кл.	30	-	кафе	

(111)	 12949	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/549	 (220)	 12/07/2005
	 	 (181)	 12/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

LUX AQUA SPARKLE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	сапуни;	детерѓенти;	препарати	за	белење,	

препарати	 за	 чистење;	 парфимерија,	 тоалетна	
вода,	 лосиони	 за	 по	 бричење,	 (афтершејв),	
колонски	 води;	 етерични	 масла;	 производи	 за	
ароматерапија,	што	не	се	за	медицинска	употреба;	

препарати	 за	масажа,	што	 не	 се	 за	медицинска	
употреба;	 дезодоранси	 и	 антиперспиранти;	
препарати	за	нега	на	скалпоти	косата;	шампони	и	
кондиционери;	средства	за	боење	коса;	производи	
за	обликување	на	косата;	пасти	за	заби;	течност	за	
освежување	на	устата,	што	не	се	за	медицинска	
употреба;	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	 усните;	 талк	 пудра;	
памучна	 волна,	 памучни	 стапчиња;	 козметички	
перничиња	 (подлошки),	 тоалетни	 шамичиња	
(хартии)	или	бришачи;	претходно	навлажнети	или	
импрегнирани	перничиња	(подлошки)	за	чистење,	
тоалетни	шамичиња	(хартии)	или	бришачи;	маски	
за	разубавување	(убавина),	фацијални	пакувања

(111)	 12974	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/553	 (220)	 14/07/2005
	 	 (181)	 14/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС 

КОМПАНИ ДОО Скопје
 ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје
(540)	

ZEBRA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	

управување	со	работи,	канцелариски	работи	
	 кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	

забава,	спортски	и	културни	активности	
	 кл.	42	-	научни	и	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	

(111)	 12951	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/558	 (220)	 14/07/2005
	 	 (181)	 14/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(300)	 1078937		07/06/2005		BX
(732)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
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(540)	

REXONA COOL GREEN

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	

козметики;	 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;	 талк-
пудра;	препарати	за	капење	и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	немедицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антипреспиранти	
за	 лична	 употреба;	 немедицински	 тоалетни	
препарати	

(111)	 12953	 (151)	 22/02/2007
(210)	 TM		2005/569	 (220)	 19/07/2005
	 	 (181)	 19/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-

shi, Kyoto, JP
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	29	-	путер	од	кокосов	орев,	масло	од	кокосов	

орев,	пченично	масло,	масла	за	јадење,	маргарин,	
маслиново	 масло,	 сусамово	 масло,	 путер,	
павлака,	сирење,	млеко,	млечни	пијалоци,	млечни	
производи,	 крем	 што	 се	 добива	 со	 мешање,	
јогурт,	 месо,	 шунка,	 јајца,	 риба	 (не	 е	 свежа),	
замрзнато	 овошје,	 сардини,	 сланина,	 кавијар,	
колбаси-колбасичарски	 производи,	 крокети,	
конзервирана	риба;	конзервирано	месо,	колбаси,	
јадења	 подготвени	 од	 риба,	 желеа	 за	 храна,	
осушен	кокосов	орев,	сос	од	брусници	и	бобинки,	
кандирано	 овошје,	 овошен	 чипс,	 овошни	желеа,	
овошни	 салати,	 варено	 овошје,	 конзервирано	
овошје,	 џемови,	 мармелади,	 варени	 маслинки,	
путер	 од	 кикиритки,	 туршија-производи	 во	
саламура,	чипс,	доматен	сос	за	готвење,	доматно	
пире,	салата	од	зеленчук,	конзервиран	зеленчук-
пакуван	во	конзерва,	замрзнато	овошје,	тофу,	супи	
и	останати	производи	опфатени	во	оваа	класа	

	 кл.	30	-	агенси	за	поврзување	на	смеша	и	лед	за	
сладолед,	мирудии	освен	масла	за	 јадење,	нане	
за	слатки,	леден	чај,	чај,	пијалоци	на	база	на	чај,	
пијалоци	 на	 база	 на	 чоколада,	 какао,	 пијалоци	
на	 база	 на	 какао,	 кафе,	 пријалоци	 на	 база	 на	
кафе,	производи	од	какао,	лед	за	јадење,	слатки	
со	содржина	од	бадем,	шекер	(во	секој	облик)	за	

храна,	карамели	и	слатки	со	карамела,	бисквити,	
леб,	 колач,	 гуми	 за	 џвакање	 за	 немедицински	
намени,	чоколади,	слатки,	слатки	за	украсување	на	
божиќна	елка,	колачиња,	крекери,	замрзнат	јогурт	
(сладок	лед),	овошни	желеа	(слатки),	сладоледи,	
ромбоидни	 слатки,	 палачинки,	 пецива,	 слатки	
од	кикиритки	или	со	 кикиритки,	пити,	поп	 -	 корн,	
пудинзи,	двопеци,	сорбет	(лед),	шеќерни	слатки,	
шеќерчиња	 -	 шеќерно	 овошје-слатки,	 вафли,	
тортили,	 зрели	 производи	 за	 јадење,	 мирудии,	
дресинзи	 за	 салата,	 кечап,	 мајонез,	 сосови,	 сос	
од	соја,	мед,	шеќер,	сол	за	готвење,	кари,	бибери,	
мирудии	 (од	 секоја	 врста),	 макарони,	 пченкарни	
снегулки,	резанци,	шпагети,	чипс	од	жита,	паста	од	
бадеми,	паштета,	пица,	пити	и	омлети	со	зеленчук,	
равиоли,	сендвичи,	спринг-роле	(ролувано	тесто),	
суши,	тако,	шеќер	во	прав	за	колач,	ориз,	тапиока,	
саго,	пченично	брашно,	колач	од	ориз	како	и	сите	
останати	производи	опфатени	во	оваа	класа	

(111)	 12975	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/577	 (220)	 20/07/2005
	 	 (181)	 20/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Kos Pharmaceuticals, Inc. 
 2200 North Commerce Parkway Suite 300 Weston, 

Florida, 33326, US
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Беласица’’	бб	(Скопски	саем),	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	

санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за		дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 12976	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/581	 (220)	 22/07/2005
	 	 (181)	 22/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

POWSHINE

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 средства	 за	 перење	 и	 белење	 од	 сите	

видови;	 средства	 за	чистење	чевли	и	производи	
за	 нега	 на	 чевлите,	 особено	 светнување	 чевли;	
памук	 (вата)	 за	 козметички	 намени,	 особено	
перничиња	(тупфери)	од	вата	

	 кл.	5	-	санитарни	производи	за	жени,	вклучени	во	
класата	 5,	 особено	 тампони,	 хигиенски	 влошки,	
самолепливи	 влошки;	 фластери;	 освежувачи	 на	
воздух	

	 кл.	6	-	алуминиумска	фолија	
	 кл.	16	-	производи	составени	од	хартија	вклучени	

во	класата	16,	особено	тоалетна	хартија,	хартија	за	
во	кујна	во	ролни,	шамичиња,	салфетки,	пелени	за	
бебиња,	свилена	хартија	(за	козметика),	филтер-
хартија,	 хартија	 за	 печење	 (за	 слатки	 и	 сл.);	
синтетички	материјал	 за	 пакување	 особено	 кеси	
за	замрзнување,	кеси	за	смет,	постави	 (поплати)	
за	канти	за	смет;	леплива	лента	

	 кл.	21	-	ткаенини	(крпи)	за	чистење,	сунѓери	

(111)	 12977	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/582	 (220)	 22/07/2005
	 	 (181)	 22/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 J. & P. Coats, Limited
 155 St Vincent Street Glasgow, Scotland, UK
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

MILWARD
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	8	-	ножици	
	 кл.	26	-	игли	за	шиење	со	рака,	машински	игли	за	

шиење	и	плетење,	игли	за	плетење,	игли	со	куки	
за	 плетење,	шила,	 игли	 со	 кука,	 игли	 со	 кука	 за	
теписи,	 ушиња	 за	 навлекување	 конец	 во	 игла,	
игли	за	парање	штеп,	напрстоци,	игли,	сигурносна	
игла	 (zihernаdla),	 игла	 со	 значка,	 перничиња	
за	 игла,	 копци	 и	 ушиња	 (машки	 копци	 и	 женски	
копци),	копци	и	 јамки,	копци	и	пречки,	еластични	
алки,	патент	затворачи,	затворач	што	се	затвора	
со	притискање,	затворач	што	се	затвора	со	допир,	
тркалезни	 мали	 отвори	 за	 провлекување	 врвки	
за	 копци,	 украси	 за	 облека,	 копчиња	 и	 копци,	
нараменици	за	облека,	ластик	што	се	користи	за	
облека	и	еластични	ленти	

(111)	 12978	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/583	 (220)	 22/07/2005
	 	 (181)	 22/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 MACEDONIAN TOBACCO & CIGARETTE 

EXPORTS Company Limited
 Kennedy Ave, 8, Athienitis Building, 
 Office 306, 1087, Nicosia, Cyprus, CY

(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

REMINGTON

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 алишта	 (средства	 за	 парфемирање	 на	

алиштата),	 амбра	 /парфимерија/,	 аромати	
(етерични	 масла),	 бадемов	 сапун,	 бадемово	
масло,	бадемово	млеко	за	козметичка	употреба,	
дезодоранси	 за	 лична	 употреба	 /парфимерија/,	
дезодорирачки	 сапуни,	 екстракти	 од	 цвеќе	
/парфимерија/,	 колонска	 вода,	 козметички	
производи,	креми	за	козметичка	употреба,	масла	
за	 парфимерија,	 масло	 за	 козметичка	 употреба,	
мириси	 /парфеми/,	 мошус	 /парфимерија/,	
миризливи	 водички,	 масла	 (етерични	 масла),	
нане	за	парфимерија,	нокти	(производи	за	нега	на	
ноктите),	парфимериски	производи,	парфимирање	
алишта	 (производи	 за	 парфимирање	 на	
алиштата),	 тоалетна	 вода,	 тоалетни	 масла,	
тоалетни	производи,	тоалетни	производи	/против	
потење/,	 усни	 (црвила	 за	 усни),	 цвеќе	 (екстракт	
од	 цвеќе)	 /парфимерија/,	 цвеќе	 (бази	 на	 цветни	
мириси),	шминкање	(производи	за	шминкање)	

(111)	 12979	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/586	 (220)	 25/07/2005
	 	 (181)	 25/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Globe International Nominees Pty Ltd
 300 Lorimer Street, Port Melbourne, 
 Victoria 3207, AU
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

GLOBE
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 18	 -	 торби	 што	 се	 опфатени	 со	 класата;	

куфери	и	патни	торби;	кожа	и	имитација	на	кожа	
и	 производите	 од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	 класи;	 паричници	 /кесиња/;	 паричници;	
торби;	 чанти	 за	 списи	 /актовки/;	 кожни	 чанти;	
футроли	за	клучеви;	чадори	

	 кл.	25	 -	 облека;	 обувки;	 капи;	 додатоци	 од	 оваа	
класа	за	предходно	споменатите	производи	

	 кл.	28	-	производи	за	гимнастика	и	спорт	што	не	
се	опфатени	со	другите	класи;	штици	за	лизгање;	
тркала	за	штици	за	лизгање	комплет	и	поединечни,	
конструкции	 и	 делови	 за	 нив,	 т.е.	 лежишта,	
монтажни	делови,	држачи	и	ленти	за	фаќање;	скии	
за	вода;	скии	за	сурфање;	скии;	скии	(рабови	за	
скии);	скрапери	за	скии;	премаз	од	фок;	скии	(копци	
за	скии);	скијачки	везови;	поединечни	прекривки	за	
скии;	восок	за	скии;	штици	за	сурфање;	јажиња	за	
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штици	за	сурфање;	торби	специјално	изработени	
за	 скии	 и	 сурф	штици;	штаци	 за	 тело;	 помошни	
штици	за	пливање;	штици	за	снег;	лизгалки;	даски	
за	едрење;	кормила	за	даски	за	едрење;	јарбол	за	
даски	за	едрење;	параглајдери;	лизгалки	за	мраз;	
ролерки;	хокејарски	палки;	заштатни	додатоци	за	
делови	и	спортска	облека;	заштитници	за	лакти;	
заштитници	 за	 колена;	 заштитници	 од	 удари;	
боксерски	вреќи;	рекети;	жица	за	рекети;	статични	
тренажни	 велосипеди;	 тренажери;	 топки	 за	
играње;	удирачи	за	игра;	змејови;	врвки	за	змејови;	
играчки;	 игри	 и	 предмети	 за	 игра;	 играчки	 за	
базени;	игри	на	табла;	рачни	електронски	направи	
за	играње;	салонски	игри;	делови	и	додатоци	за	
производите	опфатени	во	оваа	класа	

(111)	 12980	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/594	 (220)	 28/07/2005
	 	 (181)	 28/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

MACKINLAY’S
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чај,	производи	од	чај,	замени	за	чај	

(111)	 12981	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/601	 (220)	 29/07/2005
	 	 (181)	 29/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 МАКПРОГРЕС ДОО
 ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29	 -	 алги	 (екстракти	 од	 алги)	 за	 исхрана,	

алгинати	/соли	на	алгенска	киселина/	за	исхрана,	
арашид	 (путер	 од	 арашид),	 белка	 од	 јајце,	
белтачини	 за	 прехранбена	 употреба,	 бистри	
супи	 /бујони/,	 бистри	 супи	 /бујони/	 (состојки	 за	
подготвување	 бујони),	 варен	 зеленчук,	 варено	
овошје,	 говедски	 супи,	 грозје	 /суво/,	 дага	
(морска	 школка)	 /неживи/,	 дивеч,	 ѓумбир	 /џем/,	
желатин	за	исхрана,	желиња	за	исхрана,	живина	
(месо	 од	 живина),	 жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	

овошје,	 зашеќерено	 овошје,	 зеленчук	 (салата	
од	 зеленчук),	 изматен	шлаг,	 јадења	 врз	 база	 на	
риба,	јајца,	јајца	во	прав,	јастози	(морски	ракови)	
/не	 живи/,	 јогурт,	 кавијар,	 казеин	 за	 исхрана,	
какао-путер,	 кефир,	 кисела	 зелка,	 кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 колбаси	 /месни/,	 конзервиран	
грашок,	 конзервиран	 зеленчук,	 конзервирана	
еленска	 печурка,	 конзервирана	 соја	 во	 зрно	 за	
исхрана,	 конзервирани	 бобинки,	 конзервирани	
шампињони	/печурки/,	конзервирано	градинарско	
зелје,	концентрати	за	супи	/бујони/,	кора	од	лимон	
или	портокал,	 коски	 (масло	од	коски)	за	 јадење,	
краставички	 (кисели),	 кристализирано	 овошје,	
кромид	 /зеленчук/	 конзервиран,	 леќа	 /зеленчук/	
конзервирана,	 лов	 (дивеч),	 лој	 (за	 јадење),	
лосос,	 маргарини,	 мармалад,	 масла	 за	 јадење,	
маслинки	 (конзервирани	 маслинки),	 масло	 од	
маслинки	/за	јадење/,	масти	за	јадење,	мекотели	
за	 јадење	 /неживи/,	 месо,	 месо	 (замрзнато),	
месо	 (конзервирано	 месо),	 месо	 (месен	 сок),	
месо	 (месни	 екстракти),	 млеко,	 млеко	 (сурутка),	
млеко	 од	 кобила,	 млечни	 напивки	 во	 кои	
преовладува	млеко,	млечни	производи,	мозок	за	
употреба	 во	 исхраната,	 морски	 ракови	 /неживи/,	
мрсни	 супстанции	 за	 производство	 на	 масти	 за	
јадење,	 мушули	 /неживи/,	 овошје	 (конзервирано	
во	 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/	
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	 јадења,	
сувомесни	 производи,	 сувомесни	 производи,	
супи	 од	 зеленчук,	 супи	 од	 зеленчук	 (состојки	 за	
подготвување	супи	од	зеленчук),	сушен	зеленчук,	
тофи,	 трипици,	 трпки	 (сок	 од	 трпки),	 туна,	 урми,	
харинги,	 цветен	 прав	 подготвен	 за	 употреба	 во	
исхраната,	 црн	 дроб,	 черупки	 /ракови/	 неживи,	
чипс	/пржени	компири/,	школки	(неживи),	џем	

	 кл.	 30	 -	 алги	 /мирудија/,	 анис	 за	 посипување,	
анис	/зрнца/,	арапид	/слатки	врз	база	на	арашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
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пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	 (слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бомбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	брашно	од	
синап,	бриоши	/печиво/,	ванилија	/арома/,	ванилин	
/надоместок	за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	
за	 колбаси,	 гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	
диви	 ореви	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	
/мирудија/,	 екстракти	 за	исхрана	 /со	исклучок	на	
етеричните	есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	
употреба	во	исхраната,	жита	(приправки	од	жита),	
жита	(снегулки	од	сушени	жита),	жито	(брапшо	од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалоци	 врз	 база	 на	 какао),	 какао	 (производи	
од	какао),	 какао	со	млеко,	 карамел	бомбони,	
кари	 /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,	 мацарони,	 малтоза,	
марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	
павлака	(производи	за	зацврстување	на	матената	
павлака),	матична	млеч	за	исхрана	на	луѓето	/не	
е	 за	медицинска	 употреба/,	мед,	медени	 слатки,	
меласа,	меласа	(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	
мента	(бомбони	од	мента),	мента	за	слатки,	месни	
пити,	 мирудии,	 мирудии,	 мирудии,	 ароматични,	
морска	вода	 за	 кујна,	морски	оревчиња,	мраз	 за	
ладење,	мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	
слатки,	ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бомбони/,	
пенушка	/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),	саќесги	слатки,	сендвичи,	сенф,	ситни	
јуфки,	скроб	за	преупотреба	во	исхраната,	скроб	
за	употреба	во	исхраната,	скробни	производи	за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	 сладолед	 (средства	 за	 зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	 слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домакинството),	соја	 (брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	 прехранбени	 продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	сосови	од	репки,	сосови	/со	исклучок	на	
сосови	за	салати/,	стапчиња	-	слатки,	суров	мраз,	

природен	или	вештачки,	тапиока,	тапиока	(брашно	
од	тапиока)	за	исхрана,	тестенини,	тестенини	за	
исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	 јадење/	
за	 слатки,	 фабрика	 за	 брашно	 (производи	 на	
фабрика	 за	 брашно),	 ферменти	 за	 тесто,	 фино	
ситно	печиво,	фондани	/врста	бомбони/,	цикорија	
/сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	 црн	 пипер”	
црн	шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	
чај,	 чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	
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	

(111)	 12982	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/602	 (220)	 29/07/2005
	 	 (181)	 29/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

FAVORINI
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 пецива,	 лебни	 пецива	 и	 слаткарски	

производи,	особено	фино	пециво,	колач,	чоколада,	
чоколадни	производи,	слатки	и	блага	

(111)	 12934	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2005/613	 (220)	 09/08/2005
	 	 (181)	 09/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

TROPICAL POWER

(551)	 индивидуална
(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;	 пудра	
(талк);	препарати	за	капење	и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	немедицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антипреспиранти	
за	 лична	 употреба;	 немедицински	 тоалетни	
препарати	
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(111)	 12935	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2005/614	 (220)	 09/08/2005
	 	 (181)	 09/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 
 A corporation duly organized and existing under 

the laws of Japan
 408, Tashiro Daikancho, Tosu, Saga, JP
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	

санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба;	
диететски	супстанции	прилагодени	за	медицинска	
употреба;	храна	за	бебиња;	фластери;	материјали	
за	облекување;	материјали	за	пломбирање	заби,	
забен	восок;	апарати	за	дезинфекција;	препарати	
за	 уништување	штетници	 и	 инсекти;	фунгициди;	
хербициди	

(111)	 12936	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2005/615	 (220)	 09/08/2005
	 	 (181)	 09/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 
 A corporation duly organized and existing under 

the laws of Japan
 408, Tashiro Daikancho, Tosu, Saga, JP
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	

санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба;	
диететски	супстанции	прилагодени	за	медицинска	
употреба;	храна	за	бебиња;	фластери;	материјали	
за		облекување;	материјали	за	пломбирање	заби,	
забен	восок;	апарати	за	дезинфекција;	препарати	
за	 уништување	штетници	 и	 инсекти;	фунгициди;	
хербициди	

(111)	 12986	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/617	 (220)	 09/08/2005
	 	 (181)	 09/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 MIP METRO 
 Group Intellectual Property GmbH & Co. KG  
 Metro-Str. 1, 40 235 Dusseldorf, DE

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 7	 -	 машини	 за	 употреба	 во	 кујна	 и	 во	

институционално	 обезбедување	 угостителски	
услуги;	 електрични	 кујнски	 уреди	 и	 прибор	 за	
подготвување	 храна,	 електрични	 преси	 за	 сок,	
електрични	 мешалки,	 електрични	 центрифуги,	
електрични	машини	за	сечење,	машини	за	перење,	
машини	 за	 миење	 садови	 (сите	 горенаведени	
машини	спаѓаат	во	класата	7);	машини	за	шиење	и	
делови	за	машини	за	шиење,	машини	за	плетење	
и	 делови	 за	 машини	 за	 плетење,	 елементи	
за	 приклучување	 и	 прибор	 за	 правосмукалки,	
односно	 ќеси	 за	 правосмукалки,	 филтри	 за	
правосмукалки	 и	 црева	 за	 правосмукалките,	
електрични	 уреди	 за	 чистење	 за	 употреба	 во	
домаќинството,	 правосмукалки	 и	 (електрични)	
уреди	за	полирање	подови,	електрични	уреди	за	
чистење	 чевли,	 електрични	 машини	 за	 чистење	
мебел	 и	 подови;	 прибор	 за	 сите	 горенаведени	
производи	што	спаѓаат	во	класата	7	

	 кл.	 8	 -	 уреди	 за	 бричење	 (електрични	 или	
неелектрични)	 и	 елементи	 за	 приклучување	 на	
уредите	 за	 бричење,	 што	 спаѓаат	 во	 класата	
8,	 депилатори	 (електрични	 и	 неелектрични),	
машини	 за	 потстрижување	 коса	 (електрични	 и	
неелектрични),	 сечива	 за	 бричеви,	 футроли	 за	
уреди	за	бричење,	отворени	бричеви,	прибор	за	
бричеви,	уреди	за	пострижување	на	влакната	од	
носот	

	 кл.	 9	 -	 електрични	 пегли,	 батерии,	 батерии	 со	
можност	 за	 повторно	 полнење,	 полначи	 за	
електрични	 акумулатори,	 електрични	 уреди	 за	
ламелирање	

	 кл.	10	 -	светилки	за	медицински	намени,	ќебиња	
за	греење	и	подлошки	за	греење	(електрични)	за	
медицински	намени,	медицински	уреди,	т.е.	бањи	
за	стапала;	уреди	за	масажа	

	 кл.	11	-	уреди	за	осветление,	греење,	производство	
на	пареа,	готвење,	ладење,	сушење,	вентилирање	
и	запечатување	со	олово;	светилки	за	осветлување;	
микробранови	 печки,	 капаци	 на	 електричен	
погон	 за	 направи	 за	 готвење,	 електрични	 уреди	
за	 подготвување	 кафе,	 електрични	 уреди	
за	 домаќинство,	 исто	 така	 и	 за	 употреба	 во	
индустриско	 обезбедување	 на	 угостителските	
услуги	 т.е.	 машини	 за	 подготвување	 пуканки,	
светилки	 (електрични),	 стандардни	 светилки,	
светилки	за	на	маса,	тавански	светилки,	неонски	
светилки,	оџаци	за	светилки,	светилки	кои	користат	
масло,	халогени	светилки	и	рефлектори,	сенила	
за	 светилки,	 држачи	 на	 сенилата	 за	 светилки,	
уреди	за	сончање,	ултравиолетови	светилки	што	
не	се	за	медицински	намени,	линеарни	светилки,	
флуоресцeнтни	светилки	рефлекторски	светилки,	
светилки	што	користат	свеќи;	грејачи	што	зрачат,	
ќебиња	за	греење	и	подлошки	за	греење	што	не	
се	за	медицински	намени	
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(111)	 12987	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/618	 (220)	 09/08/2005
	 	 (181)	 09/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 MIP METRO 
 Group Intellectual Property GmbH & Co. KG  
 Metro-Str. 1, 40 235 Dusseldorf, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	3	-	средства	за	чистење	канцелариска	опрема	

и	канцелариски	мебел,	прибор	за	сметачи,	имено	
средства	за	одржување,	средства	за	чистење	на	
машини	за	пишување	

	 кл.	6	-	метални	кутии	за	пари	во	готово,	сефови	
	 кл.	 7	 -	 машини	 (електрични)	 за	 уништување	

документи,	електрични	машини	за	сечење	хартија,	
апарати	за	поврзување	

	 кл.	8	-	рачни	машини	за	сечење	хартија	
	 кл.	9	-	термометри	(не	се	за	медицински	намени),	

барометри,	хигрометри,	метеоролошки	апарати	и	
инструменти;	стакла	за	зголемување	на	видикот,	
компаси	за	наведување,	компјутери	и	периферни	
уреди	за	истите,	имено	влезни	единици,	излезни	
единици,	апарати	за	складирање	и	пренесување	
податоци,	 уреди	 за	 претворување	 на	 оптички	
и	 други	 податоци	 од	 мерење	 и	 компјутерски	
контролирани	плотери	и	апарати	за	моделирање;	
печатари	 што	 служат	 како	 излезни	 единици	
за	 уреди	 за	 обработка	 на	 податоци,	 скенери,	
компјутерски	 програми	 и	 носачи	 на	 податоци	
што	 содржат	 компјутерски	 програми,	 имено	
магнетни	 ленти,	 магнетни	 дискови,	 магнетни	
картички,	 дискети,	 еластични	 магнетни	 дискови	
(флопи	дискови),	ЦД	РОМ	дискови	и	други	слични	
средства	 за	 складирање;	 носачи	 на	 податоци	
што	може	да	се	читаат	на	машина	и	се	во	форма	
на	меморија	 до	 која	може	 само	 да	 се	 пристапи,	
оптички	 дискови	 и	 магнето-оптички	 дискови,	
кутии	 за	дискети;	машини	за	обработка	на	 текст	
и	 единици	 за	 складирање	 на	 истиот;	 апарати	 и	
инструменти	за	тежинско	мерење	и	премерување;	
компјутерски	 прибор,	 особено	 кабли	 за	
компјутери,	 контролни	 уреди	 за	 компјутерски	
игри;	филтри	 за	монитори;	апарат	 за	диктирање	
(давање	наредби),	како	и	носачи	на	звук	наменети	
за	 истите;	 машини	 за	 пресметување,	 сметачи	
за	 на	 маса;	 сметачи,	 електрични	 и	 електронски	
регистер	 каси,	 машини	 за	 фотокопирање,	
телефони,	машини	што	одговараат	на	телефонски	
повици,	 машини	 за	 автоматско	 бирање	 броеви,	
засилувачи	за	телефони,	интерфони,	машини	што	
одговараат,	факс	машини,	уреди	за	регистрирање	
(набљудување)	 слики	 и/или	 звук,	 коректори	 на	
напон	 од	 мрежа;	 мобилни	 телефони,	 прибор	 за	

мобилни	 телефони,	 особено	 батерии,	 торбички,	
комплети,	 антени,	 кабли	 за	 полначи,	 уреди	 за	
полнење,	уреди	што	не	треба	да	се	носат	во	рака,	
вклучително	и	стерео	опрема,	радија	комбинирани	
со	грамофони	и/или	касетофони,	апарати	за	звучна	
и	сликовита	сигнализација	и	за	наснимување	на	
лента,	грамофони,	слушалки,	апарати	за	праќање	
и	 прием	 на	 звучна	 и	 сликовита	 сигнализација,	
радио	интерком	опрема,	апарат	што	може	да	се	
пренесува	и	е	наменет	за	безжична	телефонија,	
дискови	за	наснимување,	ЦД	дискови,	наснимени	
и	ненаснимени	аудио	ленти,	телевизиски	апарати,	
наснимени	и	ненаснимени	видео	ленти,	аудио	и	
видео	 касети,	 телефонски	 апарати,	 микрофони,	
електрични	 засилувачи,	 звучници,	 кондензатори,	
засилувачи,	 транзистори;	 апарати	 за	 копирање,	
репродукција,	 фотокопирање,	 печатење	 со	
втиснување	 и	 печатење;	 висечки	 прожектори;	
размерници	 на	 букви,	 компоненти	 за	 сите	
горенаведени	 производи;	 машини	 за	 броење	 и	
сортирање	пари;	механички	громобрански	шеми;	
ласерски	насочувачи	

	 кл.	 11	 -	 апарати	 за	 осветление,	 конкретно	
канцелариски	сијалици	

	 кл.	16	-	прибор	за	канцелариски	и	џебни	сметалки,	
имено	хартиени	валци,	ленти	со	мастило,	хартија,	
картон	и	производи	направени	од	овие	материјали,	
што	спаѓаат	во	класата	16,	вежбанки,	хартија	со	
украсни	 рабови,	 хартија	 за	 копирање,	 хартија	
за	 услужен	 жиг,	 хартија	 за	 пробно	 втиснување,	
хартија	 за	 списоци,	 карбонизирана	 хартија;	
тетратки	 и	 канцелариски	 подлошки,	 пликоа,	
вреќички	 за	 праќање	 пошта,	 поштенски	 торби,	
торби	 обложени	 со	 подлошки;	 хартиени	 ролни	
за	 регистрирање,	 хартиени	 ролни	 за	 регистер	
каси	и	за	испишување	текст;	памфлети,	весници	
и	 часописи,	 книги;	 печатени	 материјали,	 имено	
обрасци	 и	 етикети;	 лепила	 за	 канцелариски	
потреби,	 канцелариски	 и	 училишен	 прибор;	
канцелариски	 реквизити	 (освен	 мебел),	 имено	
неелектрична	канцелариска	опрема;	средства	за	
пишување,	 конкретно	 моливи,	 хемиски	 пенкала,	
фломастери	 и	 фломастери	 со	 влакна;	 прибор	
за	 средства	 за	 пишување,	 имено	 контејнери	 за	
мастило,	патрони	за	повторно	полнење,	мастило,	
резервни	полнења	за	пенкала	со	мастило,	кутии	
за	моливи,	гуми	и	моливи	за	бришење,	острилки	
за	 моливи,	фломастери-маркери,	 креди	 во	 боја;	
опрема	за	боење	и	цртање,	имено	креда,	мрсни	
боички,	прибор	за	сликање	со	прсти,	креди	во	боја,	
фломастери	 на	 водена	 основа,	 акварелни	 бои,	
бои	за	плакати,	маслени	бои,	четки	за	сликање,	
сликарски	палети,	платно	и	ногарки	за	сликање;	
подлошки	за	сликање	и	цртање,	обоена	хартија,	
метализирана	 хартија,	 работни	 папки,	 креда	 во	
боја,	 акварелни	 бои,	 пенкала	 за	 цртање,	 како	 и	
резервни	полнења	за	истите,	средства	за	цртање	
со	индиско	мастило,	индиско	мастило;	апарати	за	
цртање,	конкретно	матрици	за	пишување	и	цртање,	
Т-квадрати,	 табли	 за	 цртање,	 линијки,	 аголници,	
агломери,	кутии	за	инструменти	за	цртање,	хартија	
за	цртање,	милиметарска	хартија,	транспарентна	
или	 делумно	 проѕирна	 хартија,	 канцелариски	
материјал,	 хартија	 за	 пишување,	 канцелариски	
папки,	 канцелариски	 подлошки;	 спирали	 и	
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подлошки	за	поврзување;	лизгачки	линијки,	папки	
за	 поврзување,	 хартија	 за	 пишување	 и	 пликоа,	
комплети	 („кочани”)	 за	 фактури	 и	 испратници,	
материјал	 за	 евидентирање,	 имено	 апарати	
за	 рачно	 втиснување	 печати	 и	 за	 запишување,	
ленти	 за	 испакнато	 печатење,	 резервни	 ролни	
за	 апарати	 за	 евидентирање,	 етикети	 (не	 се	
платнени),	 букви	и	бројки	 за	 пишување,	 огласни	
табли	со	игли	(„пинови”)	и	магнетни	табли,	како	и	
букви	и	бројки	за	огласни	табли	со	игли	(„пинови”)	
и	 магнетни	 табли;	 заштитна	 облога	 за	 екрани;	
заштитна	облога	од	пластика;	заштитна	облога	за	
листови,	папки	за	документи,	папки	за	поединечни	
листови,	регистратори	за	писма,	регистратори	за	
документи,	тврди	подлоги	за	папки	за	документи,	
азбучници	 за	 документи;	 системи	 за	 евиденција	
и	 архивирање,	 конкретно	 папки	 што	 се	 редат,	
торби	што	се	закачуваат,	поврзувачи	со	една	кука	
и	 поврзувачи	 со	 ушца;	 картички	 со	 азбучници	 и	
азбучници	 за	 картички;	 полици	 за	 складирање,	
контејнери	за	канцелариски	материјали;	лепила	и	
поврзувачки	материјал	 за	 канцелариски	 намени,	
канцелариски	 (спојки),	 канцелариски	 дупчалки;	
уреди	 за	 канцелариска	 организација,	 конкретно	
полици	за	на	маса,	дневници	за	на	маса	и	папки	
за	 потпишување;	 книговезен	 материјал,	 имено	
предиво	и	штоф	за	поврзување	книги,	како	и	други	
текстилни	 книговезни	 материјали;	 спирали	 за	
поврзување,	 лепило	 за	 подлоги;	флуоресецнтни	
фолии,	 албуми	 за	 фотографии,	 фотографски	
печатења,	 фотографски	 агли,	 лепила	 за	
фотографии;	електрични	и	механички	машини	за	
уништување	документи;	механички	и	електрични	
машини	 за	 пишување;	 машини	 за	 пишување	 и	
прибор,	имено	ленти	со	мастило,	кутии	за	машини	
за	пишување;	ламинатори	

	 кл.	 20	 -	 кошници	 за	 отпадоци	 (не	 се	 метални),	
мебел,	 конкретно	 канцелариски	 мебел,	
вклучително	 и	 маси	 за	 компјутери	 и	 печатари;	
архивски	ормари,	рамки	за	слики	и	фотографии	

(111)	 12954	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/621	 (220)	 10/08/2005
	 	 (181)	 10/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BINGO S.A.
 131-139 New Spaton Ave, 15344 Gerakas, 
 Athens, GR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TOTTIS SERENATA
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 шеќерни	 производи;	 вафли	 прелиени	

со	 чоколада,	 чоколади,	 кроасани,	 прекриени	 со	
лешници	

(111)	 12955	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/622	 (220)	 10/08/2005
	 	 (181)	 10/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BINGO S.A.
 131-139 New Spaton Ave, 15344 Gerakas, 
 Athens, GR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

КОUKOUROUKOU
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	вафли,	гуми	за	џвакање,	чоколади,	бисквити,	

мали	 чоколади,	 кроасани,	 чипс	 /пржени	 компири/,	
слатки	и	чоколади	добиени	со	истиснување	и	со	
калапи,	пченкарни	пецива	

(111)	 12956	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/623	 (220)	 10/08/2005
	 	 (181)	 10/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BINGO S.A.
 131-139 New Spaton Ave, 15344 Gerakas, 
 Athens, GR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TRIPLO
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 слатки,	 пралини,	 чоколадни	 стапчиња-

слатки,	мали	чоколади	вафли,	бисквити	

(111)	 12957	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/624	 (220)	 10/08/2005
	 	 (181)	 10/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BINGO S.A.
 131-139 New Spaton Ave, 15344 Gerakas, 
 Athens, GR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TOTTIS CHAMPION CROISSANT

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	 -	 пекарски	 производи,	 кроасани,	шеќерни	

производи,	чипс	/пржени	компири/	
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(111)	 12958	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/625	 (220)	 10/08/2005
	 	 (181)	 10/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 BINGO S.A.
 131-139 New Spaton Ave, 15344 Gerakas, 
 Athens, GR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TOTTIS AMARETTI

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 шеќерни	 производи,	 вафли,	 чоколади;	

виенски	вафли	со	лешници	и	какао	крем	

(111)	 12990	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/628	 (220)	 11/08/2005
	 	 (181)	 11/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SmithKline Beecham p.l.c.
 980 Great West Road, Brentford, 
 Middlesex TW8 9GS, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

RESERNA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	 -	фармацевтски	и	медицински	препарати	и	

супстанции	

(111)	 12959	 (151)	 22/05/2007
(210)	 TM		2005/632	 (220)	 15/08/2005
	 	 (181)	 15/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 C.B. Fleet Company, Incorporated
 4615 Murray Place Lynchburg, 
 Virginia 24502, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 козметички	 и	 препарати	 за	 чистење;	

немедицински	 хигиенски	 прозводи	 и	 производи	
за	лична	нега	за	надворешна	употреба;	раствори	
за	надворешна	женска	хигиена	и	чистење;	течен	
спреј	за	надворешна	женска	хигиена	и	чистење;	
впивачки	 пудра	 за	 надворешна	 женска	 хигиена;	
сапун	 за	 тело	 и	 сапун	 за	 дезодорирање	 за	
надворешна	женска	хигиена;	пенлива	течност	за	
капење	за	надворешна	женска	хигиена	и	чистење;	
дезодоранс	 во	 спреј	 за	 надворешна	 женска	
хигиена;	 влажни	 шамичиња	 за	 надворешна	
женска	 хигиена	 и	 чистење;	 гелови	 и	 креми	 за	
интимно	влажнење	и	лубрикација;	дезодорансни	
чепчиња;	 тушеви;	 немедицински	 препарати	 во	
форма	 на	 влажни	 перничиња,	 самолепливи	
фластери	 во	 цврста	 форма,	 гелови,	 креми,	
лосиони	 и	 течности	 за	 чистење,	 тонизирање	 и	
влажнење	на	кожата;	нега	на	косата	и	препарати	
за	 боење	 коса;	 шампони;	 производи	 против	
потење	 и	 дезодоранси;	 производи	 за	 нега	 на	
ноктите,	црвила	за	усни;	производи	за	влажнење	
на	 усните;	 балсам	 за	 усни;	 пудра	 за	шминкање;	
производи	за	симнување	на	шминката;	молив	за	
козметичка	употреба	(за	очи);	пудра	за	тело;	и	паста	
за	заби;	препарати	и	состојки	за	орална	хигиена;	
препарати	и	состојки	за	хигиена	на	забите,	паста	
за	 заби,	 прав	 за	 заби,	 гел	 за	 заби;	 раствори	 за	
уста,	освежувачи	на	здивот;	препарати	за	нега	на	
протезите,	препарати	за	белење	заби,	препарати	
за	отстранување	дамки	од	 забите,	 препарати	 за	
чистење	заби;	и	сите	други	производи	во	класата	
3	

	 кл.	 5	 -	 фармацевстки	 препарати;	 препарати	 за	
чистење	 црева;	 испирање	 на	 црева;	 лаксативи;	
чепчиња	 за	 анусот;	 пакувани	 раствори	 за	
плакнење	 на	 цревата;	 препарати	 за	 лекување	
дехидратација;	 препарати	 и	 медицински	 влажни	
ректални	шамичиња	за	привремено	олеснување	
од	 чешање	 и	 нелагодност	 поради	 хемороиди	
или	 анусноректални	 нарушувања;	 прибор	 со	
препарати	 за	 чистење	 црева	 што	 се	 состои	 од	
лаксативен	 раствор	 и	 таблети,	 плакначи	 на	
црева,	чепчиња,	шишиња	за	плакнење	на	црева,	
кесички	за	плакнење	црева,	и	медицински	влажни	
ректални	 шамичиња;	 раствори	 што	 се	 користат	
како	 лаксативи	 и	 пургативи	 за	 лекување	 запек,	
и	 гастро-цревни	 	 	 пореметувања;	 препарати	 за	
плакнење	црева	и	лаксативни	препарати	во	течна	
форма	 и	 пудри	 за	 реконструирање;	 медицински	
производи	за	женска	хигиена	и	лична	нега	што	се	
нанесуваат	 внатрешно	 и	 надворешно	 и	 раствор	
за	 внатрешно	 миење;	 раствори	 за	 внатрешно	
женско	 миење;	 фармацевстки	 препарати	 за	
интимно	влажнење	и	лубрикација;	фармацевстки	
препарат	 за	 употреба	 како	 личен	 лубрикант;	
креми	и	гелови	против	 јадеж;	медицинска	пудра;	
хигиенски	 шамичиња;	 влажни	 медицински	
крпчиња	за	олеснување	од	женски	јадеж;	влажни	
медицински	препарати	за	чистење	кожа	во	форма	
на	шамичиња;	медицински	лепливи	перничиња	за	
прикривање	 редуцирање	 на	 дамки;	 медицински	
стапчиња	против	дамки	
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(111)	 12988	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2005/635	 (220)	 17/08/2005
	 	 (181)	 17/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Dell Inc. a Delaware Ccorporation
 One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DELL LATITUDE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 9	 -	 компјутери,	 компјутерска	 периферна	

опрема	и	делови	и	парчиња	за	истите;	монитори,	
тастатури,	 печатари,	 глувчиња,	 копроцесори,	
модеми,	двигатели	(„драјвови”)	за	тврди	и	„флопи”	
дискови,	двигатели	за	ленти,	двигатели	за	копмпакт	
дискови	 (читање/запишување),	 двигатели	 за	
дигитал	видео	(чистање/запишување),	двигатели	
за	 оптички	 уреди	 за	 читање/запишување,	 уреди	
за	 складирање	 податоци,	 како	 и	 електронски	
и	 магнетни	 картички	 и	 додатоци	 на	 меморија,	
мемориски	табли	и	чипови,	кабли	и	конектори,	сите	
за	употреба	со	компјутери;	оперативен	и	услужен	
компјутерски	софтвер	во	електронска	форма,	што	
се	 продаваат	 како	 заедничка	 единица,	 сите	 во	
класата	9	

(111)	 12952	 (151)	 07/05/2007
(210)	 TM		2005/637	 (220)	 19/08/2005
	 	 (181)	 19/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 MMI CORPORATION-Corporation under the 

laws of Cayman Islands, Bank of Nova Scotia 
Building

 P O BOX 30088, S.M.B, George Town Grand 
Cayman, Cayman Islands, British West Indies, 
KY

(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

?LIV.52?

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	 -	фармацевтски	и	медицински	препарати	и	

производи,	вклучително	и	ветеринарски	препарати	
и	 производи	 за	 медицински	 цели;	 медицински	
производи	за	нарушувањата	на	црниот	дроб	

(111)	 12972	 (151)	 10/05/2007
(210)	 TM		2005/638	 (220)	 19/08/2005
	 	 (181)	 19/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 MACEDONIAN TOBACCO & CIGARETTE 

EXPORTS Company Limited
 Kennedy Ave, 8, Athienitis Building, Office 306, 

1087, Nicosia, Cyprus, CY
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

OSCAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 34	 -	 тутун,	 цигари,	 производи	 за	 пушачите,	

кибрит,	запалки	за	пушачи,	кутии	за	пури,	кутии	за	
цигари,	лулиња,	чибуци	за	цигари	

(111)	 12945	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2005/645	 (220)	 25/08/2005
	 	 (181)	 25/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

SIR EDWARD TEA

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	чај	

(111)	 12946	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2005/646	 (220)	 26/08/2005
	 	 (181)	 26/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

CHOCO-HOPPER

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 30	 -	 слатки,	 особено	 чоколади,	 чоколадни	

производи,	 ореви	 и	 кикирики	 обложени	 со	
претходно	наведените	производи	

12946
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(111)	 12947	 (151)	 08/05/2007
(210)	 TM		2005/648	 (220)	 26/08/2005
	 	 (181)	 26/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

COMBINO

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 29	 -	 конзервирано	 месо,	 риба,	 овошје	 и	

зеленчук;	готови	јадења	вклучени	во	класата	29	
	 кл.	30	 -	 брашно;	 тестенини	 од	 скроб;	 тестенини;	

готови	 јадења	 на	 база	 на	 претходно	 наведените	
производи	

(111)	 12983	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2005/653	 (220)	 30/08/2005
	 	 (181)	 30/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Fidelity International Limited
 Pembroke Hall, 42 Crow Lane Pembroke HM 19, 

P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	36	 -	финансиски	услуги;	осигурителни	услуги;	

инвестициски	 услуги;	 меѓународни	 и	 домашни	
инвестициски	 фондови;	 услуги	 на	 дискреционен	
(discretionary)	 инвестициски	 менаџмент;	
инвестициски	 советодавни	 услуги;	 заемни	
фондови	и	услуги	во	врска	со	тоа;	пензии	и	услуги	
во	врска	со	тоа;	брокерство	со	вредносни	хартии	
и	услуги	во	врска	со	тоа;	банкарство	и	услуги	во	
врска	 со	 тоа;	 старателство	 и	 услуги	 во	 врска	 со	
тоа;	 услуги	 на	 администрација	 на	 портфолија,	
заемни	 фондови,	 пензија	 и	 трустови	 (trust);	
финансиски	менаџмент	и	планирање;	финансиски	
совет;	 кредитни	 услуги;	 услуги	 на	 инвестициско	
банкарство,	 корпоративни	 финансии	 и	 услуги	
на	 фондови	 инвестирани	 со	 значаен	 ризик	 за	
загуба	 во	 потенцијално	 високо	 профитабилни	
претпријатија	 (venture	 capital);	 осигурување	
со	 гаранција	 на	 вредносни	 хартии	 (securities	
underwriting);	 услуги	 на	 разменување	 валути	 и	
деривати;	 снабдување	 со	 инфрмации,	 совети	

и	 консутантство	 во	 врска	 со	 вредносни	 хартии,	
финансии	 и	 инвестиции;	 услуги	 на	 информации	
од	 интерактивни	 бази	 на	 податоци	 во	 врска	 со	
вредносни	 хартии,	 финансии	 и	 инвестиции;	
услуги	 на	 кредитни	 и	 дебитни	 картички;	 услуги	
на	исплата	на	пари;	снабдување	на	обезбедени	и	
необезбедени	заеми;	разменување	пари	

(111)	 12984	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2005/654	 (220)	 30/08/2005
	 	 (181)	 30/08/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Fidelity International Limited
 Pembroke Hall, 42 Crow Lane Pembroke HM 19, 

P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FIDELITY INTERNATIONAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	36	-	финансиски	услуги;	осигурителни	услуги;	

инвестициски	 услуги;	 меѓународни	 и	 домашни	
инвестициски	 фондови;	 услуги	 на	 дискреционен	
(discretionary)	 инвестициски	 менаџмент;	
инвестициски	 советодавни	 услуги;	 заемни	
фондови	и	услуги	во	врска	со	тоа;	пензии	и	услуги	
во	врска	со	тоа;	брокерство	со	вредносни	хартии	
и	услуги	во	врска	со	тоа;	банкарство	и	услуги	во	
врска	со	 тоа;	 старателство	и	услуги	во	врска	со	
тоа;	 услуги	 на	 администрација	 на	 портфолија,	
заемни	 фондови,	 пензија	 и	 трустови	 (trust);	
финансиски	менаџмент	и	планирање;	финансиски	
совет;	 кредитни	 услуги;	 услуги	 на	 инвестициско	
банкарство,	 корпоративни	 финансии	 и	 услуги	
на	 фондови	 инвестирани	 со	 значаен	 ризик	 за	
загуба	 во	 потенцијално	 високо	 профитабилни	
претпријатија	 (venture	 capital);	 осигурување	
со	 гаранција	 на	 вредносни	 хартии	 (securities	
underwriting);	 услуги	 на	 разменување	 валути	 и	
деривати;	 снабдување	 со	 инфрмации,	 совети	
и	 консутантство	 во	 врска	 со	 вредносни	 хартии,	
финансии	 и	 инвестиции;	 услуги	 на	 информации	
од	 интерактивни	 бази	 на	 податоци	 во	 врска	 со	
вредносни	 хартии,	 финансии	 и	 инвестиции;	
услуги	 на	 кредитни	 и	 дебитни	 картички;	 услуги	
на	исплата	на	пари;	снабдување	на	обезбедени	и	
необезбедени	заеми;	разменување	пари	

(111)	 12961	 (151)	 10/05/2007
(210)	 TM		2005/676	 (220)	 13/09/2005
	 	 (181)	 13/09/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Advanced Medical Optics
 1700 E. St. Andrew Place, P.O. Box 25162, 
 Santa Ana, CA 92799-5162, US
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(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	супстанции;	т.е.	натриумова	

сол	 на	 хијалуронска	 киселина;	 средства	 за	
нега	на	 контактни	леќи;	 т.е.	раствори	 	и	 таблети	
за	 дезинфекција,	 чистење,	 навлажнување,	
обложување,	 навлекување,	 чување	 и/или	
испирање	 на	 контактни	 леќи;	 офтамолошки	
прибор	 кој	 содржи	раствор	 за	 натопување,	 газа,	
апликатор,	очни	завои,	штитник	и	хипоалергиска	
лента	

	 кл.	10	-	факоемулзификациски	апарати	за	употреба	
кај	операција	на	катаракта	(очна	мрежа),	и	нејзини	
делови;	интраокуларни	леќи	имплатанти	и	апарати	
за	нивно		вметнување;	очни	имплатанти;	хируршки	
шавови,	 ножеви,	 острила,	 игли,	 продолжувачи	
и	 цевки	 за	 смукање	 и	 натопување;	 медицински	
перничиња	 за	 очи,	 штитниции	 садови;	 садови	
за	 собирање,	 дренажни	 вреќички,	 ракавици	 и	
ракавици	 без	 прсти	 за	 медицинска	 употреба;	
офтамолошки	 хируршки	 апарати	 и	 инструменти;	
делови	 и	 опрема	 за	 истите;	 офтамолошки	
хируршки	 системи	 кои	 содржат	 ласерски	 извор	
и	 оптика	 која	 ја	 води	 ласерската	 енергија	 до	
окото,	 и	 делови	 и	 софтвер	 за	 истите;	 ласерски	
рефрактивни	хируршки	системи	што	можат	да	се	
користат	со	или	да	содржат	направи	за	мерење	на	
фронтот	на	заобленоста	(сферичност)	на	окото	

(111)	 12962	 (151)	 10/05/2007
(210)	 TM		2005/677	 (220)	 13/09/2005
	 	 (181)	 13/09/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Advanced Medical Optics
 1700 E. St. Andrew Place, P.O. Box 25162, 
 Santa Ana, CA 92799-5162, US
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	5	-	фармацевтски	супстанции;	т.е.	натриумова	

сол	 на	 хијалуронска	 киселина;	 средства	 за	
нега	на	 контактни	леќи;	 т.е.	раствори	 	и	 таблети	
за	 дезинфекција,	 чистење,	 навлажнување,	
обложување,	 навлекување,	 чување	 и/или	
испирање	 на	 контактни	 леќи;	 офтамолошки	

прибор	 кој	 содржи	раствор	 за	 натопување,	 газа,	
апликатор,	очни	завои,	штитник	и	хипоалергиска	
лента	

	 кл.	10	-	факоемулзификациски	апарати	за	употреба	
кај	операција	на	катаракта	(очна	мрежа),	и	нејзини	
делови;	интраокуларни	леќи	имплатанти	и	апарати	
за	нивно		вметнување;	очни	имплатанти;	хируршки	
шавови,	 ножеви,	 острила,	 игли,	 продолжувачи	
и	 цевки	 за	 смукање	 и	 натопување;	 медицински	
перничиња	 за	 очи,	 штитници	 и	 садови;	 садови	
за	 собирање,	 дренажни	 вреќички,	 ракавици	 и	
ракавици	 без	 прсти	 за	 медицинска	 употреба;	
офтамолошки	 хируршки	 апарати	 и	 инструменти;	
делови	 и	 опрема	 за	 истите;	 офтамолошки	
хируршки	 системи	 кои	 содржат	 ласерски	 извор	
и	 оптика	 која	 ја	 води	 ласерската	 енергија	 до	
окото,	 и	 делови	 и	 софтвер	 за	 истите;	 ласерски	
рефрактивни	хируршки	системи	што	можат	да	се	
користат	со	или	да	содржат	направи	за	мерење	на	
фронтот	на	заобленоста	(сферичност)	на	окото

(111)	 12940	 (151)	 04/05/2007
(210)	 TM		2005/679	 (220)	 13/09/2005
	 	 (181)	 13/09/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

DAILY WHITE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 препарати	 за	 чистење	 заби;	 паста	 за	

заби;	 немедицински	 течности	 за	 миење	 уста;	
немедицински	тоалетни	препарати	

(111)	 12989	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2005/693	 (220)	 15/09/2005
	 	 (181)	 15/09/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 SSANGYONG MOTOR COMPANY
 150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, 
 Kyungki-do, KR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ACTYON

(551)	 индивидуална

12989
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(510,	511)
	 кл.	12	-	спортски	корисни	возила,	возила	за	повеќе	

намени,	 автобуси,	 пикап	 камиони,	 камиони	 за	
растоварување,	 комбиња,	 патнички	 автомобили,	
спортски	 автомобили,	 тркачки	 автомобили,	
моторцикли,	приколки,	камиони,	тркала	за	возила,	
трактори	наменети	за	замјоделски	потреби,	нивни	
делови	и	компоненти	вклучени	во	класата	12	

(111)	 12991	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2005/694	 (220)	 15/09/2005
	 	 (181)	 15/09/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Bristol-Myers Squibb Company,  
 a Delaware corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 човекова	

употреба	за	третман	и	превенција	на	дебелината,	
дијабетис,	 инконтиненција,	 кардиоваскуларни	
заболувања,	 заболувања	 и	 нарушувања	 на	
централниот	 нервен	 систем,	 кап	 (удар),	 канцер,	
инфламација	 и	 инфламаторни	 заболувања,	
респираторни	 и	 инфективни	 заболувања,	 авто-
имуни	 заболувања,	 отфрлување	 	 трансплатиран	
цврст	 орган,	 фармацевтски	 препарати,	 имено	
антибиотици,	 антигабички,	 антивируси	 и	
имуносупресанти;	 дијагностички	 фармацевтски	
препарати	што	 се	 употребуваат	 за	 зголемување	
на	бројот	на	срцевите	отчукувања	и	реагенси	за	
контраст	на	сликите	

	 кл.	 16	 -	 печатени	 материјали,	 имено	 брошури,	
меморандуми	 и	 деловни	 картички	 што	 се	
однесуваат	на	хепатитис	Б	

	 кл.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 имено	 спроведување	
настава,	семинари,	конференции	или	работилници	
на	полето	на	хепатитис	Б	

(111)	 12937	 (151)	 14/05/2007
(210)	 TM		2005/719	 (220)	 23/09/2005
	 	 (181)	 23/09/2015
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

RELEASE WHAT’S INSIDE

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	 3	 -	 детерѓенти;	 препарати	 и	 супстанции,	

сите	 за	 употреба	 при	 перење,	 препарати	 за	
кондиционирање	 (третирање)	 на	 ткаенина;	
смекнувачи	 на	 ткаенини;	 препарати	 за	 белење;	
препарати	 за	 отстранување	 дамки	 (обојувања);	
препарати	 за	 дезодорирање	 и	 освежување	
наменети	 за	 употреба	 врз	 облека	 и	 ткаенини;	
сапуни,	 сапуни	 за	 давање	 сјај	 на	 ткаенините;	
препарати	 за	 рачно	 перење	 облека	 и	 ткаенини;	
штирак	за	употреба	при	перењето;	препарати	за	
чистење,	полирање,	рибање	и	стружење	

(111)	 12651	 (151)	 06/03/2007
(210)	 TM		2006/241	 (220)	 01/03/2006
	 	 (181)	 01/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 Друштво за производство и трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
 ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	кафена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	30	-	кафе	
	 кл.	 43	 -	 услуги	 за	 подготвување	 на	 храна	 и	

пијалоци	

(111)	 12636	 (151)	 28/02/2007
(210)	 TM		2006/302	 (220)	 14/03/2006
	 	 (181)	 14/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2007
(732)	 МАКПРОГРЕС ДОО
 ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

12991
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(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	29	-	млечни	производи	
	 кл.	 30	 -	 какао,	 крем,	 чоколаден	 крем,	 вафли,	

какао,	 какао	 (пијалоци	врз	база	на	какао),	 какао	
(производи	 од	 какао),	 какао	 со	 млеко,	 пудинзи,	
сладолед,	 сладолед	 (прашок	 за	 сладолед),	
слаткарски	 производи,	 слатки,	 торти,	 чоколадни	
пијалоци,	чоколадно	млеко/напивка/,	чоколада	

12636
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PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE 
MARKI

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111)  registarski broj na dokumentot

PREGLEDI

Pregledi

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 				(111)	 	 (510)		 (111)	
	 кл.	1	 12667
	 	 12675
	 	 12676
	 	 12776
	 	 12791
	 	 12965
	 	 12967

	 кл.	2	 12665
	 	 12791
	 	 12915

	 кл.	3	 12621
	 	 12622
	 	 12623
	 	 12624
	 	 12625
	 	 12629
	 	 12630
	 	 12638
	 	 12643
	 	 12650
	 	 12652
	 	 12653
	 	 12677
	 	 12679
	 	 12691
	 	 12692
	 	 12693
	 	 12706
	 	 12740
	 	 12768
	 	 12771
	 	 12782
	 	 12789
	 	 12798
	 	 12835
	 	 12860
	 	 12899
	 	 12917
	 	 12918
	 	 12923
	 	 12924
	 	 12925
	 	 12926
	 	 12929

	 	 12930
	 	 12934
	 	 12937
	 	 12939
	 	 12940
	 	 12949
	 	 12951	
	 	 12959
	 	 12966
	 	 12968
	 	 12976
	 	 12978
	 	 12987
	 	 12992

	 кл.	4	 12642
	 	 12647
	 	 12648
	 	 12791
	 	 12867
	 	 12868
	 	 12869
	 	 12870
	 	 12871
	 	 12872
	 	 12873

	 кл.	5	 12615
	 	 12616
	 	 12617
	 	 12618
	 	 12619
	 	 12632
	 	 12635
	 	 12643
	 	 12650
	 	 12670
	 	 12672
	 	 12678
	 	 12680
	 	 12681
	 	 12687
	 	 12691
	 	 12692
	 	 12693
	 	 12695

	 	 12696
	 	 12706
	 	 12707
	 	 12715
	 	 12716
	 	 12717
	 	 12718
	 	 12719
	 	 12720
	 	 12729
	 	 12734
	 	 12736
	 	 12737
	 	 12738
	 	 12740
	 	 12742
	 	 12743
	 	 12744
	 	 12745
	 	 12746
	 	 12748
	 	 12749
	 	 12750
	 	 12753
	 	 12755
	 	 12756
	 	 12757
	 	 12758
	 	 12759
	 	 12760
	 	 12764
	 	 12765
	 	 12767
	 	 12771
	 	 12773
	 	 12782
	 	 12784
	 	 12789
	 	 12794
	 	 12795
	 	 12802
	 	 12806
	 	 12807
	 	 12808
	 	 12809
	 	 12810
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	 (510)		 (111)	 	 (510)		 			(111)	 	 (510)		 (111)	
	 	 12811
	 	 12812
	 	 12813
	 	 12814
	 	 12815
	 	 12816
	 	 12817
	 	 12818
	 	 12828
	 	 12829
	 	 12830
	 	 12837
	 	 12855
	 	 12861
	 	 12862
	 	 12863
	 	 12879
	 	 12880
	 	 12886
	 	 12890
	 	 12891
	 	 12892
	 	 12893
	 	 12894
	 	 12895
	 	 12896
	 	 12897
	 	 12898
	 	 12899
	 	 12901
	 	 12903
	 	 12905
	 	 12906
	 	 12914
	 	 12923
	 	 12924
	 	 12925
	 	 12926
	 	 12929
	 	 12930
	 	 12932
	 	 12935
	 	 12936
	 	 12952
	 	 12959
	 	 12961
	 	 12962
	 	 12963
	 	 12964
	 	 12968
	 	 12975
	 	 12976
	 	 12985
	 	 12990
	 	 12991
	 	 12992

	 кл.	6	 12648

	 	 12714
	 	 12739
	 	 12819
	 	 12912
	 	 12976
	 	 12987
	
	 кл.	7	 12831
	 	 12883
	 	 12888
	 	 12900
	 	 12912
	 	 12986
	 	 12987

	 кл.	8	 12689
	 	 12721
	 	 12977
	 	 12986
	 	 12987

	 кл.	9	 12645
	 	 12646
	 	 12668
	 	 12694
	 	 12708
	 	 12709
	 	 12710
	 	 12724
	 	 12727
	 	 12774
	 	 12777
	 	 12825
	 	 12831
	 	 12839
	 	 12882
	 	 12883
	 	 12884
	 	 12888
	 	 12900
	 	 12916
	 	 12921
	 	 12927
	 	 12938
	 	 12986
	 	 12987
	 	 12988

	 кл.	10	 12672
	 	 12673
	 	 12674
	 	 12715
	 	 12716
	 	 12717
	 	 12718
	 	 12719
	 	 12740
	 	 12743

	 	 12759
	 	 12760
	 	 12784
	 	 12931
	 	 12961
	 	 12962
	 	 12986

	 кл.	11	 12823
	 	 12831
	 	 12900
	 	 12913
	 	 12921
	 	 12986
	 	 12987

	 кл.	12	 12666
	 	 12671
	 	 12730
	 	 12733
	 	 12735
	 	 12747
	 	 12824
	 	 12826
	 	 12864
	 	 12881
	 	 12883
	 	 12919
	 	 12989

	 кл.	14	 12631
	 	 12663
	 	 12772
	 	 12827
	 	 12939
	
	 кл.	16	 12621
	 	 12645
	 	 12646
	 	 12660
	 	 12662
	 	 12668
	 	 12680
	 	 12726
	 	 12777
	 	 12801
	 	 12803
	 	 12839
	 	 12865
	 	 12866
	 	 12912
	 	 12976
	 	 12987
	 	 12991

	 кл.	17	 12791

	 кл.	18	 12631
Pregledi
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	 (510)		 (111)	 	 (510)		 				(111)	 	 (510)		 (111)	
	 	 12772
	 	 12793
	 	 12827
	 	 12841
	 	 12979

	 кл.	19	 12708
	 	 12709
	 	 12710
	 	 12714
	 	 12739
	 	 12801
	 	 12884
	 	 12973

	 кл.	20	 12714
	 	 12728
	 	 12739
	 	 12827
	 	 12987

	 кл.	21	 12652
	 	 12694
	 	 12823
	 	 12888
	 	 12902
	 	 12976
	
	 кл.	25	 12621
	 	 12680
	 	 12688
	 	 12762
	 	 12763
	 	 12781
	 	 12793
	 	 12827
	 	 12841
	 	 12875
	 	 12904
	 	 12928
	 	 12939
	 	 12979

	 кл.	26	 12917
	 	 12977

	 кл.	28	 12621
	 	 12680
	 	 12726
	 	 12841
	 	 12979

	 кл.	29	 12621
	 	 12636
	 	 12641
	 	 12644
	 	 12675
	 	 12676

	 	 12680
	 	 12681
	 	 12685
	 	 12701
	 	 12703
	 	 12704
	 	 12705
	 	 12713
	 	 12754
	 	 12768
	 	 12778
	 	 12780
	 	 12783
	 	 12787
	 	 12796
	 	 12797
	 	 12834
	 	 12941
	 	 12947
	 	 12953
	 	 12981

	 кл.	30	 12620
	 	 12621
	 	 12626
	 	 12627
	 	 12628
	 	 12636
	 	 12639
	 	 12640
	 	 12641
	 	 12651
	 	 12654
	 	 12675
	 	 12676
	 	 12680
	 	 12681
	 	 12690
	 	 12701
	 	 12703
	 	 12704
	 	 12705
	 	 12722
	 	 12723
	 	 12725
	 	 12741
	 	 12751
	 	 12752
	 	 12754
	 	 12761
	 	 12768
	 	 12778
	 	 12779
	 	 12780
	 	 12783
	 	 12787
	 	 12799
	 	 12804

	 	 12805
	 	 12822
	 	 12834
	 	 12836
	 	 12840
	 	 12842
	 	 12843
	 	 12844
	 	 12845
	 	 12847
	 	 12848
	 	 12849
	 	 12850
	 	 12851
	 	 12852
	 	 12853
	 	 12854
	 	 12856
	 	 12857
	 	 12858
	 	 12859
	 	 12907
	 	 12908
	 	 12909
	 	 12910
	 	 12911
	 	 12942
	 	 12945
	 	 12946
	 	 12947
	 	 12948
	 	 12950
	 	 12953
	 	 12954
	 	 12955
	 	 12956
	 	 12957
	 	 12958
	 	 12969
	 	 12970
	 	 12971
	 	 12980
	 	 12981
	 	 12982

	 кл.	31	 12656
	 	 12657
	 	 12664
	 	 12768
	 	 12887

	 кл.	32	 12621
	 	 12641
	 	 12644
	 	 12655
	 	 12680
	 	 12681
	 	 12682

Pregledi
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	 (510)		 (111)	 	 (510)		 				(111)	 	 (510)		 (111)	
	 	 12683
	 	 12684
	 	 12712
	 	 12754
	 	 12768
	 	 12770
	 	 12785
	 	 12786
	 	 12799
	 	 12800
	 	 12820
	 	 12821
	 	 12823
	 	 12846
	 	 12877
	 	 12878
	 	 12902
	 	 12943
	 	 12944

	 кл.	33	 12649
	 	 12682
	 	 12683
	 	 12684
	 	 12731
	 	 12790
	 	 12792
	 	 12874
	 	 12876

	 кл.	34	 12658
	 	 12659
	 	 12661
	 	 12662
	 	 12669
	 	 12686
	 	 12697
	 	 12698
	 	 12699
	 	 12700
	 	 12702
	 	 12732
	 	 12766
	 	 12768
	 	 12775
	 	 12788
	 	 12827
	 	 12885
	 	 12972

	 кл.	35	 12626
	 	 12631
	 	 12633
	 	 12640
	 	 12644
	 	 12653
	 	 12682
	 	 12683

	 	 12684
	 	 12690
	 	 12706
	 	 12739
	 	 12768
	 	 12772
	 	 12774
	 	 12777
	 	 12784
	 	 12789
	 	 12791
	 	 12794
	 	 12838
	 	 12865
	 	 12866
	 	 12867
	 	 12868
	 	 12869
	 	 12870
	 	 12871
	 	 12872
	 	 12873
	 	 12889
	 	 12913
	 	 12927
	 	 12938
	 	 12943
	 	 12944
	 	 12960
	 	 12974

	 кл.	36	 12637
	 	 12668
	 	 12768
	 	 12777
	 	 12791
	 	 12832
	 	 12839
	 	 12922
	 	 12928
	 	 12983
	 	 12984

	 кл.	37	 12768
	 	 12776
	 	 12777
	 	 12791
	 	 12833
	 	 12867
	 	 12868
	 	 12869
	 	 12870
	 	 12871
	 	 12872
	 	 12873
	 	 12913
	 	 12922
	 	 12928

	 кл.	38	 12645
	 	 12646
	 	 12711
	 	 12724
	 	 12727
	 	 12768
	 	 12774
	 	 12927
	 	 12938

	 кл.	39	 12640
	 	 12648
	 	 12768
	 	 12791
	 	 12801
	 	 12819
	 	 12920

	 кл.	40	 12739
	 	 12768
	 	 12791
	 	 12819

	 кл.	41	 12621
	 	 12633
	 	 12726
	 	 12768
	 	 12769
	 	 12777
	 	 12783
	 	 12865
	 	 12866
	 	 12889
	 	 12920
	 	 12974
	 	 12991

	 кл.	42	 12633
	 	 12645
	 	 12646
	 	 12728
	 	 12753
	 	 12768
	 	 12774
	 	 12777
	 	 12783
	 	 12784
	 	 12791
	 	 12802
	 	 12807
	 	 12808
	 	 12830
	 	 12837
	 	 12889
	 	 12913
	 	 12920
	 	 12927
	 	 12938

Pregledi
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	 (510)		 (111)	
	 	 12960
	 	 12963
	 	 12974
	 	 12992

	 кл.43	 12648
	 	 12651
	 	 12655
	 	 12768
	 	 12783
	 	 12867
	 	 12868
	 	 12869
	 	 12870
	 	 12871
	 	 12872
	 	 12873
	 	 12943
	 	 12944

	 кл.	44	 12634
	 	 12653
	 	 12664
	 	 12753
	 	 12784
	 	 12802
	 	 12807
	 	 12808
	 	 12830
	 	 12837
	 	 12917
	 	 12933
	 	 12963

Pregledi
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(732)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(111)  registarski broj na dokumentot
(210)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI

Pregledi

(732)	 Advanced Medical Optics	
(111)	 12961	 (210)	 MK/T/	2005/676
	 12962	 	 MK/T/	2005/677

	 Agouron Pharmaceuticals, Inc., 
 a California corporation, 
 located and doing business at 
	 12749	 	 MK/T/	2004/662

	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING 
	 12702	 	 MK/T/	2005/252
	 12700	 	 MK/T/	2005/261
	 12699	 	 MK/T/	2005/263
	 12698	 	 MK/T/	2005/264
	 12788	 	 MK/T/	2005/265
	 12697	 	 MK/T/	2005/266
	 12686	 	 MK/T/	2005/335

	 Alcon, Inc. 
	 12905	 	 MK/T/	2002/406

	 Alokozay FZE 
	 12805	 	 MK/T/	2005/74

	 ALTER V & K podjetje za trgovino in 
 zastopanje d.o.o.  
	 12841	 	 MK/T/	2005/397

	 Astellas Pharma  Inc. 
	 12932	 	 MK/T/	2004/915

 BATMark Limited 
	 12938	 	 MK/T/	2002/95
	 12927	 	 MK/T/	2002/118

 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d 
	 12650	 	 MK/T/	2005/295
	 12670	 	 MK/T/	2005/296
	 12746	 	 MK/T/	2004/680
	 12745	 	 MK/T/	2004/681
	 12744	 	 MK/T/	2004/683

 BENTLEY WORLDWIDE SHOES LIMITED 
	 12688	 	 MK/T/	2005/314

 Berlin-Chemie AG 
	 12837	 	 MK/T/	2005/66
	 12808	 	 MK/T/	2005/67
	 12807	 	 MK/T/	2005/68
	 12753	 	 MK/T/	2005/115
	 12802	 	 MK/T/	2005/140

(111)	 12963	 (210)	 MK/T/	2005/174
	 12830	 	 MK/T/	2005/184

	 BINGO S.A.	
	 12954	 	 MK/T/	2005/621
	 12955	 	 MK/T/	2005/622
	 12956	 	 MK/T/	2005/623
	 12957	 	 MK/T/	2005/624
	 12958	 	 MK/T/	2005/625

	 Biogen Idec MA  Inc.	
	 12886	 	 MK/T/	2005/267
	 12863	 	 MK/T/	2004/972

	 „BONES GROUP” d.o.o. 
	 12860	 	 MK/T/	2004/492

	 BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC	
	 12919	 	 MK/T/	2001/1146

	 Bristol-Myers Squibb Company 
	 12756	 	 MK/T/	2005/233
	 12757	 	 MK/T/	2005/234

	 Bristol-Myers Squibb Company,  
 a Delaware corporation	
	 12991	 	 MK/T/	2005/694
	 12891	 	 MK/T/	2005/336

	 British - American Tobacco Polska S.A.	
	 12732	 	 MK/T/	2004/847

	 British American Tobacco (Brands) Inc.	
	 12659	 	 MK/T/	2005/479
	 12658	 	 MK/T/	2005/480
	 12661	 	 MK/T/	2005/475
	 12662	 	 MK/T/	2005/476
	 12669	 	 MK/T/	2005/460

	 BULGARTABAC HOLDING GROUP	
	 12766	 	 MK/T/	2003/592

	 C.B. Fleet Company, Incorporated	
	 12959	 	 MK/T/	2005/632

	 Conopco Inc.	
	 12639	 	 MK/T/	2001/800

	 Cosmetic Care Asia Limited	
	 12992	 	 MK/T/	2001/660
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(732)	 Daewoo International Corp. 
 a corporation duly organized and 
 existing under the laws of Republic of Korea 
(111)	 12838	 (210)	 MK/T/	2005/158

	 Dallas Project Holdings Limited 	
	 12777	 	 MK/T/	2002/1012

 Dell Inc. a Delaware Ccorporation 
	 12988	 	 MK/T/	2005/635
	 12915	 	 MK/T/	2003/48
	 12916	 	 MK/T/	2003/49

 Diageo Brands B.V. 
	 12793	 	 MK/T/	2004/487
	 12792	 	 MK/T/	2004/488
	 12790	 	 MK/T/	2004/489

 Diageo Scotland Limited 
	 12876	 	 MK/T/	2005/502
	 12874	 	 MK/T/	2005/503

 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 
	 12675	 	 MK/T/	2004/766
	 12676	 	 MK/T/	2004/767

 E. I. du Pont de Nemours and Company 
	 12906	 	 MK/T/	2005/203

 EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG 
	 12720	 	 MK/T/	2005/124

 Fidelity International Limited 
	 12983	 	 MK/T/	2005/653
	 12984	 	 MK/T/	2005/654

 Ford Motor Company 
	 12833	 	 MK/T/	2005/319
	 12832	 	 MK/T/	2005/320

 FORD MOTOR COMPANY, 
 a Delaware Corporation 
	 12922	 	 MK/T/	2005/287

 FRANCK Prehrambena industrija 
 dionicko drustvo - ZAGREB 
	 12840	 	 MK/T/	2005/372
	 12843	 	 MK/T/	2005/373
	 12844	 	 MK/T/	2005/374
	 12845	 	 MK/T/	2005/375
	 12854	 	 MK/T/	2005/376
	 12857	 	 MK/T/	2005/377
	 12855	 	 MK/T/	2005/379
	 12847	 	 MK/T/	2005/380
	 12853	 	 MK/T/	2005/381
	 12852	 	 MK/T/	2005/382
	 12851	 	 MK/T/	2005/383
	 12850	 	 MK/T/	2005/384
	 12849	 	 MK/T/	2005/385

	 12848	 MK/T/	2005/386
	 12859	 MK/T/	2005/387
	 12856	 MK/T/	2005/388
	 12858	 MK/T/	2005/389
	 12722	 MK/T/	2004/151
	 12723	 MK/T/	2004/152
	 12725	 MK/T/	2004/153
	 12822	 MK/T/	2004/172

	 GENERAL MOTORS CORPORATION 
 a corporation organized and existing under 
 the laws of the State of Delaware	
	 12826	 MK/T/	2005/85
	 12825	 MK/T/	2005/165
	 12824	 MK/T/	2005/210
	 12671	 MK/T/	2005/284
	 12666	 MK/T/	2005/472

	 GLAXO GROUP LIMITED	
	 12862	 MK/T/	2004/279
	 12729	 MK/T/	2004/280
	 12734	 MK/T/	2004/542

	 Globe International Nominees Pty Ltd	
	 12979	 MK/T/	2005/586

	 GPX International Tire Corporation		
	 12735	 MK/T/	2004/552

	 Habitat for Humanity International, Inc. 
 (a Georgia Non-Profit Corporation)	
	 12928	 MK/T/	2004/726

	 Hemofarm koncern A.D.	
	 12748	 MK/T/	2004/665
	 12755	 MK/T/	2005/113
	 12892	 MK/T/	2005/348
	 12893	 MK/T/	2005/349
	 12894	 MK/T/	2005/350
	 12895	 MK/T/	2005/351
	 12896	 MK/T/	2005/352
	 12879	 MK/T/	2005/353
	 12897	 MK/T/	2005/354
	 12898	 MK/T/	2005/355
	 12903	 MK/T/	2005/356

	 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 
 A corporation duly organized and existing 
 under the laws of Japan	
	 12935	 MK/T/	2005/614
	 12936	 MK/T/	2005/615

	 HONDA MOTOR CO., LTD.,	
	 12730	 MK/T/	2004/297

	 HONITON INDUSTRIES INC.	
	 12689	 MK/T/	2005/308
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(732)	 Hyundai Corporation  
(111)	 12900	 (210)	 MK/T/	2005/421

	 HYUNDAI MOTOR COMPANY	
	 12733	 	 MK/T/	2004/541

	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	
	 12871	 	 MK/T/	2005/508
	 12869	 	 MK/T/	2005/509
	 12870	 	 MK/T/	2005/510
	 12868	 	 MK/T/	2005/511
	 12873	 	 MK/T/	2005/512
	 12867	 	 MK/T/	2005/513
	 12872	 	 MK/T/	2005/514

	 InBev S.A.	
	 12902	 	 MK/T/	2005/312

	 ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC.,	
	 a Delaware Corporation	
	 12921	 	 MK/T/	2005/463

	 Ivankovic-Lijanovic Jerko; 
 Ivankovic-Lijanovic Jozo; 
 Ivankovic-Lijanovic Mladen and 
 Ivankovic-Lijanovic Slavo 
	 12644	 	 MK/T/	2003/752

	 IVAX Pharmaceuticals s.r.o.,	
	 12829	 	 MK/T/	2005/123

	 J. & P. Coats, Limited	
	 12977	 	 MK/T/	2005/582

	 Japan Tobacco Inc.	
	 12775	 	 MK/T/	2002/774

	 Karmela - 2000 OOD	
	 12690	 	 MK/T/	2005/259

	 KOC HOLDING A.S.	
	 12831	 	 MK/T/	2004/1017
	 12648	 	 MK/T/	2004/709

	 Kos Pharmaceuticals, Inc.		
	 12975	 	 MK/T/	2005/577

	 Kraft Foods Deutschland Holding GmbH	
	 12752	 	 MK/T/	2005/105

	 Kraft Foods Romania S.A.	
	 12804	 	 MK/T/	2005/80

	 Kraft Foods Schweiz Holding AG	
	 12971	 	 MK/T/	2004/592
	 12751	 	 MK/T/	2005/112
	 12836	 	 MK/T/	2005/176

(732)	 KWANG YANG MOTOR CO., LTD.	
(111)	 12883	 (210)	 MK/T/	2005/137

	 Lidl Stiftung & Co. KG	
	 12976	 	 MK/T/	2005/581
	 12980	 	 MK/T/	2005/594
	 12982	 	 MK/T/	2005/602
	 12945	 	 MK/T/	2005/645
	 12946	 	 MK/T/	2005/646
	 12947	 	 MK/T/	2005/648

	 Lilly ICOS LLC	
	 12767	 	 MK/T/	2003/478

	 LRC Products Limited	
	 12760	 	 MK/T/	2004/647
	 12759	 	 MK/T/	2004/651
	 12743	 	 MK/T/	2004/684
	 12672	 	 MK/T/	2004/722
	 12673	 	 MK/T/	2004/741

	 MACEDONIAN TOBACCO & CIGARETTE   
 EXPORTS Company Limited	
	 12978	 	 MK/T/	2005/583
	 12972	 	 MK/T/	2005/638

	 MAPETROL d.o.o.	
	 12791	 	 MK/T/	2003/704

	 Mars, Incorporated	
	 12705	 	 MK/T/	2005/200
	 12704	 	 MK/T/	2005/201
	 12703	 	 MK/T/	2005/202
	 12701	 	 MK/T/	2005/253
	 12787	 	 MK/T/	2005/254
	 12834	 	 MK/T/	2005/255
	 12664	 	 MK/T/	2005/473
	 12657	 	 MK/T/	2005/483
	 12656	 	 MK/T/	2005/484

	 MC CAIN ALIMENTAIRE  
 (A French joint stock company) 
 Parc d’Enterprises de la Motte du Bois	
	 12685	 	 MK/T/	2005/399
	
	 MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA	
	 12740	 	 MK/T/	2004/591

	 MIGROS TURK T.A.S.	
	 12768	 	 MK/T/	2004/781

	 MIP METRO Group Intellectual 
 Property GmbH & Co. KG			
	 12986	 	 MK/T/	2005/617
	 12987	 	 MK/T/	2005/618

 Mittal Steel Technologies Limited 
	 12819	 	 MK/T/	2005/428
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(732)	 MMI CORPORATION-
 Corporation under the laws of 
 Cayman Islands, 
 Bank of Nova Scotia Building 
(111)	 12952	 (210)	 MK/T/	2005/637

	 Mormaii Industria a Comercio, 
 Importacao e Exportacao de Artigos 
 Esportivos Ltda.	
	 12904	 	 MK/T/	2005/363

	 NEVA d.o.o.	
	 12835	 	 MK/T/	2005/246
	 12798	 	 MK/T/	2005/250

	 Nintendo Co., Ltd.	
	 12953	 	 MK/T/	2005/569

	 NOVARTIS AG	
	 12810	 	 MK/T/	2005/331
	 12795	 	 MK/T/	2005/332

	 NTT DoCoMo, Inc.	
	 12645	 	 MK/T/	2003/762
	 12646	 	 MK/T/	2003/763

	 OAKLEY, INC.	
	 12772	 	 MK/T/	2003/540
	 12631	 	 MK/T/	2003/541

	 Performance Health, Inc. 
	 12806	 	 MK/T/	2005/70

	 PERIDEO S.A	
	 12827	 	 MK/T/	2005/328

	 PFIZER PRODUCTS INC, 
 a corporation organized and 
 existing under the laws of the 
 State of Connecticut, and residing at:	
	 12758	 	 MK/T/	2004/663

	 PFIZER PRODUCTS INC. 
 (a Connecticut Corporation)	
	 12750	 	 MK/T/	2004/664
	 12618	 	 MK/T/	2005/32
	 12619	 	 MK/T/	2005/58

	 Pharmacia & Upjohn Company LLC	
	 12674	 	 MK/T/	2001/1183
	 12635	 	 MK/T/	2002/810

	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	
	 12681	 	 MK/T/	2005/418
	 12680	 	 MK/T/	2005/419

	 Preduzece za proizvodnju i usluge 
 „GRAND KAFA” a.d. 
	 12948	 	 MK/T/	2005/522

(111)	 12950	 (210)	 MK/T/	2005/523

	 PRINCO CORPORATION	
	 12882	 	 MK/T/	2004/493

	 Produzece za medicinsko snabdevanje na 
 veloko i malo, proizvodnju i spolnju 
 trgovinu PHARMANOVA CO DOO 	
	 12615	 	 MK/T/	2005/453

	 R & A Bailey & Co 	
	 12731	 	 MK/T/	2004/633

	 RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED	
	 12652	 	 MK/T/	2001/1023
	 12638	 	 MK/T/	2002/929

	 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH	
	 12885	 	 MK/T/	2005/243

	 RICOH COMPANY, LTD. 
	 12660	 	 MK/T/	2004/104
	 12663	 	 MK/T/	2004/105
	 12665	 	 MK/T/	2004/110
	 12667	 	 MK/T/	2004/111
	 12634	 	 MK/T/	2004/112

	 SADIA S.A.	
	 12778	 	 MK/T/	2004/736
	 12780	 	 MK/T/	2004/737

	 SALONI PORTUGAL-MATERIAIS 
 DE CONSTRUCAO LDA.		
	 12973	 	 MK/T/	2003/6

	 Schering Corporation	
	 12695	 	 MK/T/	2005/270

	 Schering-Plough Animal Health Corporation	
	 12696	 	 MK/T/	2005/268
	 12678	 	 MK/T/	2005/269

	 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG	
	 12642	 	 MK/T/	2002/842
	 12647	 	 MK/T/	2003/845

	 SmithKline Beecham p.l.c.	
	 12880	 	 MK/T/	2005/69
	 12990	 	 MK/T/	2005/628

	 SSANGBANGWOOL LTD.	
	 12763	 	 MK/T/	2004/599
	 12762	 	 MK/T/	2004/600

	 SSANGYONG MOTOR COMPANY	
	 12989	 	 MK/T/	2005/693

	 SSG LISCO LLC	
	 12875	 	 MK/T/	2005/489
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(732)	 STARBUCKS CORPORATION d/b/a 
 STARBUCKS COFFEE COMPANY	
(111)	 12943	 (210)	 MK/T/	2004/570
	 12944	 	 MK/T/	2004/571

 TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, INC. 
	 12784	 	 MK/T/	2005/55

 THE COCA - COLA COMPANY 
	 12712	 	 MK/T/	2005/170

 THE GILLETTE COMPANY 
	 12721	 	 MK/T/	2005/86

 The Procter & Gamble Company, 
 a company organized and 
 existing under the laws of the State of Ohio 
	 12803	 	 MK/T/	2005/138

 The Reader’s Digest Association, Inc. 
	 12884	 	 MK/T/	2005/180
	 12710	 	 MK/T/	2005/181
	 12709	 	 MK/T/	2005/182
	 12708	 	 MK/T/	2005/183

 Thornton & Ross Limited 
	 12742	 	 MK/T/	2004/804
	
 „Torlak” Institut za imunologiju i virusologiju  
	 12985	 	 MK/T/	2005/454

 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as TOYOTA 
 MOTOR CORPORATION) 
	 12864	 	 MK/T/	2003/446
	 12881	 	 MK/T/	2005/126

 Tractors and Farm Equipment Limited an 
 Indian Company 
	 12747	 	 MK/T/	2004/667

 UNIFRUTTI TRADERS LTDA. 
	 12887	 	 MK/T/	2005/305

 UNILEVER N.V. 
	 12679	 	 MK/T/	2005/422
	 12949	 	 MK/T/	2005/549
	 12951	 	 MK/T/	2005/558
	 12934	 	 MK/T/	2005/613
	 12940	 	 MK/T/	2005/679
	 12937	 	 MK/T/	2005/719

 Visa International Service Association 
	 12839	 	 MK/T/	2005/160
	 12668	 	 MK/T/	2005/468

 Warner-Lambert Company LLC, 
 a Delawaware limited liability company 
	 12643	 	 MK/T/	2003/673

(732)	 WYETH  a Delaware corporation	
(111)	 12736	 (210)	 MK/T/	2004/554
	 12737	 	 MK/T/	2004/555
	 12890	 	 MK/T/	2005/310
	 12828	 	 MK/T/	2005/311
	 12901	 	 MK/T/	2005/345
	 12818	 	 MK/T/	2005/223
	 12816	 	 MK/T/	2005/224
	 12817	 	 MK/T/	2005/225
	 12815	 	 MK/T/	2005/226
	 12813	 	 MK/T/	2005/227
	 12814	 	 MK/T/	2005/228
	 12812	 	 MK/T/	2005/229
	 12811	 	 MK/T/	2005/230
	 12809	 	 MK/T/	2004/281

	 YILDIZ HOLDING A.S.	
	 12794	 	 MK/T/	2005/420

 Zippo Manufacturing Company 
	 12781	 	 MK/T/	2002/766

 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,  
 trgovinu i usluge ZAGREB 
	 12713	 	 MK/T/	2005/169

	 АД ЈАКА 80 Радовиш Македонија 
	 12861	 	 MK/T/	2004/238

 АДИНГ а.д. Скопје 
	 12776	 	 MK/T/	2002/912

 АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
 ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 КЈУБИ  МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
	 12637	 	 MK/T/	2002/275

	 Акционерско друштво за производство и 
 промет на алкохолни и безалкохолни 
 пијалоци ГРОЗД 2400 СТРУМИЦА  
	 12846	 	 MK/T/	2005/402

	 Акционерско друштво за производство и 
 промет на вино 
 ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ 
 експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ 
	 12684	 	 MK/T/	2005/408

 Винарска Визба „Тиквеш” АД 
	 12649	 	 MK/T/	2004/991
	 12683	 	 MK/T/	2005/409
	 12682	 	 MK/T/	2005/410

 БИАЛАНД 
	 12797	 	 MK/T/	2005/256
	 12796	 	 MK/T/	2005/257
	 	
 ГАЛЕНИКА АД Београд 
	 12719	 	 MK/T/	2005/128
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(111)	 12718	 (210)	 MK/T/	2005/129
	 12717	 	 MK/T/	2005/130
	 12716	 	 MK/T/	2005/131
	 12715	 	 MK/T/	2005/132

	 Георгиев Иван	
	 12632	 	 MK/T/	2003/479

 „ДАНОН СЕРДИКА” АД 
	 12754	 	 MK/T/	2005/240

 „ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје 
	 12966	 	 MK/T/	2002/872
	 12964	 	 MK/T/	2002/873
	 12967	 	 MK/T/	2002/874
	 12965	 	 MK/T/	2002/875

 ЃОРЃИЕВ ИВАН 
	 12765	 	 MK/T/	2003/525
	 12764	 	 MK/T/	2003/526

 ГР. САРАНТИС индустриска и трговска   
 компанија за козметички, текстилни, 
 куќни и фармацевтски производи СА 
	 12677	 	 MK/T/	2004/787

 Груевски Пецо-Трговско друштво за 
 производство, трговија и услуги 
 Евтинија увоз-извоз-ДООЕЛ 
	 12942	 	 MK/T/	2003/548

 ДООЕЛ „РАКО КОЛА”  
	 12785	 	 MK/T/	2005/497
	 12786	 	 MK/T/	2005/498

 Дрога Колинска дооел Скопје 
	 12970	 	 MK/T/	2003/474
	 12969	 	 MK/T/	2003/475
	 12626	 	 MK/T/	2005/436

 Друштво за  финансии, консалтинг и 
 медија Р3 дооел 
	 12865	 	 MK/T/	2004/439
	 12866	 	 MK/T/	2004/441

 Друштво за внатрешен и
 надворешен промет 
 „МЕБЛО ДИЗАЈН” ДООЕЛ Скопје 
	 12728	 	 MK/T/	2004/278

 Друштво за внатрешна и надворешна 
 трговија МАКОХЕМИЈА АД Скопје 
	 12693	 	 MK/T/	2005/272
	 12692	 	 MK/T/	2005/273
	 12691	 	 MK/T/	2005/274
	 12926	 	 MK/T/	2005/275
	 12925	 	 MK/T/	2005/276
	 12924	 	 MK/T/	2005/277
	 12923	 	 MK/T/	2005/278

(732)	 Друштво за вонсистемско образование 
 за деца и младинци ИЗВОРЧЕ Божана 
 и други ДОО Скопје	
(111)	 12726	 (210)	 MK/T/	2004/276

	 Друштво за градежништво, трговија 
 на големо и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ  
 увоз-извоз ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 12714	 	 MK/T/	2005/157

 Друштво за информациони системи 
 ОН.НЕТ ДОО Скопје 
	 12774	 	 MK/T/	2003/839

 Друштво за маркетинг 
 ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС КОМПАНИ ДОО  
 Скопје 
	 12633	 	 MK/T/	2005/417
	 12974	 	 MK/T/	2005/553

 Друштво за производство и трговија 
 „Лозар Пелистерка” АД Скопје 
	 12820	 	 MK/T/	2003/294
	 12821	 	 MK/T/	2003/295

 Друштво за производство и трговија 
 и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 
	 12651	 	 MK/T/	2006/241

 Друштво за производство на мелнички, 
 пекарски и слаткарски производи, 
 промет на големо и мало, увоз-извоз 
 ЖИТО ЛУКС АД Скопје 
	 12799	 	 MK/T/	2005/205

 Друштво за производство, 
 трговија и услуги КАРА ЛТД ДООЕЛ Скопје 
	 12939	 	 MK/T/	2005/437

 Друштво за производство, 
 трговија и услуги МЕДИА ДОО 
 експорт-импорт Скопје 
	 12629	 	 MK/T/	2004/843
	 12630	 	 MK/T/	2004/846

 Друштво за производство, трговија и 
 услуги на големо и мало 
 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ 
	 12627	 	 MK/T/	2004/387
	 12654	 	 MK/T/	2004/388
	 12911	 	 MK/T/	2004/395
	 12910	 	 MK/T/	2004/396
	 12909	 	 MK/T/	2004/397
	 12908	 	 MK/T/	2004/398
	 12907	 	 MK/T/	2004/399
	 12741	 	 MK/T/	2004/953
	 12628	 	 MK/T/	2005/2
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(732)	 Друштво за производство, трговија 
 и услуги СТРАТУС ДОО Скопје	
(111)	 12800	 (210)	 MK/T/	2005/159

	 Друштво за промет и услуги 
 ФУТУРА 2/2 ДООЕЛ ЕКСПОРТ-импорт 
	 12889	 	 MK/T/	2005/318

 Друштво за трговија и услуги 
 ДИМА Димче ДООЕЛ 
 експорт-импорт Скопје 	
	 12920	 	 MK/T/	2003/340

	 Друштво за трговија на големо 
 и мало, производство и услуги 
 ПОНИКВА ФАРМ доо експорт импорт Скопје 
	 12941	 	 MK/T/	2004/641

	 Друштво за трговија, производство и 
 сервисирање на машини за пакување 
 БОПАК Боге ДООЕЛ 
	 12912	 	 MK/T/	2002/34

	 Друштво за трговија, угостителство, 
 туризам и услуги СПА Делчо и Горан 
 ДОО експорт-импорт Скопје 
	 12653	 	 MK/T/	2004/819

	 ЕЛ ДОМ 
	 12888	 	 MK/T/	2005/313
	 12694	 	 MK/T/	2005/271

	 Здравствена организација, 
 Галенска лабораторија, 
 „ФИТОФАРМ „ Скопје 	
	 12899	 	 MK/T/	2005/96

	 Здружение на менаџери и аудитори 
 за квалитет ЗМАК, Скопје 
	 12960	 	 MK/T/	2002/850

 Златевски Љубиша 
	 12877	 	 MK/T/	2004/654
	 12878	 	 MK/T/	2004/657

 ИЛИОСКА Лила and ИЛИОСКИ Кире 
	 12706	 	 MK/T/	2005/198

 Индустрија за млеко, млечни производи 
 и сокови „МЛЕКАРА” 
 Акционерско друштво Битола 
	 12842	 	 MK/T/	2005/415
	 12620	 	 MK/T/	2005/217

 „ЈАКА - 80”    АД Радовиш  ОЕ Развој 
	 12968	 	 MK/T/	2002/626

	 Јосифоска Благородна Одех	
	 12789	 	 MK/T/	2005/121

(732)	 КАДИНО ТП	
(111)	 12779	 (210)	 MK/T/	2002/818

	 КАМ ДОО Скопје, 
 Друштво за трговија на мало и големо	
	 12640	 	 MK/T/	2002/643
	 12641	 	 MK/T/	2002/646

	 КОСМОФОН Услуги на мобилна 
 телефонија АД Скопје	
	 12724	 	 MK/T/	2005/116
	 12727	 	 MK/T/	2005/117

	 МАКПРОГРЕС ДОО	
	 12981	 	 MK/T/	2005/601
	 12636	 	 MK/T/	2006/302

	 МЕДИА ДОО	
	 12929	 	 MK/T/	2002/784
	 12930	 	 MK/T/	2003/612
	 12918	 	 MK/T/	2003/725

	 МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. 
 увоз-извоз  
	 12913	 	 MK/T/	2003/209

	 Митко Манчев	
	 12933	 	 MK/T/	2004/1021

	 МУЛТИ-ПУРЕ КОРПОРАЦИЈА ДОО 
 Експорт-Импорт	
	 12823	 	 MK/T/	2004/216

	 НЕОТЕЛ ДОО извоз-увоз Скопје	
	 12711	 	 MK/T/	2005/172

	 Оптика ПАНДА ОПТИК 
 Манчева Панда ДООЕЛ	
	 12931	 	 MK/T/	2000/1393

	 ОХИС - Фабрика „Билјана”	
	 12622	 	 MK/T/	2004/293
	 12623	 	 MK/T/	2004/294
	 12624	 	 MK/T/	2004/295
	 12625	 	 MK/T/	2004/296

	 ПОПОВА СЛАВИЦА		
	 12783	 	 MK/T/	2004/45

	 Приватна здравствена организација -   
 аптека ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ	
	 12782	 	 MK/T/	2002/744
	 12771	 	 MK/T/	2003/36

 САПУНЏИЕВА АДРИЈАНА 
	 12621	 	 MK/T/	2005/7

 Стојановска Силвија 
	 12917	 	 MK/T/	2004/1047
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(732)	 Трговско друштво за производство 
 и трговија Словин Југококта АД Скопје 
(111)	 12655	 (210)	 MK/T/	2004/9

	 Трговско друштво за производство, 
 промет и услуги 
 „СОЛОПРОМ” РОБИН, и др. д.о.о. 
 експорт-импорт Скопје 
	 12739	 MK/T/	2004/569

	 ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	
	 12761	 MK/T/	2004/645

	 „ТЦЦ КОМПАНИ” ДОО СКОПЈЕ	
	 12769	 MK/T/	2004/913

	 ФАБРИКА ЗА КВАСЕЦ И АЛКОХОЛ АД   
 БИТОЛА	
	 12773	 MK/T/	2003/801

	 Фабрика за производство на пиво и 
 безалкохолни пијалоци Пивара Битола АД	
	 12770	 MK/T/	2003/477

	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА 
 КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА 
 „АЛКАЛОИД” АД - Скопје		
	 12738	 MK/T/	2004/559
	 12707	 MK/T/	2005/187
	 12617	 MK/T/	2005/30
	 12616	 MK/T/	2005/118
	 12687	 MK/T/	2005/330

	 ХИПС ДОО Скопје	
	 12914	 MK/T/	2002/210

	 ЦЕМЕНТАРНИЦА „УСЈЕ” АД СКОПЈЕ		
	 12801	 MK/T/	2005/155

Pregledi
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(111) (186)

prodol@uvawa

	 00531	 17/11/2013
	 02199	 15/01/2015
	 02565	 15/02/2005
	 03192	 05/08/2014
	 04065	 15/02/2015
	 04099	 15/02/2015
	 04100	 15/02/2015
	 04133	 26/01/2015
	 04632	 25/03/2016
	 04704	 15/02/2015
	 05616	 01/12/2014
	 05618	 01/12/2014
	 05635	 06/12/2014
	 05644	 16/12/2024
	 05645	 16/12/2014
	 05677	 06/12/2014
	 05749	 12/01/2015
	 05773	 15/11/2014
	 05795	 17/02/2015
	 05800	 16/02/2015
	 05804	 21/10/2014
	 05883	 17/03/2015
	 05887	 01/03/2015
	 05924	 24/03/2015
	 05939	 24/03/2015
	 05962	 23/03/2015
	 05963	 23/03/2015
	 05964	 05/04/2015
	 05965	 19/04/2015
	 05966	 19/04/2015
	 05996	 27/04/2015
	 06000	 19/04/2015
	 06003	 10/02/2015
	 06077	 13/06/2015
	 06118	 08/05/2015
	 06119	 08/05/2015
	 06140	 19/12/2015
	 06141	 19/12/2015
	 06166	 20/12/2015
	 06167	 20/12/2015
	 06208	 13/04/2015
	 06433	 14/06/2015
	 06434	 14/06/2015
	 06435	 14/06/2015
	 06436	 14/06/2015
	 06442	 14/06/2015
	 06485	 15/09/2015
	 06486	 15/09/2015
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	 06506	 14/08/2015
	 06536	 16/10/2015
	 06537	 01/08/2015
	 06548	 24/10/2015
	 06549	 24/10/2015
	 06595	 18/12/2015
	 06650	 01/09/2015
	 06770	 05/12/2015
	 06793	 25/01/2016
	 06863	 20/12/2015
	 06998	 11/11/2016
	 07115	 22/08/2016
	 07611	 24/04/2017
	 07853	 01/04/2016
	 07987	 06/12/2015

(111) (186)
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promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka 

promeni

(111)	03736

(450)	30.06.1996	

(732)	Philip Morris Products S.A.
 Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH

(111)	05268

(450)	31.03.1997	

(732)	Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii 
Anonim Sirketi

 Haznedar Mevkii, Bahcelievler Istanbul, 
TR

(111)	05518

(450)	31.06.1997	

(732)	ER-METAL OTOMOTIV VE ESYA 
SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI

 Demirtas Sanayi Y. Yalova Yolu 11km. 
Elibol Yem Fabrikasi Arkasi Merkez 
BURSA, TR

(111)	03524

(450)	31.03.1996	

(732)	CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD 
LIMITED

 111-113 Renfrew Road Paisley, 
Scotland, GB

(111)	03524

(450)	31.03.1996	

(732)	CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD 
LIMITED

 111-113 Renfrew Road Paisley, 
Scotland, GB

(111)	02140

(450)	31.03.1996	

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 

HR

(111)	02140

(450)	31.03.1996	

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 

HR

(111)	02140

(450)	31.03.1996	

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 

HR

(111)	02140

(450)	31.03.1996	

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 

HR

(111)	02140

(450)	31.03.1996	

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 

HR

(111)	05939

(450)	31.12.1997	

(732)	BATMark Limited
 Globe House, 4 Temple Place, 
 London WC2R 2PG, GB

(111)	06208

(450)	31.12.1997	

(732)	American-Cigarette Company 
 (Overseas) Limited
 Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH



Glasnik, 14/2, str. 188-422, juni 2007 Skopje

Trgovski marki

412

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(111)	06650

(450)	30.09.1998	

(732)	BELOPITOV AND SONS (BPS) 
 - Joint-stock Company
	 Chervena	stena	street,	Sofia,	BG

(111)	06998

(450)	31.12.1999	

(732)	„	Макпетрол	„	Акционерско	друштво	
за	промет	со	нафта	и	нафтени	
деривати

	 ул.	„Мито	Хаџивасилев	Јасмин”	бр.	4	
-	Скопје,	MK

(111)	08218

(450)	31.03.2002	

(732)	Atlantic Industries
 P.O.Box 309 GT, Ugland House, South 

Church Street, George Town, Grand 
Cayman, KY

(111)	09002

(450)	31.12.2002	

(732)	More & More AG
 Schorn 1, 82319 Starnberg, DE

(111)	12099

(732)	Chiron Corporation, 
 a Delaware corporation
	 4560	Horton	Street,	Emeryville,	
	 California	94608,	US

(111)	11678

(732)	NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, INC.

 a Delaware corporation 4560 Horton 
Street, Emeryville, California 94608, US
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prenos

(111)	02140

(450)	31.03.1996	

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 

HR

(111)	03510

(450)	31.03.1996	

(732)	LEGO Juris A/S
 DK-7190 BILLUND, DK

(111)	03511

(450)	31.03.1996	

(732)	LEGO Juris A/S
 DK-7190 BILLUND, DK

(111)	03736

(450)	30.06.1996	

(732)	Philip Morris Products S.A.
 Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH

(111)	04420

(450)	30.06.1997	

(732)	Akzo Nobel Coatings International B.V.
 Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL

(111)	04425

(450)	31.03.1997	

(732)	Akzo Nobel Coatings International B.V.
 Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL

(111)	07761

(450)	30.09.2001	

(732)	Generale Biskuit
 4/6 rue Edouard Vaillant, 91200 Athis-

Mons, FR

(111)	08599

(450)	30.06.2002	

(732)	LEGO Juris A/S
 DK-7190 BILLUND, DK

(111)	09451

(450)	31.12.2002	

(732)	Друштво	за	производство,	трговија	
и	услуги	ЗОНИК	Зоран	ДООЕЛ	увоз-
извоз	Скопје

	 ул.Наум	Охридски	бр.47,	1000	Скопје,	
MK
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spojuvawe ma firma

(111)	11424

(732)	NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, INC.

 a Delaware corporation 
 4560 Horton Street, Emeryville, 
 California  94608, US

(111)	07196
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	10/09/2003

(111)	00710
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	26/02/2006

(111)	03074
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	01980
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	03078
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	10/10/2005

(111)	03876
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	00938
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	10/01/1993

(111)	00986
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/11/2005

(111)	00987
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/09/2005

PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA

(111)	01041
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/05/2006

(111)	03955
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/09/2003

(111)	04005
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	10/01/2003

(111)	01447
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	01055
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/11/2005

(111)	02632
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	02642
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	02779
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	10/05/2006

(111)	03441
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/04/2006



Glasnik, 14/2, str. 188-422, juni 2007 Skopje   415

Trgovski marki Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(111)	03446
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	07/01/2006

(111)	01193
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/10/2005

(111)	01098
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	04198
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	04218
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	04219
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/10/2005

(111)	01922
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/05/2006

(111)	01923
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/05/2006

(111)	04239
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	01964
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/02/2006

(111)	02982
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	03177
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	27/04/2006

(111)	01729
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	26/01/2006

(111)	02125
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	01798
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	26/01/2006

(111)	01815
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	01816
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	03185
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	04474
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	02177
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	22/12/2005

(111)	02189
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	05858
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	10/12/2005

(111)	05971
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	04/04/2005

(111)	06694
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/09/2005

(111)	06472
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	13/09/2005

(111)	06545
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	02/10/2005

(111)	06451
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	04/10/2005

(111)	06562
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	04/10/2005
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(111)	06526
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/10/2005

(111)	06531
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	06/10/2005

(111)	06564
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	13/10/2005

(111)	06552
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	16/10/2005

(111)	06147
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	24/10/2005

(111)	06573
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	24/10/2005

(111)	06563
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/10/2005

(111)	06455
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/10/2005

(111)	06492
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	27/10/2005

(111)	06477
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06496
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06495
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06494
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06499
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06124
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06125
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06126
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06127
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06128
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06129
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06130
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06131
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06132
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2015

(111)	06138
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2015

(111)	06137
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2015

(111)	06575
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06576
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005

(111)	06577
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/10/2005
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(111)	06578
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	31/10/2005

(111)	06581
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	03/11/2005

(111)	06582
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	03/11/2005

(111)	06583
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	03/11/2005

(111)	06584
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	03/11/2005

(111)	06585
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	03/11/2005

(111)	06586
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	03/11/2005

(111)	06587
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	03/11/2005

(111)	06588
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	03/11/2005

(111)	06590
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	07/11/2005

(111)	07718
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	07/11/2005

(111)	07719
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	07/11/2005

(111)	06142
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	09/11/2005

(111)	06143
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	09/11/2005

(111)	06780
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	10/11/2005

(111)	07124
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	14/11/2005

(111)	07125
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	14/11/2005

(111)	07126
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	14/11/2005

(111)	07128
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	14/11/2005

(111)	06707
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	14/11/2005

(111)	06706
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	14/11/2005

(111)	06712
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/11/2005

(111)	06713
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/11/2005

(111)	06714
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/11/2005

(111)	06715
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/11/2005

(111)	06716
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	17/11/2005

(111)	06708
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	17/11/2005

(111)	06717
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	17/11/2005
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(111)	06705
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/11/2005

(111)	06771
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/11/2005

(111)	06772
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/11/2005

(111)	06769
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/11/2005

(111)	06750
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/11/2005

(111)	06775
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	22/11/2005

(111)	06785
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/11/2005

(111)	07605
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	07/12/2005

(111)	06594
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	11/02/2005

(111)	06183
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	13/12/2005

(111)	06184
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/12/2005

(111)	06791
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/12/2005

(111)	06185
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/12/2005

(111)	06145
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	19/12/2015

(111)	06146
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	19/12/2015

(111)	06598
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	19/12/2005

(111)	06189
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/12/2005

(111)	06696
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06697
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06751
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06754
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06756
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	07364
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06813
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06814
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06815
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06816
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06817
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005
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(111)	06819
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06820
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	06821
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/12/2005

(111)	02273
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	19/10/2005

(111)	02278
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	24/11/2005

(111)	02309
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/02/2006

(111)	04633
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	26/01/2006

(111)	02381
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/05/2006

(111)	02423
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	04733
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	26/01/2006

(111)	02437
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/10/2005

(111)	04816
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	07/01/2006

(111)	06379
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	26/01/2006

(111)	06383
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	26/05/2006

(111)	06411
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/02/1998

(111)	02916
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	26/01/2006

(111)	06783
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/01/2006

(111)	06851
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	11/01/2006

(111)	07293
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	11/01/2006

(111)	07016
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	11/01/2006

(111)	07343
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	11/01/2006

(111)	06900
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	12/01/2006

(111)	07276
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/01/2006

(111)	07068
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/01/2006

(111)	06163
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	18/01/2016

(111)	06989
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	18/01/2006

(111)	07018
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	18/01/2006

(111)	06151
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006
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(111)	06152
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06153
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06154
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06156
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06157
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06159
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06160
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06161
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06168
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06175
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06176
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/01/2006

(111)	06193
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/01/2006

(111)	06194
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	26/01/2006

(111)	08285
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	29/01/2006

(111)	06199
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	29/01/2006

(111)	06188
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	31/01/2006

(111)	06795
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	02/02/2006

(111)	07629
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	02/02/2006

(111)	06802
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/02/2006

(111)	07012
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	06/02/2006

(111)	07292
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	07/02/2006

(111)	06196
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	08/02/2006

(111)	06758
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	13/02/2006

(111)	07720
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	15/02/2006

(111)	06773
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06789
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06790
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06788
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006
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(111)	06787
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06786
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06995
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06996
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06990
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06991
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06992
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/03/2006

(111)	06197
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	05/03/2006

(111)	06993
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	08/03/2006

(111)	07147
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	11/03/2006

(111)	07148
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	11/03/2006

(111)	07149
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	11/03/2006

(111)	07050
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	12/03/2006

(111)	09576
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	12/03/2006

(111)	06804
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	13/03/2006

(111)	06896
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	13/03/2006

(111)	06852
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/03/2006

(111)	06997
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	20/03/2006

(111)	06807
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	21/03/2006

(111)	07166
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	06809
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	07167
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	25/03/2006

(111)	06810
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	27/03/2006

(111)	06812
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	01/04/2006

(111)	07061
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	02/04/2006

(111)	05123
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	03/04/2006

(111)	06830
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	10/04/2006

(111)	06843
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	10/04/2006
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(111)	07935
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	11/04/2006

(111)	06849
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	16/04/2006

(111)	05301
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	18/04/2006

(111)	07767
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	18/04/2006

(111)	07001
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	18/04/2006

(111)	06936
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	19/04/2006

(111)	06939
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	19/04/2006

(111)	06994
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	22/04/2006

(111)	05087
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	24/04/2006

(111)	05088
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	24/04/2006

(111)	06914
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	29/04/2006

(111)	06970
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	30/04/2006

(111)	07078
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	06/05/2006

(111)	06971
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	06/05/2006

(111)	06972
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	06/05/2006

(111)	06973
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	07/09/2006

(111)	06974
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	07/05/2006

(111)	06977
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	09/05/2006

(111)	07079
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	14/05/2006

(111)	06912
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	21/05/2006

(111)	06452
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	22/05/2006

(111)	07824
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/05/2006

(111)	07825
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/05/2006

(111)	07826
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/05/2006

(111)	07827
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	23/05/2006

(111)	06941
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	28/05/2006

(111)	06938
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	29/05/2006

(111)	09991
	 Правото	на	трговската	марка	престанува	да	

важи	на:	17.02.2007
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GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI, 
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I 

ME|UDR@AVNI ORGANIZACII

         OFICIJALNI ZNACI ZA KONTROLA I GARANCIJA NA 
REPUBLIKA NIKARAGVA

  Oficijalen znak na Ministerstvoto za promocija, 
 industrija i trgovija

 Официјалниот знак на Националниот завод за авторски и 
 сродни права
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         IME, KRATENKA I AMBLEM NA EVROPSKIOT CENTAR ZA 
PREVENCIJA I KONTROLA NA BOLESTI

  Amblem:

Кратенка:

Portuguese/Portugais: CEPCD 

Danish/Danois: ECFKS 

French/Français - Italian/Italián: CEPCM

Anglais/English-German/Allemand- Spanish/Espagnol- Estonian/Estonie- Finish/
Finlandais -Irish - Hungarian/Hongrois - Lithuanian/Lituanien- Latvian/Letton- Maltese/
Maltas-Dutch/Néerlandais- Norwav/Norvégien - Polish/Polonais- Turkish/Turc- Bulgarian/
Bulgare-Romanian/Romain- Slovenian/Slovène- Slovakian/Slovaque- Russian/Russe: 
ECDC

Greek/Grec: EKΠEN

Russian/Russe: EЦΠKБ

Gaelic/irlandais: AN ECDC

Име:

1  Czech/Tchèque

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

2 Danish/Danois

Det Europaeiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

3 German/Germany

Europäisches Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten
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4 Greek/Grec

Eνρωπαϊκó Κέντρο Πρóληψης και Ελέγον Νóσων

5 Spanish/Espagnol

Centro Europeo para la Prevencion y el Control de las Enfermedades

6 Estonian/Estonie

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

7 Finish/Finlandais

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

8 French/Français

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

9 Irish Gaelic/irlandais

Lárionad Eorpach um Chosc agus Rialú Galair

10 Hungarian/Hongrois

Európai Betegségmegelőzesi és Járványvédelmi Központ

11  Icelandic/island 

Sóttvarnastofnun Evrópu

12 Italian/Italien

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

13 Lithuanian/Lituanien

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

14 Latvian/Letton

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

15 Maltese/Maltais

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

16 Dutch/Néerlandais

Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding

17 Norwav/Norvegien

Europeisk senter for sykdomsforebygging og kontroll
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18 Polish/Polonais

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

19Turkish/Turc

Avrupa Hastalik Önleme ve Kontrol Merkezi

20 Bulgarian/Bulgare                                  

Eвропейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

21 Portuguese/Portugais

Centrо Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças

22 Romanian/Roumain

Centrul european pentru prevenirea şi controlul bolilor

23 Slovakian/Slovaque

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

24 Slovenian/Slovène

Evropski center za preprečevanje in obvladovjanje bolezni

25 Swedish/Suédois

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

26 Russian/Russe

Eвропейский центр по профилактике и контролю Болезней

27 English/Anglais

European Centre for disease prevention and control
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     VPI[ANI  VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

129.  SIMONOVSKI DRAGAN, advokat
   ul. “Pajko maalo” bb
  1000 Skopje
  Republika Makedonija
  tel/ faks. 389 02 32 37 810

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

44.  DIDAKO D.O.O. Skopje
 Konsalting, informatika i
 in`enering

ul. “Naroden front” 29/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks: 389 02 3227-308
mobil: 389 070 503-585
e-mail: didakomk@yahoo.com

OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE

Vo registarot na zastapnicite na Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost izvr{eni se 
izmeni na listata na zastapnicite, objavena vo Glasnik br.1 mart 2007
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I.
Посета на д-р Камил идрис, генерален диреКтор на 

светсКата организација за интелеКтуална соПственост

	 Висока	тричлена	делегација	на	Светската	организација	за	интелектуална	сопственост,	
во	 состав	 д-р	 Камил	 Идрис,	 генерален	 директор	 на	 СОИС,	 	 г-ѓа	 Мишел	 Вајл-Гутман,	
шеф	на	кабинетот	на	генералниот	директор		и	г-	динот	Михаил	Свентнер,	одговорен	за	
одредени	земји	од	Европа	и	Азија	на	1	и	2	мај	2007	година	престојуваше	во	посета	на	
Република	Македонија.
	 За	 време	 на	 посетата,	 на	 2	 мај,	 д-р	 Камил	 Идрис	 го	 посети	 Државниот	 завод	 за	
индустриска	 сопственост	 и	 оствари	 средба	 со	 директорот	 на	 Државниот	 завод	 за	
индустриска	сопственост	г-динот	Бајрам	Амети.
	 На	средбата	се	разговараше	за	досегашната	соработка	која	датира	од	самите	почетоци	
на	 основањето	 на	 Заводот	 и	 се	 остварува	 на	 повеќе	 полиња,	 но	 и	 за	 понатамошно	
интензивирање	 и	 продлабочување	 на	 соработката.	 	 Од	 досегашната	 соработка	 со	
Организацијата	 позабележителни	 се	 помошта	 во	 компјутеризација	 на	 Заводот,	 а	
постојаното	 модернизирање	 особено	 електронското	 спроведување	 на	 постапката	 за	
признавање	на	правата	од	индустриската	сопственост	се	заокружи	со	бесплатно	ставениот	
на	располагање	лиценциран	софтвер	ИПАС.	
	 По	 средбата	 д-р	 Камил	 Идрис	 и	 директорот	 на	 Државниот	 завод	 за	 индустриска	
сопственост	г-динот	Бајрам	Амети	дадоа	изјави	за	медиумите	кои	покажаа	голем	интерес	
за	овој	значаен	настан.
	 Средбата	беше	заокружена	со	посета	на	дел	од	канцелариите	на	Заводот	каде	беше	
презентирано	имплементирањето	и	работењето	на	лиценцираниот	софтвер	ИПАС.
	

	 Беше	потпишан	Меморандум	за	разбирање	помеѓу	Владата	на	Република	Македонија	и	
Светската	организација	за	интелектуална	сопственост.	Документот	го	потпишаа	министерот	
за	 надворешни	 работи	 г-динот	 Антонио	 Милошоски	 и	 д-р	 Камил	 Идрис,	 дирекор	 на	

II izvestuvawa
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СОИС.	Целта	на	овој	Меморандум	за	разбирање	е	соработката	и	развојот	на	заедничките	
активности	 насочени	 кон	 градење,	 јакнење	 и	модернизирање	 на	функционирањето	 на	
целиот	 систем	 на	 заштита	 на	 правата	 од	 интелектуална	 сопственост,	 вклучително	 и	
системот	 на	 спроведување	 на	 заштитата	 на	 овие	 права.	 Согласно	 Меморандумот	 за	
разбирање,	Државниот	завод	за	индустриска	сопственост	има	улога	на	координатор	во	
името	на	Владата	на	Република	Македонија.
	 Во	 рамките	 на	 посетата	 беа	 остварени	 средби	 со	 Претседателот	 на	 Република	
Македонија	г-динот	Бранко	Црвенковски,	Министерот	за	правда	г-динот	Михајло	Маневски	
и	Министерот	за	култура	г-динот	Арифхикмет	Џемаили.	
	 За	 заложбите	на	д-р	Камил	Идрис	 за	 подобрување	на	механизмите	 за	 остварување	
на	интелектуалната	сопственост	во	Република	Македонија,	Универзитетот	“Св.	Кирил	и	
Методиј”	во	Скопје	му	додели	титула	почесен	доктор	на	правни	науки.
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II.
	 На	 28	 февруари	 2007	 година	 Доминиканската Република	 го	 депонираше	
инструментот	 за	 пристапување	 на	 Договорот	 за	 соработка	 во	 областа	 на	
патентите	PCT	усвоен	во	Вашингтон	на	19	јуни	1970	година,	дополнет	на	28	
септември	1979	година,	изменет	на	3	февруари	1984	година	и	3	октомври	2001	
година.
	 Спомнатиот	Договор	ќе	стапи	во	сила,	во	однос	на		Доминиканска	Република		
на	28	мај	2007	година.

	 На	 3	 април	 2007	 година	 беше	 депониран	 инструментот	 за	 пристапување,	
од	страна	на	владата	на	 	Доминиканска Република,	 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	Доминиканска	Република	на	3	 јули	
2007	година.

	 На	13	aприл	2007	година,	Владата на Република Ерменија	го	депонираше	
инструментот	со	кој	пристапува	кон	Женевскиот	aкт	на	Хашкиот	договор	за	
меѓународна	регистрација	на	индустриски	дизајн.
	 Женевскиот	 акт	 во	 Република	 Ерменија	 ќе	 стапи	 на	 сила	 на	 13	 јули	 2007	
година.

	 Генералниот	 директор	 на	 Светската	 организација	 за	 интелектуална	
сопственост	(WIPO)	ги	изрази	своите	комплименти	кон	Министерството		за	
надворешни	работи	и	ја	имаше	честа	да	го	нотификува	Сингапурскиот	договор	
за	правата	на	трговската	марка	на	27	март	2006	година	во	Сингапур.
	
	 Земјите	кои	пристапија	кон	овој	договор		на	28	март	2006	година	се:

	 Австрија,	Белгија,	Босна	и	Херцеговина,	Буркина	Фасо,	Централна	Афричка	
Република,	 Конго,	 Коста	 Рико,	 Хрватска,	 Чешка	 Република,	 Демократска	
Република	 Кореја,	 Демократска	 Република	 Конго,	 Данска,	 Доминиканска	
Република,	Естонија,	Франција,	Гана,	Гвинеја,	Хаити,	Кенија,	Киргистан,	Латвија,	
Литванија,	 Мадагаскар,	 Мексико,	 Молдовија,	 Папуа	 Њу	 Гвинеја,	 Португалија,	
Романија,	Сенегал,		Шпанија,	Швајцарија,	Таџикистан,	Република	Македонија,Того,	
Турција,	Украина,	Обединетотот	Кралство,	Обединетите	држави	на	Америка,	
Уругвај,	Азбекистан.

	 На	26	март	2007	година,	пристапија	следниве	држави:

	 Австралија	на	26	март	2007,	Камерон	на	27	февруари	2007,	Кина	на	29	јануари	
2007,	Финска	на	3	октомври	2007,	Унгарија	на	26	септември	2006,	Исланд	на	31	
јануари	2007,	Либан	на	5	декември	2006,	Луксембург	на	29	март	2006,	Мали	на	
26	јули	2006,	Мауританија	на	31	јануари	2007,	Нов	Зеланд	на	26	септември	2006,	
Руската	Федерација	на	26	март	2007,	Сингапур	на	18	мај	2006	година.

	 Сингапурскиот	 договор	 беше	 ратификуван	 на	 26	 март	 2007	 година	 од	 	
Владата	на	Република	Сингапур.
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	 Меѓународното	 Биро	 на	 Светската	 организација	 за	 интелектуална	
сопственост	 (WIPO)	 ги	 изрази	 своите	 комплименти	 кон	 Министерството	
за	надворешни	работи	и	изрази	 задоволство	 за	 соработката	со	Владата на 
Република Никарагва,	Министерството	за	промоција,	индустрија	и	трговија,	
националните	 авторски	 и	 сродни	 институции,	 во	 врска	 со	 државните	 знаци	
што	содржат	индикатори	кои	означуваат	контрола	и	гаранција,	прифатени	од	
Владата	на	Република	Никарагва.	Заштитата	на	овие	знаци	е	во	согласност	со	
членот	6	тер	од	Париската	конвеција	за	заштита	на	правата	на	индутриската	
сопственост	променета	во	Хаг	на	6	ноември	1925,	Лондон	2	јуни	1934,	Лисбон	31	
октомври	1958	и	во	Стокхолм		14	јули	1967	година.






