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AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski 		
Emirati
AF - Avganistan
AG - Antika i Barduba
AI - Antigua
AL - Albanija
AM - Ermenija
AN - Holandski Antili
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Avstrija
AU - Avstralija
AW - Aruba
AZ - Azejberxan
BA - Bosna i Hercegovina
BB - Barbados
BD - Banglade{
BE - Belgija
BF - Gorna Volta
BG - Bugarija
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermudi
BN - Brunej Daresalam
BO - Bolivija
BR - Brazil
BS - Bahami
BT - Butan
BV - Ostrovot na Buve
BW - Bocvana
BY - Belorusija
CF -Centralnoafrikanska
Republika
CG - Kongo
CH - [vajcarija
CI - Bregot na slonovata
koska
CK - Ostrovi na Kuk
CL - ^ile
CM - Kamerun
CN - Kina
CO - Kolumbija
CR - Kostarika
CU - Kuba
CV - Kape Verde
CY - Kipar
CZ - ^e{ka
DE - Germanija
DJ - Xibuti
DK - Danska
DM - Dominika
DO - Dominikanska 		
Republika
DZ - Al`ir
EC - Ekvador

EE - Estonija
EG - Egipet
EH - Zapadna Sahara
ER - Eritreja
ES - [panija
ET - Etiopija
FI - Finska
FJ - Fixi
FK - Foklandski Ostrovi
FO - Ov~i Ostrovi
FR - Francija
GA - Gabon
GB - Velika Britanija
GD - Granada
GE - Gruzija
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
ME - Crna Gora
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
RS - Srbija
RU - Ruska Federacija
RW - Ruanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US

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

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

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

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

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

1|С т р а н а
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.
Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците
од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се
запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3
од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на
решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото
патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при
проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр.
49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку
е платена пропишаната такса.
Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За
специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање

Патенти
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT
пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен
број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на
билтен)

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
3|С т р а н а
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карактеристики и својства од другите материјали

(51) B 29B 00/00
(13) А
(22) 11/04/2012

(11) 4835
(21) 2012/132

како на пример железо, челик и други слични
материјали.

(45) 30/04/2014
(30) П 20120132 11/04/2012 MK
(73) Живко Ширкоски
ул.Борка Спиркоски бр.28, Прилеп, MK

Од аспект на

конструктивното решение

е

решено на посебен едноставен
начин за
монтажа и демонтажа а тоа се гледа од цртежот

(72) Живко Ширкоски
(54) КОМПОЗИТЕН ГРАНИЧЕН ПРСТЕН

- склоп на елементи.

(57) Композитниот граничен прстен е наменето

Рок на употреба на композитниот граничен

за да ги ограничи и држи гумените прстени кај
валецот и на истите да не му овозможува да се

прстен е со можност да се употребува повеќе
пати.

помера надвор од границата на поставените
композитни гранични прстени при дејство на

Композитниот граничен прстен во се од

акцијалните сили при работа.

досегашните

Патентот по својата намена во потполности ги

употребените репроматеријали, технолошката
постапка, конструктивното решение, самата брза

решава сите проблеми кај валецот со гумени
прстени и не може да дојде до олабавување на

едноставна и лесна употреба, незаменлива
отпорност на разни сили на делување на

гумените прстени за време на експлоатацијата
на валецот од дејство на силите и напрегањата

композитниот прстен, електро изолација, не
искри за време на триење со метал, како и доста

за време на работата на системот.

други

Композитните
изработено
материјали,

гранични

прстени

од
композитни
истите
имаат

позитивни

е

поинаков

се

(73) ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ,
(13) А
(22) 27/09/2012

(45) 30/04/2014
(30) П 20120343 27/09/2012 MK

Милош
Бул. Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје, MK
and у.Орце Николов бр.190/3/8 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

Патенти

во

карактеристики.

балистички
посебни

(51) H 02J 7/00
(11) 4828
(21) 2012/343

решенија
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(72) ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ,

(54) АДАПТИБИЛНА СТАНИЦА ЗА

Милош

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МОБИЛНИ УРЕДИ

смеса е начинот на ослободување на алкохолот

(51) C 12G 00/00
(11) 4844
(21) 2012/433

(13) А
(22) 22/11/2012

и неговото навлегување во крвоносниот систем.
При
консумација,
настанува
делумно

(45) 30/04/2014

ослободување на алкохолот од смесата т.е.

(30) П-20120433 22/11/2012 MK
(73) Илиќ Попов Станко; Данаиловски Зоран

постепено ослободување на алкохолот
смесата поради физичката поврзаност

and Андоновски Влатко
16та македонска бригада 2/3-5 Скопје, MK; Ул.

останатите состојки на алкохолната смеса.
Текстурата на алкохолната смеса е уникатна, а

Овчеполска 3, Свети Николе, MK and Ул.
Благоја Давков 25а, Скопје, MK

причината лежи во правилната комбинација на
состојки и нивни количини во смесата кои

(72) Илиќ Попов Станко; Данаиловски Зоран and

овозможуваат

Андоновски Влатко
(54) ПРОИЗВОДСТВО НА ЦВРСТА

текстурна структура. Алкохолната смеса е
производ кој според светските стандарди и

АЛКОХОЛНА СМЕСА

регулативи е безбеден за консумација поради
природата на состојките кои се користат за

(57) Алкохолната смеса е направена од неколку
различни типови на состојки и е единствена по
својата уникатност. Карактристично за оваа
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)

(51)основен

(11)

(13)

8B29B00/00

8B29B00/00

4835

A

8H02J7/00

8H02J7/00

4828

A

8C12G00/00

8C12G00/00

4844

A

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

(51)

(11)

(13)

B 29B 00/00

Живко Ширкоски

4835

A

H 02J 7/00

ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ, Милош

4828

A

C 12G 00/00

Илиќ Попов Станко; Данаиловски Зоран and Андоновски Влатко

4844

A

Патенти
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(51) A 01N 53/00, 25/34, 57/12, A 01P 7/04

ектопаразити со ексоскелетони, која што метода

(11) 4847

(13) Т1

опфаќа топичко нанесување на прв и втор

(21) 2012/260

(22) 27/07/2012

педикулицид на наведениот субјект, наведениот
прв педикулицид е карбамат или органофосфат

(45) 30/04/2014
(30) 0713790 16/07/2007 GB
(96) 16/07/2008 EP08775972.6

педикулицид и наведениот втор педикулицид е
пиретроид или пиретрин педикулицид, назначен

(97) 02/05/2012 EP2178377
(73) Nettforsk AS

со тоа, што наведениот втор педикулицид е
нанесен помеѓу 15 минути и 12 часа после

P.O.Box 52, N-4801 Arendal, NO

апликацијата на наведениот прв педикулицид, и

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

каде што двата педикулициди се нанесени како
состав за топичка апликација во форма на

(72) JOHANNESSEN, Baard
(54) МЕТОДА ЗА БОРБА ПРОТИВ ВОШКИ НА

раствор, крема, гел, крема боја за коса,
дисперзија, прашок, лосион, спреј или мевлем,

ЧОВЕЧКА ГЛАВА
(57) 1 Пиретроид или пиретрин педикулицид за

со тоа што барем еден од составите е шампон
или крема боја за коса.

употреба во метода на третирање човечки

има уште 10 патентни барања.

субјект за борба со наезда од повеќеклеточни
(51) G 06F 17/30
(11) 4853

Via Strada Nuova, 86 Pavia, IT
(13) Т1

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2013/64

(22) 28/02/2013

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LOTITO, Gianpiero Giuseppe
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ НА

(45) 30/04/2014
(30) 2008MIO1858 20/10/2008 IT
(96) 20/10/2009 EP09795314.5
(97) 05/12/2012 EP2347346
(73) FacilityLive S.r.l.

МУЛТИМЕДИЈАЛНА СОДРЖИНА НА
ИНТЕРНЕТ

(51) B 31B 19/86, B 31D 1/06
(11) 4855
(13) Т1

основа е формирана со превиткување во U
форма на најмалку една линија или лента (М),

(21) 2013/66

во

(22) 01/03/2013

хартиен

или

друг

материјал,

се

(45) 30/04/2014
(30) 10425201.0 16/06/2010 IT

карактеризира со тоашто содржи содржи
најмалку еднен карусел (G) кој ротира околу

(96) 16/06/2010 EP10425201.0
(97) 05/12/2012 EP2397318
(73) Flat System S.r.l.
Via Trento e Trieste 17, 35012 Camposampiero,

главната осовина (Gx), каруселот (G) кога се
врти, содржи еден или повеќе подлоги за
прифаќање и превиткување на лентата (М)
кадешто секоја подлога (C):

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

ротира заедно со каруселот (G) околу
главната осовина (Gx) на најмалку една

(72) Zanarella, Paolo and Zanchin, Marco
(54) МАШИНА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ДРЖАЧИ

станица за хранење (1) на лента/и (М), кон една
превиткувачка станица (4) за превиткување на

(57) 1 Maшина за формирање на држачи (10)
за обликување и поставување на рачки за

секоја лента (М) во U форма и во една станица
за полнење (6) на превитканата лента (М'), за

држење (М') на ташни или торби од хартиен или

прикачување кон торбата или континуирано

друг материјал, и/или којашто континуирано ја
замотува хартијата (N) за производство на

намотување на хартија (N) од која што торбата
ќе биде изработена, и

ташни или торби, рачката за држење (М') во
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споменатата подлога е монтирана така

да

се

врти

околу сопствената

оска

(Cx)

радијално на главната осовина (Gx), за да ја
ротира позицијата на релативната лента (М)

помеѓу станиците за хранење (1), превиткување
(4) и полнење (6).
има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 211/22
(11) 4856
(21) 2013/67

(13) Т1
(22) 01/03/2013
(45) 30/04/2014

(30) 20080114541P 14/11/2008 US
(96) 13/11/2009 EP09752687.5
(97) 02/01/2013 EP2358674
(73) Theravance, Inc.
901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RAPTA, Miroslav and STANGELAND, Eric L.
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 4-[2(2-

или негова сол, кадешто: а е 0, 1, 2, 3 или 4,
секој R1 е независно хало или трифлуорометил,
R3 e водород, хало или –C1-6 алкил, R4, R5 и R6
се независно водород или хало, постапката ги
содржи чекорите на
(a) реакција на соединение со формула 1:

ФЛУОРОФЕНОКСИМЕТИЛ)ФЕНИЛ]ПИПЕРИДИ
Н СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1 Постапка за подготвување на соединение
со формула I:

или негова сол, со соединение со формула 2:
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во присуство на база, за да се добие соединение
со формула 3

или негова сол, кадешто L e група на напуштање
и P е амино-заштитна група и
отстранување на амино-заштитната група, P, од
соединението со формула 3 или негова сол, за
да се добие соединение со формула I или
негова сол.
има уште 17 патентни барања.

(51) C 07D 239/48, A 61K 31/505, A 61P 11/00,
17/00, 27/14, 31/00, 35/00, C 07D 239/49, 401/10,
401/12, 403/10, 403/12, 417/10
(11) 4850
(13) Т1
(21) 2013/69

(22) 05/03/2013
(45) 30/04/2014

(30) 0702577 22/11/2007 SE and 13699 p
14/12/2007 US
(96) 21/11/2008 EP08851708.1
(97) 09/01/2013 EP2222648
(73) AstraZeneca AB and Dainippon Sumitomo

назначено со тоа, што
R1

претставува C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси или

C1-C6 алкилтио;
R2 претставува или

Pharma Co., Ltd.
151 85 Sodertalje , SE and 6-8, Dosho-machi 2chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-8524, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) THOM, Stephen; BENNETT, Nicholas, J.;
MCINALLY, Thomas; MOCHEL, Tobias and TIDEN,
Anna-Karin
(54) ДЕРИВАТ НА ПИРИМИДИН ЗА

или

ТРЕТМАНОТ НА АСТМА, COPD, АЛЕРГИСКИ
РИНИТИС, АЛЕРГИСКИ КОНЈУКТИВИТИС,
АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ, КАНЦЕР, ХЕПАТИТ Б,
ХЕПАТИТ Ц, HIV, HPV, БАКТЕРИСКИ
ИНФЕКЦИИ И ДЕРМАТОЗА
(57) 1 Соединение со формулата (I)
R3 претставува атом на водород или C1-C3 алкил
група;
R4 претставува,
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(i) C3-C8 циклоалкил, C1-C8 алкил, C2-C8 алкенил

C12 хетероарил група што содржи 1 до 3

или C2-C8 алкинил, секоја од истите може

прстенести хетероатоми;

евентуално да е супституирана од еден или
повеќе супституенти независно одбрани од

R8 претставува C1-C6 алкил група евентуално
супституирана од еден или повеќе супституенти

халоген, хидроксил, C1-C6 алкокси,
алкилтио и C3-C6 циклоалкил, или

независно
одбрани
од
халоген,
10
11
хидроксил, NR R и C1-C3 алкокси;

C1-C6

(ii) група

циано,

n е 0, 1 или 2;
секое R9 независно претставува халоген, циано,
хидрокси,

тиол,

C1-C3

алкил,

C1-C3 хидроксиалкил, C1-C3 халоалкил, C1-C3
алкокси,
C1-C3
халоалкокси,
C1-C3 алкилтио, C1-C3 алкилсулфонил или C1-C3
алкилсулфинил;
во која што m е 1 или 2, q е 0, 1 или 2 и секое R
независно

претставува

халоген

атом

или

хидроксил, метил, циано, трифлуорометил,
S(O)h-метил или метокси група;
X1 претставува атом на кислород или сулфур
или група NH или CH2;
X2 и X4 секое независно претставува врска или
атом на кислород или сулфур;
R5 и R5a секое независно претставува атом на
водород или C1-C3 алкил група;
R6 претставува a C1-C6 алкил група евентуално
супституирана од еден или повеќе супституенти
независно
одбрани
од
халоген,
циано,
хидроксил, C1-C3 алкокси, метилсулфонил,
метилтиазолил и NR10R11, или R6 претставува

R10 и R11 секое независно претставува водород,
C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил, или R10 и R11
заедно со азотниот атом на кој што тие се
прикачени формираат 4- до 7-член заситен
хетероцикличен прстен што може евентуално да
содржи дополнителен прстен хетероатом одбран
од кислород, S(O)v или NR36, хетероцикличниот
прстен е евентуално супституиран од C 1-C6
алкил (која што самата е евентуално
супституирана од C1-C6 алкокси) или ди-C1-C6
алкиламино;
R12 претставува атом на водород, a 3- до 8-член
заситен или незаситен хетероцикличен прстен
што содржи барем една прстенеста група O,
S(O)t, N или NR14, a C1-C6 алкил група или C3-C6
циклоалкил група, подоцнежните две групи се

евентуално

евентуално супституирани од еден или повеќе

секое R7 независно претставува атом на
водород или халоген или хидроксил, метил,

R12 е C1-C6 алкилен што може да е поврзана за
атом на јаглерод во рамките на C2-C6 алкилен

заситен

хетероцикличен

прстен

супституиран од C1-C6 алкил;
j е 1 или 2;

супституенти независно одбрани од NR15 R16 и
R17, или

C3-C8

група Z1 со цел да формира заситен 4- до 7-член
прстен што содржи азот;

X3 претставува NR12, >N-COR12, CONR12,
NR12CO,
SC2NR12,
>N-SO2R12,
NR12SO2,

на водород, CO2R18, S(O)wR18, COR19, или C1-C6
алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил или C3-C8

циано, халометокси или метокси група;
Z1 претставува C2-C6
циклоалкилен група;

алкилен

или

NR12CONR13 или NR13CONR12, S(O)p или O;
p е 0, 1 или 2;
Y1

претставува

единечна

врска

или

C1-C6

алкилен;
A претставува моноциклична или бициклична C6C10 арил или моноциклична или бициклична C5-

R14, R22 и R35 секое независно претставува атом

циклоалкил
секоја од истите

може

евентуално

група,
да е

супституирана од еден или повеќе супституенти
независно одбрани од халоген, циано, OR20 и
NR20 R21;
R15 и R16 секое независно претставува атом на
водород, a 3- до 8-член заситен хетероцикличен
прстен што содржи барем една прстенеста група
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O, S(O)z или NR22, C1-C6 алкил или C3-C6

подоцнежните

циклоалкил,

е

супституирани од еден или повеќе супституенти

евентуално супституирани од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од халоген,

независно одбрани од халоген, циано, S(O)fR30,
OR30, CO2R30, SO2NR30R31, CONR30R31 и NR30R31;

циано, S(O)aR23, или24, CO2R24, OC(O)R24,
SO2NR24R25, CONR24 R25, NR24R25, NR24SO2R26,

R17
претставува
халоген,
циано,
32
халоалкокси,
CO2R ,
S(O)gR32,

NR24COR25, или 3- до 8-член заситен
хетероцикличен прстен што содржи барем една

SO2NR32R34,
CONR32R34,
NR32SO2R33,
NR32CO2R33, NR32COR34 или 3- до 8-член заситен

прстенеста група O, S(O)b или NR25, или

хетероцикличен прстен што содржи прстенеста

подоцнежните

две

групи

групи

се

евентуално

C1-C3
OR32,

и
заедно со азотниот атом на кој што тие
се прикачени формираат 3- до 8-член заситен

група NR35;
a, b, d, f, g, h, t, v, w и z секое независно

хетероцикличен прстен што содржи прстенест
атом на азот и евентуално еден или повеќе

претставува 0, 1 или 2;
R18, R26, R29 и R33 секое независно претставува

дополнителни
прстенести
хетероатоми
независно одбрани од азот, кислород, сулфур и

C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил група;
R13, R19, R20, R21, R23, R24, R25, R27, R28, R30, R31,

сулфонил,

е

R32 и R34 секое независно претставува атом на

евентуално супституиран од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од халоген,

водород или C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил
група; и

циано, S(O)dR27 , OR27, CO2R27 , COR27,
OC(O)R27, SO2NR27R28, CONR27R28, NR27R28,

R36 претставува атом на водород или C1-C3
алкил група;

NR27SO2, R29, NR27COR28, C1-C6 халоалкил, C3-C8
циклоалкил, C1-C6 алкил, арил и хетероарил,

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 30 патентни барања.

(51) A 61K 9/19, 38/16, 38/36, 47/12, 47/18, 47/26,
48/00, 9/08

стабилизирачки агенси, и (е) еден или повеќе
сурфактанси;
назначена
со
тоа,
што

R15

R16

четири

хетероцикличниот

(11) 4849
(21) 2013/70

прстен

(13) Т1
(22) 05/03/2013

формулацијата
се
подготвува
лиофилизирање раствор што содржи:

(45) 30/04/2014

(а)
наведен рВВФ што содржи полипептид
одбран од групата составена од:

(30) 107273 P 21/10/2008 US
(96) 21/10/2009 EP09740822.3

а)

амино

киселинската

преку

секвенца

(97) 27/02/2013 EP2349314
(73) Baxter International Inc. and Baxter

претставена во SEQ ID NO: 3;
б) аналог, фрагмент или варијанта од а)

Healthcare S.A.
One Baxter Parkway Deerfield, IL 60015, US and

што е способен да предизвика слепување на
стабилизирани крвни плочки во присуство на

Thurgauerstrasse 130 8152 Glattpark (Opfikon),
CH

ристоцетин, или да се врзе за Фактор VIII;
ц)
полипептид
шифриран

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

полинуклеотидот претставен во SEQ ID NO: 1;

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) SCHNECKER, Kurt; HAIDWEGER, Eva and

д) аналог, фрагмент или варијанта од ц)
што е способен да предизвика слепување на

TURECEK, Peter
(54) ЛИОФИЛИЗИРАНИ РЕКОМБИНАНТНИ

стабилизирани крвни плочки во присуство на
ристоцетин, или да се врзе за Фактор VIII;

ВВФ ФОРМУЛАЦИИ
(57) 1 Стабилна лиофилизирана фармацевтска

е)
полипептид
полинуклеотид
што
се

формулација од рекомбинантен Вон Вилебранд

полинуклеотидот претставен во SEQ ID NO: 1

Фактор (рВВФ) што содржи: (а) рВВФ; (б) еден
или повеќе агенси за пуферирање; (ц) една или

под
умерено
хибридизација;

повеќе амино киселини; (д) еден или повеќе

шифриран
хибридизира

ригорозни

услови

од

од
за
на
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(б)

наведен пуфер што содржи pH агенс за

(е)

наведен сурфактанс со концентрација од

пуферирање во опсег од околу 0.1 mM до околу

околу 0.01 g/L до околу 0.5 g/L

500 mM и има pH во опсег од околу 2.0 до околу
12.0;

има уште 13 патентни барања.

(ц)
наведена
амино
киселина
концентрација од околу 1 до околу 500 mM;

со

(д)
наведен агенс за стабилизирање со
концентрација од околу 1 до околу 1000 mM; и

(51) A 61K 9/20, 31/554
(11) 4854

(13) Т1

(21) 2013/71

(22) 06/03/2013

(45) 30/04/2014
(30) 200800193 01/08/2008 SI and 200900073

(72) PISEK, Robert; VRBINC, Miha; VRECER,
Franc; PAVLI, Matej; DREU, Rok; BAUMGARTNER,
Sasa and PLANINSEK, Odon
(54) СОСТАВ НА КЕТИАПИН
(57)

1

Фармацевтски состав со продолжено

18/03/2009 SI
(96) 31/07/2009 EP09777586.0

ослободување кој содржи кетиапин или негова
сол и ламбда-караген, назначен со тоа, што е

(97) 02/01/2013 EP2262486
(73) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto

претставен во вид на таблета.
има уште 12 патентни барања.

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
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(
51) A 61K 31/4245, C 07D 271/08, 413/12, 413/14
(11) 4857

(13) Т1

(21) 2013/72

(22) 06/03/2013
(45) 30/04/2014

(30) 20050679507P 10/05/2005 US
(96) 09/05/2006 EP06759438.2
(97) 19/12/2012 EP1879573
(73) Incyte Corporation

Experimental Station, Route 141 & Henry Clay
Road, Building E336/225 Wilmington, DE 19880,
US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) COMBS, Andrew, P. and YUE, Eddy, W.
(54) МОДУЛАТОРИ НА ИНДОЛАМИН 2,3ДИОКСИГЕНАЗА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА
НА ИСТИТЕ
(57) 1 Соединение со формула:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:
W, X1 и X2 се независно избрани од (CRaRb)t,
(CRaRb)uO(CRaRb)v, (CRaRb)uC(O)(CRaRb)v,
(CRaRb)uC(O)NRc(CRaRb)v,
(CRaRb)uC(O)O(CRaRb)v,
(CRaRb)uC(S)(CRaRb)u,

(CRaRb)uC(S)NRc(CRaRb)y,
(CRaRb)uS(O)(CRaRb)v,
(CRaRb)uS(O)NRc(CRaRb)v,
(CRaRb)uS(O)2(CRaRb)v,
(CRaRb)uS(O)2NRc(CRaRb)v,
(CRaRb)uNRc(CRaRb)v, и
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(CRaRb)uC(=NRd)NRc(CRaRb)v;

NRg1Rh1, NRg1C(O)Rf1, NRg1C(O)ORe1,

R2 е H, C1-6 алкил или C3-7 циклоалкил;
R3a и R5a се независно избрани од C1-8 алкил,

C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NRi) NRg1Rb1,
P(Rf1)2, P(ORe1)2, P(O)Re1Rf1, P(O)ORe1ORf1,

C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, арил, циклоалкил,

S(O)Rf1, S(O)NRg1Rh1, S(O)2Rf1 и

хетероарил и хетероциклоалкил, секој

S(O)2NRg1Rh1;

опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5
независно избрани од хало, C1-6 алкил, C2-6

Cy1 и Cy2 се независно избрани од арил,
хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил,

алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, Cy1,

секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5
супституенти независно избрани од хало, C1-4

CN, NO2, ORe1, SRe1, C(O)Rf1, C(O)NRg1Rh1,
C(O)ORe1, OC(O)Rf1, OC(O)NRg1Rh1,
NRg1C(O)NRg1Rh1, NRg1Rh1, NRg1C(O)Rf1,
NRg1C(O)ORe1, C(=NRi) NRg1Rh1,
NRg1C(=NRi)NRg1Rh1, P(Rf1)2, P(ORe1)2,
P(O)Re1Rf1, P(O)ORe1ORf1, S(O)Rf1,
S(O)NRg1Rh1, S (O)2Rf1, и S(O)2NRg1Rh1;
R3b е арил или хетероарил секој опционално
супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти
независно избрани од хало, C1-6 алкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-4

алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4
халоалкил, CN, NO2, ORe3, SRc3, C(O)Rf3,
C(O)NRg3Rh3, C(O)ORe3, OC(O)Rf3,
OC(O)NRg3Rh3, NRg3Rh3, NRg3C(O)Rh3,
NRg3C(O)ORe3, C(=NRi)NRg1Rh1,
NRg1C(=NRi)NRg1Rh1, P(Rf3)2, P(ORe3)2,
P(O)Re3Rf3, P(O) ORe3ORf3, S(O)Rf3,
S(O)NRg3Rh3, S(O)2Rf3 и S(O)2NRg3Rh3;
Ra и Rb се независно избрани од H, хало, C1-6
алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4

хидроксиалкил, Cy2, CN, NO2, ORe1, SRe1, C(O)

халоалкил, арил, циклоалкил, хетероарил,

Rf1, C(O)NRg1Rh1, C(O)ORe1, OC(O)Rf1,

хетероциклоалкил, арилалкил, циклоалкилалкил,

OC(O)NRg1Rh1, NRg1C(O)NRg1Rg1, NRg1Rh1,
NRg1C(O)Rf1, NRg1C (O)ORe1,
C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NRi)NRg1Rh1,
P(Rf1)2, P(ORe1)2, P(O)Re1Rf1, P(O)ORe1ORf1,
S(O)Rf1, S (O)NRg1Rh1, S(O)2Rf1, и
S(O)2NRg1Rh1;
R5b е H, C1-8 алкил, C2-8 алкенил, C2-8
алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, или
хетероциклоалкил кадешто споменатиот C 1-8

хетероарилалкил, хетероциклоалкилалкил, CN,
NO2, ORe4, SRe4, C(O)Rf4, C(O)NRg4Rh4,
C(O)ORe4, OC(O)Rf4, OC(O)NRg4Rh4, NRg4Rh4,
NRg4C(O)Rh4, NRg4C(O)ORe4,
C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NRi)NRg1Rh1,
P(Rf4)2, P(ORe4)2, P(O)Re4Rf4, P(O)ORe4ORf4,
S (O)Rf4, S(O)NRg4Rh4, S(O)2Rf4 и
S(O)2NRg4Rh4;
Rc е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6

алкил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, арил,

алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил,

циклоалкил, хетероарил или хетероциклоалкил

арилалкил, или циклоалкилалкил;

се секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4
или 5 супституенти независно избран од хало,

Rd е H, ORd1, CN или NO2;

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4
халоалкил, C1-4 хидроксиалкил, Cy2, CN, NO2,
ORe1, SRe1, C(O)Rf1, C(O)NRg1Rh1, C(O)ORe1,
OC(O)Rf1, OC(O) NRg1Rh1, NRg1C(O)NRg1Rh1,

Rd1 е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил,
арилалкил, или циклоалкилалкил;
Re1, Re3,и Re4 се независно избрани од H, C1-6

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, (C1-6

хетероциклоалкил група;

алкокси)-C1-6 алкил, C2-6 алкинил, арил,

или Rg3 и Rh3 заедно со N атом кон којшто тие
се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член

циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил,

хетероциклоалкил група;

арилалкил, циклоалкилалкил, хетероарилалкил
и хетероциклоалкилалкил;

или Rg4 и Rh4 заедно со N атомот кон којшто

Rf1,Rf3, и Rf4 се независно избрани од H, C1-6

тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член
хетероциклоалкил група;

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил и

Ri е H, CN, или NO2;

хетероциклоалкил;

a е 0 или 1;

Rg1, Rg3, и Rg4 се независно избрани од H, C1-6

b е 0 или 1;

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6

n е 0 или 1;

алкинил, арил, циклоалкил, арилалкил, и

p е 0 или 1;

циклоалкилалкил;

t е 1, 2, 3, 4, 5 или 6;

Rh1, Rh3, и Rh4 се независно избрани од H, C1-6

u е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6; и

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6

v е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6
има уште 37 патентни барања.

алкинил, арил, циклоалкил, арилалкил, и
циклоалкилалкил;
или Rg1 и Rh1 заедно со N атомот кон којшто
тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член
(51) B 01D 46/48, 45/18, B 03C 3/88, B 65G 53/16,

под притисок под инките се поврзани со инките,

53/36, F 23J 15/02, 3/00
(11) 4848

(13) Т1

каде што правта од инките се испорачува
преку вентили, при што споменатите резервоари

(21) 2013/76

(22) 06/03/2013

под притисок се поврзани

(45) 30/04/2014
(30) 102008033266 15/07/2008 DE

со воздушни цевки под притисок за исфрлање на
истите, и правта од резервоарите под притисок

(96) 24/06/2009 EP09008242.1
(97) 12/12/2012 EP2145662
(73) FLSmidth A/S
Vigerslev Alle 77, 2500 Valby, DK

може да се пренесе во силос или преку одводна
цевка, а цевката за вентилација е поврзана со

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

отпадниот гас, резервоари под притисок (22) се

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

наредени само под инките од последната низа
(12), при што овие инки (10) се поврзани со

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Duwe, Carsten and Brocks, Michael
(54) "СИСТЕМ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПЕПЕЛ
ЗА ОТПАД ОД ПЕПЕЛ И МЕТОД ЗА РАБОТА

резервоар под притисок (22) секоја речиси
директно преку вентили (52) без собирачки

НА СИСТЕМОТ"

преносен канал (26) речиси директно преку

(57) 1 Инсталација за отстранување пепел,
особено отпад од пепел,

вентили во чии што пресек на споменатиот
пневматски преносен канал се зголемува во

со повеќе инки наредени под филтер состав, кои
се поделени на индивидуални редови паралелни

насока на протокот (16) на отпадниот гас и има
мало намалување кон резервоарот под притисок

со насоката на протокот на отпадниот гас, и во
низи во попречна насока, при што резервоарите

(22).
има уште 10 патентни барања.

резервоарите под притисок, се карактеризираат
со тоа што кога се гледа во тек на насоката на

резервоари, и каде што инките (10) од другите
низи (12) во секој ред се поврзани со пневматски

15
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долен (7) и горен (52, 101) дел е поставен така

(51) A 47J 43/14
(13) Т1
(22) 11/03/2013

што да биде подвижен; и
гребен (51) и припаден дел (52)

(45) 30/04/2014
(30) 09150463 13/01/2009 EP

на гребенот, кои се монтирани така што да се
движат ротационо и транслационо засебно, при

(96) 08/01/2010 EP10700727.0

што тие соработуваат преку накосени површини

(97) 06/03/2013 EP2387339
(73) Nestec S.A.,

(61, 62) за да ја затворат наведената комора за
инектирање (100),

Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

наведениот горен дел (52, 101) е
поставен така што да се движи транслационо

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) DENISART, Jean-Luc; TALON, Christian;

внатре во наведената рамка (50), а наведениот
гребен (51) и наведениот припаден дел (52) на

PLEISCH, HansPeter and MEIER, Alain
(54) УРЕД ЗА ИНЕКТИРАЊЕ И МАШИНА ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПИЈАЛОК КОЈА ГО

гребенот

СОДРЖИ НАВЕДЕНИОТ УРЕД ЗА
ИНЕКТИРАЊЕ

инектирање (100),
назначен со тоа, што наведените накосени

(57) 1 Уред за инектирање (6) наменет за
подготвување на пијалок од прехранбени

површини (61, 62) имаат силно накосени први
делови (61a, 62a) и благо накосени втори делови

состојки и течност, кој содржи рамка (50) во која

(61b, 62b), од кои под агол се протегаат

се монтирани следните елементи:
комора за инектирање (100), во

наведените први делови (61a, 62a).
има уште 13 патентни барања.

(11) 4858
(21) 2013/79

остваруваат

подвижна

врска

со

наведениот горен дел (101), така што да може
да ја отворат и затворат наведената комора за

која е предвидено да се смести дел од
состојките, која има долен дел (7) и горен дел
(52, 101), при што најмалку еден од наведените

16
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(51) A 61B 19/00, A 61J 1/06, B 65D 41/00
(11) 4867
(13) Т1

(57) 1 Капак на навртување (1) со сигурносен
прстен (2) за затварање и отварање на

(21) 2013/128

контејнер, капак на затварање (1) ќе биде
поврзан со сигурносен прстен (2) покрај токот на

(22) 09/04/2013
(45) 30/04/2014

(30) 19970935342 22/09/1997 US
(96) 17/09/1998 EP98949359.8

кршливи елементи (4) и содржи внатрешен гвинт
(6) за завртување на надворешен гвинт на

(97) 13/02/2013 EP1022991
(73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,
LTD.

отворот на контејнерот, сигурносниот прстен (2)

5 Basel Street, P.O.Box 3190 49131 Petah
Tiqva, IL

тој, кога капакот на навртување (1) е одвртен за
прво време, премостиви елементи (4) отвара и

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,

капак на навртување (1) и сигурносен прстен (2)
е сепаратиран од друг, сигурносно заптивање

Скопје

(13)

(72) SHAPIRA, Yosef, Ron, Oded
(54) АМПУЛИ ШТО СОДРЖАТ ТЕЧНОСТ ЗА

навртување (1) и сигурносен прстен (2),
сигурносно заптивање (13) сегашниот го

ИЊЕКТИРАЊЕ

оштетува кога одвртување го завзема местото

имајки начин на блокирање кој создава позади
огрлица на товарачот на контејнерот, доколку

сегашниот

обезбедува

капакот

за
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во прво време, сигурносното заптивање (13) не

сигурносната

се простира надвор од страната што опаѓа (9) на

аплицирана директно на капакот на навртување

сигурносниот прстен (2), и сигурносно заптивање
(13) имајки стуктура инкорпорирана во капак на

и/или сигурносен прстен, боја сега точно во
регистерот со инкорпорираната структура,така

навртување
и/или
сигурносен
прстен
карактеристичен со то структурата вклучува

да таа визуелна импресија на структурата е
опчинета од тоа.

депресија и/или зголемува отпорност на
материјалот на сигурносната заптивка (13) и

има уште 10 патентни барања.

(51) A 61K 47/10, 31/505, 47/16, A 61P 31/18

заптивка

содржи

боја

која

е

(54) ПРЕВЕНЦИЈА НА HIV-ИНФЕКЦИЈА СО

(11) 4865

(13) Т1

ТМС278

(21) 2013/132

(22) 10/04/2013

(57)
1
Употребата на парентерална
формулација што содржи ефективна количина

(45) 30/04/2014
(30) 05102616 04/04/2005 EP
(96) 04/04/2006 EP06725539.8

од
TMC278
или
негова
фармацевтски
прифатлива киселински-адитивна сол, и носач,

(97) 16/01/2013 EP1881848
(73) Janssen R&D Ireland

за
производството
на
медикамент
за
долгорочно спречување на HIV инфекција кај

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

индивидуа со ризик да се инфицира од HIV,

Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

назначена со тоа, што медикаментот се
администрира подкожно или интрамускуларно и

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) HEERS, Jan; BAERT, Lieven Elvire Colette

наизменично во временски
најмалку две недели.

and LEWI, Paulus, Joannes

има уште 25 патентни барања.

интервал

од
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(51) C 07D 215/56, A 61K 31/4704, A 61P 1/00,

(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)ФЕНИЛ)-4-ОКСО-5-

11/00

(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)-1,4-ДИХИДРОХИНОЛИН-

(11) 4866
(21) 2013/133

(13) Т1
(22) 11/04/2013

3-КАРБОКСАМИД

(45) 30/04/2014

(трифлуорометил)фенил)-4-оксо-5(трифлуорометил)-1,4-дихидрохинолин-3-

(30) 107813 P 23/10/2008 US

(57)

1

N-(4-(7-азабицикло[2.2.1]хептан-7-ил)-2-

(96) 23/10/2009 EP09744286.7
(97) 20/03/2013 EP2358680
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated

карбоксамид како Форма A, каде што наведената
Форма A е назначена со тоа, што има една или

130 Waverly Street Cambridge, MA 02139, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

прекршување на X-зраците врз прашок, одбрани
од околу 7.9, околу 9.3, околу 11.9, околу 14.4,

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) ZHANG, Beili; KRAWIEC, Mariusz;

околу 15.1, околу 15.8, околу 17.0, околу 17.7,
околу 19.3, околу 20.1, околу 21.4, околу 21.8,

BOTFIELD, Martyn; GROOTENHUIS, Peter, D.J.
and VAN GOOR, Frederick
(54) ЦВРСТИ ФОРМИ НА N-(4-(7-

околу 23.4, околу 23.8, околу 25.6, околу 26.8,
околу 29.4, околу 29.7, околу 30.1, или околу 31.2

АЗАБИЦИКЛО[2.2.1]ХЕПТАН-7-ИЛ)-2-

има уште 18 патентни барања.

(51) C 07K 4/12, A 61K 38/03

(72) Carriero, Maria Vincenza; De Rosa, Mario and

(11) 4864
(21) 2013/135

повеќе

врвни

вредности

во

моделот

на

степени.

(13) Т1
(22) 15/04/2013

Pavone, Vincenzo
(54) ПЕПТИДИ ШТО ИМААТ ФАРМАКОЛОШКА

(45) 30/04/2014

АКТИВНОСТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА

(30) MI20061607 09/08/2006 IT
(96) 19/07/2007 EP07786192.0

ПОВРЗАНИ СО МИГРАЦИЈА НА ИЗМЕНЕТИ
КЛЕТКИ, КАКО НА ПРИМЕР КАНЦЕР

(97) 27/02/2013 EP2049562
(73) PHARMAPHELIX S.r.L.

(57)
1
Пептиди и нивни функционално
еквивалентни
деривати,
претворени
или

Via Madonna della Grazie, 6 80040 Cercola, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

непретворени во форма на сол, со општата
формула L1-X1-X2-X3-X4, назначени со тоа, што:

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

L1 е H, или ацил;
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X1 и X3, што се еднакви или различни, додатно

X4 е одбрано од помеѓу Phe, h-Phe, Tyr, Trp, 1-

N-алкилирани и/или Cб-алкилирани, се одбрани

Nal, 2-Nal, h-1-Nal, h-2-Nal, Cha, Chg и Phg,

од Arg, Orn и Lys, додатно гванидинилирани, и
фенилаланин супституиран во мета или пара

додатно амидиран и/или Cб-алкилиран.
има уште 8 патентни барања.

положбите со амин или гванадин група;
X2 е одбрано од Aib, Ac3c, Ac4c, Ac5c и Ac6c,
додатно N-алкилиран;
(51) C 07C 211/42, C 07H 13/08
(11) 4863
(21) 2013/171

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(13) Т1
(22) 13/05/2013

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(45) 30/04/2014

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) FRENKEL, Anton and KOLTAI, Tamas
(54) "ТАНАТ СОЛ ОД РАЗАГИЛИН"

(30) 875038 P 14/12/2006 US
(96) 13/12/2007 EP07867741.6
(97) 13/02/2013 EP2101570
(73) Teva Pharmaceuticals Industries, Ltd.

(57) 1 Разагилин танат.
има уште 12 патентни барања.

5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, IL

(51) C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 1/04,
13/08, 15/00, 15/08, 15/18, 17/10, 17/14, 25/28,

(72) HITAKA, Takenori; KUSAKA, Masami; CHO,
Nobuo; IMADA, Takashi; MIWA, Kazuhiro and

35/00, 43/00, 5/04, 5/24
(11) 4862

(13) Т1

SUZUKI, Nobuhiro
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ТИЕНОПИРИМИДИН И

(21) 2013/174

(22) 13/05/2013

НИВНА УПОТРЕБА

(45) 30/04/2014

(57) 1 Соединение претставено со формулата:

(30) 2003020854 29/01/2003 JP
(96) 28/01/2004 EP04705950.6
(97) 06/03/2013 EP1591446
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

назначено со тоа, што:
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R1 е C1-4 алкил;

5)

хидроксилна група, или

R2 e:

6)

5- до 7-члена хетероциклична

5- до 7-члена хетероциклична група која содржи
азот и која може да има супституент одбран од

група која содржи азот и која
може да има супституент одбран

групата која се состои од (1’) халоген, (2’)
хидрокси група, (3’) C1-4 алкил и (4’) C1-4 алкокси;

од групата која се состои од (1’)
оксо, (2’) C1-4 алкил, (3’) хидрокси-

R3 е C1-4 алкил;
R4 e:

C1-4 алкил, (4’) C1-4 алкоксикарбонил, (5’) моно-C1-4 алкил-

1)

атом на водород,

карбамоил и (6’) C1-4

2)
3)

C1-4 алкокси,
C6-10 арил,

алкилсулфонил;
n е цел број од 1 до 4;

4)

N-C1-4 алкил-N-C1-4
алкилсулфониламино,

или негова сол.
има уште 16 патентни барања.

(51) C 07D 487/08, A 61K 31/407, A 61P 29/02,
35/00
(11) 4861
(21) 2013/175

(13) Т1
(22) 13/05/2013
(45) 30/04/2014

(30) 118053 P 26/11/2008 US
(96) 20/11/2009 EP09774939.4
(97) 24/04/2013 EP2370442
(73) Pfizer, Inc.
235 East 42nd Street New York, NY 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) HUANG, Wei; DEVRAJ, Rajesh
Venkateswaran; HUGHES, Robert Owen; ROGIER
JR., Donald Joseph; TRUJILLO, John Isidro and
TURNER, Steve Ronald
(54) 3-АМИНОЦИКЛОПЕНТАКАРБОКСАМИДИ
КАКО МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ НА
ХЕМОКИНИ
(57) 1 Соединение со формулата I(a) или I(b):

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:
A е O или CF2;
W е CR13R14, C(O), CHOR15, CHF, CF2, O или S;
R1 е H или (C1-C6)алкил кој може да биде
супституиран со 1-3 супституенти одбрани од
хало, OH, CO2H, CO2-(C1-C6)алкил, или (C1C3)алкокси;
R2 и R3 се, независно еден од друг, H, (C1C6)алкил, (C1-C6)халоалкил, хало, (C3-C6)циклоалкил, CN, OH, OCOR12, каде што наведениот
(C1-C6)алкил може да биде супституиран со еден
или повеќе супституенти одбрани од F, (C1C3)алкокси, OH, CN или CO2R12;
R8 и R9 се, независно еден од друг, H, (C1C6)алкил, (C1-C6)халоалкил, (C3-C6)циклоалкил,
CN, OH, OCOR12;
каде што наведениот (C1-C6)алкил може да биде
супституиран со еден или повеќе супституенти
одбрани од F, (C1-C3)алкокси, OH, CN или
CO2R12;
R2 и R8 заедно може да формираат 5- до 8-член
прстен;
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R4 и R7 заедно може да формираат 5- до 8-член

R10

прстен;

C6)хидроксиалкил,

R4 и R5 се, независно еден од друг, H, CN, (C1C6)алкил,
хало,
(C1-C3)алкокси,
(C1-C3)ха-

лоалкил, хидрокси-(C3-C6)циклоалкил, алкокси
циклоалкил, OH, (C1-C5)хетероциклил, амино,

лоалкокси, (C3-C6)циклоалкил, OH, CO2R12,
OCOR12, каде што наведениот (C1-C6)алкил може

арил или CN,
R11 е арил или хетероарил, при што наведениот

да биде супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани од F, (C1-C3)алкокси, OH

R11, кој може да биде независно супституиран со
еден или повеќе (C1-C6)алкил, хало, (C1-

или CO2R12;

C6)халоалкил,

и
се, независно еден од друг, H, CN, (C1C6)алкил,
хало;
(C1-C3)алкокси,
(C1-C3)ха-

C(O)NH2, NH2SO2, SF5, или CN;
R12 e H, (C1-C4)алкил, или (C3-C6)циклоалкил;

лоалкокси, (C3-C6)циклоалкил, OH, CO2R12,
OCOR12, каде што наведениот (C1-C6)алкил може

R13 е H, хало, (C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси, или
OH;

да биде супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани од F, (C1-C3)алкокси, OH

R14 e H, хало, (C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси или
OH; и

или CO2R12;

R15 e H, (C1-C6)алкил или (C3-C6)циклоалкил,

или R2 и R3, заедно со јаглеродниот атом за кој
се прикачени,

каде што наведениот арил е ароматска
карбоциклична група како, на пример, фенилна,

формираат 3- до 7-члена спироциклилна група;
или R4 и R5, заедно со јаглеродниот атом за кој

бифенилилна, инденилна, нафтилна група; или
ароматски карбоциклик споен со хетероциклик

се прикачени, формираат
спироциклилна група;

како, на пример, бензотиенил, бензофуранил,
индолил, хинолинил, бензотиазол, бензооксазол,

R6

R7

3-

до

7-члена

е

(C1-C6)алкил,

(C1-C6)халоалкил,

(C1-C6)алкокси,

(C1-C3)алкокси,

OH,

или R3 и R4, заедно со C-атомите за кои се

бензимидазол,

изохинолинил,

прикачени, формираат споена 3- до 7-члена
циклоалкилна група или 3- до 7-члена

бензотриазол, индазол и акридинил.
има уште 14 патентни барања.

(C1-

(C3-C6)цик-

амино,

изоиндолил,

хетероциклоалкилна група;
(51) A 61K 31/485, 9/22, 9/32
(11) 4859
(13) Т1

продолжено ослободување содржи состав кој
содржи барем едно активно средство и барем

(21) 2013/177

(22) 15/05/2013

еден полиетилен оксид кој има, базирано на

(45) 30/04/2014

реолошки мерења, приближна молекуларна
тежина од барем 1,000,000; каде што матрикс

(30) 840244 P 25/08/2006 US
(96) 24/08/2007 EP11157003.2
(97) 20/03/2013 EP2384754
(73) Purdue Pharma LP
One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard

формулацијата со продолжено ослободување е
излечена на температура од барем околу 60°C

Stamford, CT 06901, US

каде што таблетата или индивидуалните мулти

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

партикулати можат барем да се компримираат
без да се скршат, назначена со тоа, што

(72) Mannion, Richard Owen; Huang, Haiyong
Hugh; O'Donnell, Edward, P. and McKenna, William

дебелината на таблетата или ндивидуалниот
мулти партикулат после компримирањето што

henry
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ ФОРМИ

одговара на не повеќе од околу 60% од
дебелината на таблетата или индивидуалниот

Цврста орална фармацевтска дозирна

мулти партикулат пред компримирање, и каде

форма со продолжено ослободување која
содржи матрикс формулација со продолжено

што компримираната или не компримираната
таблета
или
компримираните
или
не

ослободување,

компримираните

(57)

1

за временски период од барем околу 1 минута,
во форма на таблета или мулти партикулати,

матрикс

формулацијата

со

мулти

партикулати
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обезбедуваат степен на ин-витро растворање,

одстапува не повеќе од околу 20% поени од

кога е измерен во USP Апарат 1 (баскет) на 100

соодветниот степен на ин-витро растворање на

rpm во 900 ml симулирана желудочна течност
без ензими (SGF) на 37°C, назначена со тоа, што

не-компримирана референтна
референтни мулти партикулати.

процентуалната количина од активното средство
ослободено за 0.5 часови од растворањето што

има уште 26 патентни барања.

(51) A 61K 31/485, 9/22, 9/32

тежина од барем 1,000,000 и каде што составот

таблета

или

(11) 4860

(13) Т1

содржи барем околу 80% (по wt) полиетилен

(21) 2013/179

(22) 15/05/2013

оксид кој има, базирано на реолошки мерења,
приближна молекуларна тежина од барем

(45) 30/04/2014
(30) 840244 P 25/08/2006 US
(96) 24/08/2007 EP11157006.5

1,000,000; во форма на таблета или мулти
партикулати,

(97) 03/04/2013 EP2399579
(73) Purdue Pharma LP

каде што таблетата или индивидуалните мулти
партикулати можат барем да се компримираат

One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard

без да се скршат, назначена со тоа, што

Stamford, CT 06901, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

дебелината на таблетата или индивидуалниот
мулти партикулат после компримирањето што

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) Mannion, Richard Owen; McKenna, William

одговара на не повеќе од околу 60% од
дебелината на таблетата или индивидуалниот

Henry; Huang, Haiyong Hugh and O'Donnell,
Edward, P.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ ФОРМИ

мулти партикулат пред компримирање, и каде
што компримираната или не компримираната

(57) 1 Цврста орална фармацевтска дозирна
форма со продолжено ослободување која

компримираните
мулти
партикулати
обезбедуваат степен на ин-витро растворање,

содржи матрикс формулација со продолжено
ослободување, матрикс формулацијата со

кој што кога е измерен во USP Апарат 1 (баскет)
на 100 rpm во 900 ml симулирана желудочна

продолжено ослободување содржи состав кој
содржи барем едно активно средство и барем

течност без ензими (SGF) која содржи 40% или
0% етанол на 37°C, е помеѓу 5 и 40% (по wt)

еден полиетилен оксид кој има, базирано на

активно средство ослободено после 0.5 часа.

реолошки

има уште 25 патентни барања.

мерења,

приближна

молекуларна

таблета

или

компримираните

или

не
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(54) УПОТРЕБА НА ПЕПТИДИ КОИШТО СЕ

(51) A 61P 7/00
(11) 4834
(21) 2013/186

(13) Т1
(22) 20/05/2013

ВРЗУВААТ ЗА ТРО РЕЦЕПТОР

(45) 30/04/2014

соединение коешто ја
секвенца: (H-IEGPTLRQ

(57) 1 Терапевтски ефективна доза на пептидно

(30) 0200416 09/08/2005 US

содржи следната
(2-Nal) LAARX10)-

(96) 03/08/2006 EP06789357.8
(97) 20/03/2013 ep1957517
(73) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.

K(NH2)-(X10RAAL(2-Nal)QRLTPGEI)-H, (SEQ ID
NO:7), кадешто X10 е саркозин за употреба во

US Route 202 South Raritan, NJ 08869, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кадешто споменатото пептидно соединение e
администририрано во доза во опсег од помеѓу

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MACDONALD, Brian, R.; WEIS, Jeffrey,

0.1 и 0.75 мg/kg.
има уште 29 патентни барања.

лекување на хематолошки нарушувања кај луѓе,

Kenneth and YURKOW, Edward, John
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(51) C 07D 223/16, C 07C 211/00
(11) 4831

(13) Т1

(21) 2013/187

(22) 20/05/2013
(45) 30/04/2014

(30) 1100446 14/12/2011 FR
(96) 13/02/2012 EP12290050.9
(97) 20/02/2013 EP2487158
(73) LES LABORATOIRES SERVIER
35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Dessinges, Aimee and Peglion, Jean-Louis
(54) "НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА

во присуство на агент за намалување,
во органски растворувач, мешавина од органски
растворувачи или мешавина од органски
растворувач(и) и вода,
да се изведе соединението на формулата (VIII):

ИВАБРАДИН И НЕГОВИ ДОДАТНИ СОЛИ СО
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВА КИСЕЛИНА"
(57)

1

Процес за синтеза на ивабрадин од

формулата (I):

каде R1 и R2 се како што се дефинирано тука и
погоре,
што се подложени на реакција на кондензација
се карактеризира со тоа што соединението на

со соединение со формула (IX):

формулата (VI):

каде R1 и R2, кои се исти или различни,
претставуваат линеарни или разгранети (С1C6)алкокси групи или заедно
со јаглероден атом носејќи ги формираат 1,3диокасан, 1,3-диоксолан или 1,3-диоксапан
прстен, се подложни на редуктивна реакција на
аминација со соединение на формула (VII):

во присуство на база во органски растворувач,
за да се изведе соединението на формулата (Х):
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каде што R1 и R2 се како што се дефинирани

додатни соли со фармацевтски прифатлива

тука и погоре, што е подложено на реакција на

киселина избрана од хлороводородна киселина,

циклизација во кисел медиум за да се изведе
соединението со формула (V):

хидробромска киселина, сулфурна киселина,
фосфорна
киселина,
оцетна
киселина,
трифлуороацетична киселина, млечна киселина,
пирувична киселина, малонична киселина,
суцинична
киселина, глутарична

киселина,

фумарична

киселина, винска киселина, малеична киселина,
лимонска киселина, аскорбинска киселина,
оксална киселина, метансулфонична киселина,
што е подложено на реакција за хидрогенизација
за да се изведе ивабрадин на формула (I), која
опционо може да се конвертира во негови

бензенсулфонична киселина
киселина, и нејзини хидрати

и

камфорична

има уште 16 патентни барања.
центар на тавчето (1), е поврзан со вториот дел

(51) A 47J 45/06
(11) 4833
(21) 2013/232

(13) Т1
(22) 17/06/2013

(7) за прифаќање кој се издолжува
внатрешноста над споменатиот прв дел (4),

(45) 30/04/2014

се карактеризира со тоа што
слободниот крај (8) завршува пред да навлезе во

(30) MI00187U 08/06/2009 IT

кон

(96) 07/06/2010 EP10724496.4
(97) 08/05/2013 EP2440096
(73) SANMIRO S.R.L.

просторот (30, 31) над површината за готвење
(3) такашто точката на прифаќање (100) е во

Via Raffaello, 4 23861 Cesana Brianza (LC), IT

спојување (11) помеѓу споменатите делови (4, 7)
и ивицата (31) на тавчето (1) на растојание од

рамките на одалеченоста помеѓу просторот за

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FULIGNO, Daniele
(54) ТАВЧЕ СО ИНВЕРТИРАН ЗАКРИВЕН
ДРЖАЧ

ивицата (31) на површината за готвење (3)
еднакво на половина од растојанието на

(57) 1 Тавче (1) со закривен држач (2) којшто

вториот дел (7) е наклонет во однос на

има слободен крај (8), закривеноста на држачот
(2) е континуирана без промени на конкавноста

хоризонтална линија на таков начин што аголот
на прифаќање (200) помеѓу подлактицата (310) и

на површината за готвење (3), слободниот крај
(8) е на висина (h) во однос на хоризонталната

шаката (303) е суштински еднаков на 0°, и во
однос на хоризонталната линијана таков начин

потпорна рамнина на тавчето (1) повисока од
висината на прицврстениот крај (6) на држачот

што аголот помеѓу раката (311) и подлактицата
(310) е еднаков на околу 90°.

(2),

има уште 1 патентни барања.

споменатиот

држач

(2)

почнувајќи

просторот за спојување (11) помеѓу споменатите
делови (4, 7) и ивицата (31) на тавчето (1),

од

прицврстениот крај (5, 6) на тавчето (1) со
првиот дел (4) кој се издолжува кон
надворешноста во однос на гравитациониот
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(51) C 07J 31/00, A 61K 31/567, A 61P 5/36, C

АРИЛ, МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА

07J 41/00
(11) 4836

(13) Т1

ИСТИОТ И УПОТРЕБА НА ИСТИОТ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА

(21) 2013/233

(22) 18/06/2013

(57)

1

(11в,17в)-17-Хидрокси-11-[4-

(45) 30/04/2014
(30) 102009034362 20/07/2009 DE

(метилсулфонил)фенил]-17(пентафлуороетил)естра-4,9-диен-3-он

(96) 07/07/2010 EP10735198.3
(97) 03/04/2013 EP2432798
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

формулата

со

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) KLAR, Ulrich; SCHWEDE, Wolfgang;
MOLLER, Carsten; ROTGERI, Andrea and BONE,
Wilheim
(54) ДЕРИВАТ НА 17-ХИДРОКСИ-17ПЕНТАФЛУОРОЕТИЛ-ЕСТРА-4,9(10)-ДИЕН-11(51) A 61K 31/47, A 61P 31/04, C 07D 215/18,
215/22
(11) 4842
(21) 2013/234

или негови соли.
има уште 1 патентни барања.
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(13) Т1
(22) 18/06/2013

(72) MEERPOEL, Lieven; GUILLEMONT, J.E.G.;
PASQUIER, E.T.J.; ANDRIES, Koenraad Jozef

(45) 30/04/2014

Lodewijk Marcel; KOUL, Anil; LANCOIS, David

(30) 05107164 03/08/2005 EP
(96) 31/07/2006 EP0678083.3

Francis Alain and BACKX, Leo Jacobus Jozef
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО

(97) 10/04/2013 EP1912648
(73) Janssen Pharmaceutica NV

АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

производството на медикамент за третманот на

(57)

1

Употреба

на

соединение

за
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бактериска

инфекција

Staphylococci,

предизвикана

Enterococci

наведеното соединение
формулата (I)

или
е

од

Streptococci,

соединение

со

каде што Z е CH2, CH-R8, O, S, N-R8; t е цел број
еднаков на 1 или 2; и испрекинатата линија
претставува додатна врска;
R3 е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил;
q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4 ;
R4 и R5 секое независно се водород, алкил или

(R6)r

бензил; или
R4 и R5 заедно и вклучително N на кој што тие се

(R1)p

прикачени може да формира радикал одбран од

R7

2

R (CH2)s

N

4

R
(CH2)q

N

R5

HO R3

групата од пиролидинил, 2-пиролинил, 3пиролинил, пиролил, имидазолидинил,
пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2пиразолинил, имидазолил, пиразолил,
триазолил, пиперидинил, пиридинил,
пиперазинил, пиридазинил, пиримидинил,
пиразинил, триазинил, морфолинил и

негова фармацевтски прифатлива киселинска
или базна адитивна сол, негов кватернарен

тиоморфолинил, секој од наведените прстени
додатно е супституиран со алкил, хало,

амин, негова стереохемиски изомерна форма,
негова таутомерна форма или негова N-оксидна

халоалкил, хидрокси, алкилокси, амино, моноили диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил,

форма, назначена со тоа, што:

алкилтиоалкил и пиримидинил;
R6 е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar,

R1

е водород, хало, халоалкил, циано, хидрокси,

Ar, Het, алкил, алкилокси, алкилтио,
алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или

алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил,

ди(Ar)алкил ;

алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил ; или
два соседни R6 радикали може да бидат земени

p е цел број еднаков на 1, 2 или 3;
s е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;

заедно за да формираат заедно со фенил
прстенот на кој што тие се прикачени нафтил;

R2 е водород; хало; алкил; хидрокси; меркапто;
алкилокси додатно супституиран со амино или

r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5 ; и
R7 е водород, алкил, Ar или Het ;

моно или ди(алкил)амино или радикал со
формулата

R8 е водород, алкил, хидроксил, аминокарбонил,

(CH2)t
N
Z
каде што Z е CH2, CH-R8, O, S, N-R8 и t е цел број
еднаков на 1 или 2 и испрекинатата линија
претставува додатна врска; алкилоксиалкилокси;

моно-или ди(алкил)аминокарбонил, Ar, Het,
алкил супституиран со еден или два Het, алкил
супституиран со еден или два Ar, Het-C(=O)- или
Ar-C(=O)-;
алкил е праволиниски или разгранет заситен
јаглеводороден радикал што има од 1 до 6
јаглеродни атоми; или е цикличен заситен

алкилтио; моно или ди(алкил)амино каде што
алкил може додатно да биде супституиран со

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6
јаглеродни атоми; или е цикличен заситен

еден или два супституенти секој независно да

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6
јаглеродни атоми прикачени на праволиниски

биде одбран од алкилокси или Ar или Het или
морфолинил или 2-оксопиролидинил; Ar; Het или
радикал со формулата

(CH2)t
N
Z

или разгранет заситен јаглеводороден радикал
што има од 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што
секој јаглероден атом може да е додатно
супституиран со хидрокси, алкилокси или оксо;
Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил,
нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој
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додатно супституиран со 1, 2 или 3 супституенти,

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6

секој супституент е независно одбран од групата

јаглеродни атоми прикачен на праволиниски или

од хидрокси, хало, циано, нитро, амино, моноили диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси,

разгранет заситен јаглеводороден радикал што
има од 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што еден

халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил,
алкилкарбонил, аминокарбонил, морфолинил и

или повеќе јаглеродни атоми се супституирани
со еден или повеќе хало атоми;

моно- или диалкиламинокарбонил ;
Het
е моноцикличен хетероцикл одбран од

под услов да кога радикалот

(R6)r

групата од N-феноксипиперидинил,
пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил,
фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил,
тиазолил, изотиазолил, триазолил, пиридинил,
пиримидинил, пиразинил и пиридазинил; или
бицикличен хетероцикл одбран од групата од
хинолинил, изохинолинил, 1,2,3,4тетрахидроизохинолинил, хиноксалинил,
индолил, индазолил, бензимидазолил,
бензоксазолил, бензисоксазолил,
бензотиазолил, бензисотиазолил,
бензофуранил, бензотиенил, 2,3дихидробензо[1,4]диоксинил или
бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и
бицикличен хетероцикл може евентуално да е

R4

(CH2)s
(CH 2)q

N

R5

HO R3
е поставен во положба 3 од хинолин средината;
R7 е поставен во положба 4 од хинолин
средината и R2 е поставен во положба 2 од
хинолин средината и претставува водород,
хидрокси, меркапто, алкилокси,
алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или
ди(алкил)амино или радикал со формулата

супституиран на јаглероден атом со 1, 2 или 3
супституенти, секој супституент независно

N
Y

одбран од групата од хало, хидрокси, алкил или
алкилокси;

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил;

хало
е супституент одбран од групата од
флуоро, хлоро, бромо и јодо и

тогаш s е 1, 2, 3 или 4.
има уште 19 патентни барања.

халоалкил

е праволиниски или разгранет

заситен јаглеводороден радикал што има од 1
до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен
јаглеводороден радикал што има од 3 до 6
јаглеродни атоми или цикличен заситен
(51) C 07D 309/10

(72) RAMMELOO, Thomas Joachim Landewald;

(11) 4845

(13) Т1

DE KEYSER, Ruben and SCHILDERMANS,

(21) 2013/235

(22) 18/06/2013

Gustaaf Jozef Petrus
(54) ПОСТАПКА НА КРИСТАЛИЗАЦИЈА ЗА 1-

(45) 30/04/2014
(30) 09165125 10/07/2009 EP
(96) 08/07/2010 EP10729901.8

(B-D-ГЛУКОПИРАНОЗИЛ)-4-МЕТИЛ-3-[5-(4ФЛУОРОФЕНИЛ)-2-ТИЕНИЛМЕТИЛ]БЕНЗЕН

(97) 03/04/2013 EP2451797
(73) Janssen Pharmaceutica NV

(57)
1
Постапка за подготвување 1-(в-Dглукопиранозил)-4-метил-3-[5-(4-флуорофенил)-

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

2-тиенилметил]бензен

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

назначена со тоа, што кристална суспензија на
1-(в-D-глукопиранозил)-4-метил-3-[5-(4-

хемихидрат

флуорофенил)-2-тиенилметил]-бензен

кристали
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хемихидрат
подложена

во
на

растворувачки
барем

една

систем
епизода

е
на

е одбран од етил ацетат, 1-метилетил ацеат,
или

мешавина

од

истите,

и

наведениот

осцилација на температура и барем една
епизода на механичка редукција на големината

растворувачки систем евентуално содржи до
20% вода.

на честички и каде што растворувачкиот систем

има уште 13 патентни барања.

(51) A 61K 31/505, A 61P 31/18
(11) 4846
(13) Т1

(54) ДОЛГОРОЧЕН ТРЕТМАН НА HIVИНФЕКЦИЈА СО ТМС278

(21) 2013/236

(57)
1
формулација

(22) 18/06/2013
(45) 30/04/2014

Употребата на
што
содржи

парентерална
анти-вирусно

(30) 06100677 20/01/2006 EP
(96) 19/01/2007 EP07712053.3

ефективна количина од TMC278 или негова
фармацевтски прифатлива киселински-адитивна

(97) 27/03/2013 EP1981506
(73) Janssen R&D Ireland
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

сол, и носач, за производството на медикамент

Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

преку
подкожна
или
интрамускуларна
администрација во временски интервал што е во

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

опсег од две недели до една година.

(72) BAERT, Lieven, Elvire, Colette; KRAUS,
Guenter and VAN 'T KLOOSTER, Gerben Albert

има уште 27 патентни барања.

за третманот на HIV, назначена со тоа, што
медикаментот се администрира наизменично

Eleutherius
(51) C 07H 19/06, A 61K 31/7072, C 07H 19/10

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

(11) 4837

(13) Т1

(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;

(21) 2013/237

(22) 18/06/2013

HU, Lili; JONKERS, Tim,Hugo, Maria; VANDYCK,
Koen; VAN HOOF, Steven, Maurice, Paula and

(45) 30/04/2014
(30) 09160215 14/05/2009 EP
(96) 11/05/2010 EP10718207.3

TAHRI, Abdellah
(54) УРАЦИЛ СПИРООКСЕТАН НУКЛЕОЗИДИ

(97) 03/04/2013 EP2430035
(73) MEDIVIR AB and Janssen Products, L.P.

(57) 1 Соединение со формулата I:

Lunastigen 7 141 44 Huddinge, SE and 800/850
Ridgeway Drive, Horsham PA 19044, US
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хидрокси, и амино; или R7 е нафтил, по избор
супституиран со 1, 2, или со 3 супституенти секој
независно одбран од хало, C1-C6алкил, C3C6алкенил, C1-C6алкокси, хидрокси, и амино; или
R7 е индолил, по избор супституиран со една C1C6алкилокси-карбонил група и по избор додатно
вклучително било кои негови можни
стереоизомери, назначено со тоа, што:

со 1, 2, или со 3 супституенти секој независно
одбран од хало, C1-C6алкил, C3-C6алкенил, C1-

R4 е монофосфат, дифосфат или трифосфат
естер; или R4 е група со формулата

C6алкокси, хидрокси, и амино;
R8 е водород, C1-C6алкил, бензил, или фенил;
R8' е водород, C1-C6алкил, бензил, или фенил;
или
R8 и R8' заедно со јаглеродниот атом на кој што
тие се прикачени формираат C3-C7циклоалкил;
R9 е C1-C10алкил, C3-C7циклоалкил или фенил-

или

C1-C6алкил, каде што фенил средината во
фенил или фенил-C1-C6алкил е по избор
супституиран со 1, 2 или 3 супституенти секој
независно одбран од хидрокси, C1-C6алкокси,
амино, моно- и диC1-C6алкиламино;
R7 е фенил, по избор супституиран со 1, 2, или
со 3 супституенти секој независно одбран од
хало, C1-C6алкил, C3-C6алкенил, C1-C6алкокси,

или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват.
има уште 13 патентни барања.

(51) C 07D 231/44, A 01N 43/00, 43/56, A 61K

амино-1-[2,6-дихлоро-4-

31/415, A 61P 33/00
(11) 4832

(13) Т1

(трифлуорометил)фенил]-1
H-пиразол-3карбонитрил (II) е подложен на реакција со агенс

(21) 2013/238

(22) 18/06/2013

за

сулфинилација

селектиран

од

(45) 30/04/2014
(30) 865178 P 10/11/2006 US and 913617 P

трифлуорометилсулфинска киселина, анхидрид
на трифлуорометилсулфинска киселина, и

24/04/2007 US
(96) 05/11/2007 EP07822220.5

трифлуорометилсулфинат алкалин или сол на
алкалински земјан метал и смеси од киселината

(97) 24/04/2013 EP2081908
(73) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zurich

и/или солта (солите), во присуство на најмалку
еден аминокиселински комплекс при што аминот

Branch

(амините) се селектирани од терцијарни амини,

8055 Zurich, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

а киселината (киселините) се селектирани од
хидрофлуорна киселина, хидрохлорна киселина,

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

хидробромна киселина, хидројодна киселина, pтолуенсулфонска киселина, бензенсулфонска

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SUKOPP, Martin; KUHN, Oliver; GRONING,

киселина,
ксилен
метансулфонска

Carsten; KEIL, Michael and LONGLET, Jon J.
(54) ПРОЦЕС ЗА СУЛФИНИЛАЦИЈА НА
ПИРАЗОЛ ДЕРИВАТИВ

трифлуорометилсулфонска

(57) 1 Процес за сулфинилација на дериват на
пиразол, што се карактеризира со тоа што 5-

сулфонска
киселина

киселина,
и

киселина,

додавање на агенс за халогенација.
има уште 14 патентни барања.

и

со
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(51) A 61K 9/20, 9/16
(11) 4827

(13) Т1

(21) 2013/239

(22) 18/06/2013
(45) 30/04/2014

(54) ГРАНУЛАТИ ЗА ФОРМУЛИРАЊЕ НА
ГЛАЗУРА НА ТАБЛЕТИ
(57) 1 Гранулат кој се состои од мешавина на
манитол и сорбитол во сооднос со тежина меѓу

(30) 09425135.2 09/04/2009 EP

70:30

(96) 09/04/2009 EP09425135.2
(97) 05/06/2013 EP2238974
(73) E-Pharma Trento S.p.A.
Via Provina 2 Frazione Ravina, 38123 Trento, IT

резидуална влага на помалку од 0,20% од
тежината во однос на тежината на истиот

и

97:3,

споменатиот

гранулат

има

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

С со влага помалку од 5000 ппм за помалку од
30 минути.

(72) Rossi Massimiliano; Catalano Ricardo;

има уште 16 патентни барања.

гранулат,
добиени
по
гранулација
од
воведување на воздух на температура под 80 °

Boschetti Silvia and Andreatta Paolo
(51) C 07D 333/40, A 61K 31/381, A 61P 31/12, C
07D 333/38, 409/12
(11) 4868
(21) 2013/253

(13) Т1
(22) 27/06/2013

Constantin G.; FALARDEAU, Guy;
VAILLANCOURT, Louis and DENIS, Real
(54) АНАЛОЗИ НА ТИОФЕН ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИИ ОД

(45) 30/04/2014

ФЛАВИВИРУС

(30) 858939 P 15/11/2006 US
(96) 15/11/2007 EP07845534.2

(57) 1 Соединение:

(97) 01/05/2013 EP2104674
(73) Vertex Pharmaceuticals (Canada)
Incorporated
275 Armand-Frappier Blvd. Laval, Quebec H7V
4A7, CA
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) CHAN CHUN KONG, Laval; POISSON, Carl;
KUMAR DAS, Sanjoy; YANNOPOULOS,

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 17 патентни барања.
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(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 3-О-

(51) C 12N 1/20
(11) 4869
(21) 2013/254

(13) Т1
(22) 28/06/2013

ДЕАЦИЛИРАН-4'-МОНОФОСФОРИЛ ЛИПИД А
(3D-MLA)

(45) 30/04/2014
(30) 0280089P 30/03/2001 US

(57)
1
Постапка за добивање на
липополисахариден состав (LPS), којшто содржи:

(96) 28/03/2002 EP02757857.4
(97) 24/04/2013 EP1461418
(73) CORIXA CORPORATION

(a) растење на култура на "deep-rough" мутантен

Suite 200, 1124 Columbia Street Seattle, WA
98104, US

(b) одржување на културата во стационарна фаза
за барем 5 часа;

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

(c) собирање на клетките од културата и
(d) екстрахирање на LPS од клетките.

(72) MYERS, Kent, R. and SNYDER, D.Scott

има уште 7 патентни барања.

(51) A 23L 1/30, A 61K 35/74, A 61P 1/12, 3/12, B
32B 27/08, 7/02
(11) 4870

(13) Т1

(21) 2013/256

(22) 01/07/2013
(45) 30/04/2014

бактериски вид во медиум;

(72) LUNDQVIST, Christoffer
(54) ПРОИЗВОД ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА
ЛИОФИЗИРАНИ БАКТЕРИИ НА МЛЕЧНА
КИСЕЛИНА ИЗМЕШАНИ СО ПРАВ ЗА ОРАЛЕН
РЕХИДРАТАЦИОНЕН РАСТВОР
1

Пробиотски производ,кој опфаќа :

(30) 0270566 P 10/07/2009 US and 0803758

(57)

06/07/2010 US
(96) 09/07/2010 EP10730463.6

лиофизирани бактерии на млечна киселина
измешани со прав за безводен орален

(97) 12/06/2013 EP2451298
(73) Biogaia AB

рехидратационен
раствор,
лиофизирани
бактерии на млечна киселина и прав за

P.O.Box 3242 103 64 Stockholm, SE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

безводен
спакуван

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,

интегриран во фолијата.

Скопје

има уште 14 патентни барања.

орале
рехидратационе
раствор
во фолија каде десикантот е
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(51) C 12N 5/02, 5/073, 5/075, 5/076
(11) 4871
(21) 2013/258

(54) ПРОИЗВОДИ ВО ВИД НА СРЕДИНА КОЈА

(13) Т1
(22) 03/07/2013

НЕ СОДРЖИ ПРОТЕИНИ ЗА РАКУВАЊЕ И
КУЛТУРА НА ГАМЕТИТЕ И ЕМБРИОНИТЕ

(45) 30/04/2014

(57) 1 Средина за култура која суштински не

(30) 6604 21/12/2007 NO and 15764 22/12/2007
US

содржи протеини за човечки репродуктивни
клетки, погодна за употреба во текот на целиот

(96) 19/12/2008 EP08866081.6
(97) 10/04/2013 EP2235160
(73) ALI BIN M.ABDULLAH, Jaffar
58100 Kuala Lumpur, MY

in vitro третман на човечки репродуктивни клетки
кои ќе се користат во in vitro оплодување и други

(74) Друштво за застапување од областа на

антиоксиданти, витамини, хранливи материи,

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

антибиотици, D-манитол и метилцелулоза која
има молекуларна тежина 14,000 Далтони.

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72)

има уште 19 патентни барања.

(51) A 61K 9/20, 31/223, 9/28, A 61P 1/12

(54) НОВА ФОРМА НА УПОТРЕБА НА

потпомогнати технологии за репродукција, која
што содржи минерални соли, аминокиселини,

(11) 4872

(13) Т1

РАЦЕКАДОТРИЛ

(21) 2013/259

(22) 05/07/2013

(57) 1 Таблетата од рацекадотрил се состои од
обложено јадро, каде јадрото што содржи

(45) 30/04/2014
(30) 0004302 15/05/2006 FR
(96) 14/05/2007 EP07731453.2

рацекадотрил назначена со тоа што јадрото се
состои од, тежински:

(97) 24/04/2013 EP2018158
(73) BIOPROJET

-

20 до 50 % рацекадотрил;
20 до 40 % монохидрат на лактоза;

30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris, FR

-

7 до 15 % калциум кармелоза;

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

-

2 до 10 % хидроксипропил целулоза;
5 до 10 % микрокристална целулоза;

(72) SCHWARTZ, Jean-Charles and LECOMTE,
Jeanne-Marie

-

2 до 10 % пред- желатинозен скроб;
0.5 до 5 % магнезиум стеарат.

има уште 16 патентни барања.
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на

(51) A 61K 31/428, 9/20, 9/28

прамипексол

или

негова

фармацевтски

(13) Т1
(22) 05/07/2013

прифатлива сол и барем еден фармацевтски
прифатлив ексципиенс, споменатиот состав

(45) 30/04/2014
(30) 0398427P 25/07/2002 US; 0398447P

прикажува (a) ин витро ослободен профил
кадешто просечно не повеќе од околу 20% од

25/07/2002 US and 0479514P 18/06/2003 US
(96) 25/07/2003 EP10174089.2

прамипексолот е растворен во рамките на 2 часа
по сместување на составот во стандарден тест

(97) 19/06/2013 EP2289514
(73) Pharmacia LLC
100 Route 206 North Peapck NJ 07977, US

за растварање изведен во согласност со USP 24

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

фосфатен пуфер и pH 6.8 на 37 0C и кадешто
составот има форма на таблета којашто содржи

(72) Lee, Ernest, J.; Bredael, Gerard, M.; Baldwin,
John, R.; Cox, Steven, R. and Heintz, Mark, J.
(54) ПРАМИПЕКСОЛ ЕДНОДНЕВНА

прамипексол или негова сол, дисперзирано во
матрикс којшто содржи хидрофилен полимер и

ДОЗИРАНА ФОРМА

има уште 17 патентни барања.

(11) 4873
(21) 2013/260

со употреба на апарат 1 со брзина на ротација
од 100rpm и дисолуционен медиум од 0.05m

скроб.

(57) 1 Орално ослободен фармацевтски состав
којшто содржи терапевтска ефективна количина

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(51) F 24J 2/40, G 06Q 50/00
(13) Т1
(22) 08/07/2013

(45) 30/04/2014
(30) 102008063250 23/12/2008 DE

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Adam, Dirk
(54) МЕТОД И СИСТЕМИ ЗА УПОТРЕБА НА
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

(96) 21/12/2009 EP09015779.3

(57) 1 Метод за користење на обновливи извори

(97) 10/04/2013 EP2202470
(73) natcon7 GmbH

на енергија, кој што користи

22453 Hamburg, DE

o далечински погон за производство на енергија
(10), кој што користи обновлив извор на енергија,

(11) 4874
(21) 2013/261

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

o уред за далечинска контрола (36)
локацијата
на
далечинскиот
погон

на
за
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производство на енергија (10), кој го контролира

предвидената побарувачка и распоредот (32) е

неговото работење, и

направен,

o уред за централна контрола (24), што се
карактеризира со следните чекори:

незадолжително отстапува од предложениот
распоред (20),

a) Правење на предложен распоред (20), на која

ц) Пренесување на распоредот (32) од уредот за
централна контрола (24) до уредот за

било локација, при што во предложениот
распоред (20) за иден временски период кој што

далечинска контрола (36) преку компјутерска
мрежа (34),

е поделен на временски интервали, однапред

д) Автоматска контрола на најмалку еден погон

направените подесувања се одредени
работење
на
далечинскиот
погон

за далечинско производство на енергија (10)
преку уредот за далечинска контрола (36)

за
за

производство на енергија (10) во секој временски
интервал, и пренесување на предложениот

прилагоден

на

побарувачката,

и

согласно распоредот (32)
има уште 13 патентни барања.

распоред (20) до уредот за централна контрола
(24) преку компјутерска мрежа (22),
б) Правење распоред (32) врз основа на
предложениот распоред (20), при што во уредот
за централна контрола, каде што се прави
споредба на предложениот распоред (20) со

(51) A 61K 31/4168, 31/4178, C 07D 233/88,

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. and

239/22, 271/06, 401/04, 401/10, 401/12, 401/14,

Pharmacopeia, LLC

403/06, 403/10, 403/14, 405/06, 405/14, 407/14
(11) 4875
(13) Т1

Rahway, NJ 07065-0907, US and San Diego, CA
92121, US

(21) 2013/262

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

(22) 08/07/2013
(45) 30/04/2014

(30) 529535 P 15/12/2003 US
(96) 13/12/2004 EP04813947.1
(97) 08/05/2013 EP1699455

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(72) STAMFORD, Andrew; ZHU, Zhaoning;

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хало,

Greenlee, William J.; WU, Yusheng; MCKITTRICK,

-CH2 -O-Si(R9)(R10)( R19), -SH, -CN, -OR9, -C(O)

Brian; SUN, Zhong-Yue; YE, Yuanzan, C.;
STRICKLAND, Corey; SMITH, Elizabeth, M.;

R8, -C (O)OR9, -C(O)N(R11)(R12), -SR19, -S(O)N
(R11)(R12), -S(O)2 N(R11)(R12), -N(R11)(R12), -

ISERLOH, Ulrich; MAZZOLA, Robert; CALDWELL,
John; CUMMING, Jared; WANG, Lingyan; GUO,

N(R11)C(O)R8,
-N(R11)
S(O)R10,
11
12
13
11
N(R )C(O)N(R )(R ),
-N(R )C(O)OR9
и

Tao; LE, Thuy, X.H.; SAIONZ, Kurt, W.; BABU,
Suresh, D.; VOIGT, Johannes H. and HUNTER,

C(=NOH)R8;
R6 и R7 се независно селектирани од алкил,

Rachael C. Wayne
(54) ИНХИБИТОРИ НА ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА
АСПАРТИЛ ПРОТЕАЗА

циклоалкил,

(57) 1 Соединение кое што ја има структурната
Формула IB:

-CH2 -O-Si(R9)(R10)(R19), -SH, -CN, -OR9, -C(O)R8,
-C (O)OR9, -C(O)N(R11)(R12), -SR19, -S(O)N

циклоалкилалкил,

-

хетероцикло-

алкил,
хетероциклоалкилалкил,
арил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хало,

(R11)(R12), -S(O)2
N(R11)C(O)R8,

N(R11)(R12), -N(R11)(R12),
-N(R11)
S(O)R10,

N(R11)C(O)N(R12)(R13),

-N(R11)C(O)OR9

и

-

C(=NOH)R8;
или R3 и R4 или R6 и R7 заедно со јаглеродот за
кој што тие се закачени се комбинираат за да се
формираат мултициклични групи со следните
формули:
или стереоизомер, тавтомер, или фармацевтски
прифатлива сол или солват од нив, при што
U е -C(R6)(R7)-;
R1 е селектиран од H, алкил, алкенил,
циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил,
хетероарил, хетероарилалкил, арилциклоалкил,
-O

R15,

S(O)2R10,

-CN,

-C(O)R8,

-

јаглероден атом и кога q е 2, M е незадолжително двојна врска; и под услов ако кога

-S(O)N(R11)(R12),

-

R3, R4, R6 и R7 го формираат споменатите
мултициклични групи

S(O)2N(R11)(R12), -NO2 -N=C(R8)2 и -N(R8)2;
R2
R5

е H или алкил;
е селектиран

од

H,

независно арил или хетероарил и q е 0, 1 или 2
под услов ако кога q е 2, еден M мора да биде

-S(O)R10,

-C(O)OR9,

-C(O)N(R11)(R12),

при што M е -CH2 -, S, -N(R19)- или O, A и B се

алкил,

алкенил,

циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкилалкил,
арил,
арилалкил,
хетероарил,
хетероарилалкил, арилциклоалкил, -O R15, -CN,
-C(O) R8, -C(O)OR9, -S(O)R1O, -S(O)2 R1O, C(O)N(R11)(R12),
-S(O)
N(R11)(R12),
-S(O)2
N(R11)(R12), -NO2 -N=C(R8) 2 и -N(R8) 2;
под услов ако R1 и R5 не се селектиран од -NO2 2 и
2;
R3 и R4 се независно селектиран од H, алкил,

N=C(R8)

-N(R8)

циклоалкил,
лоалкил,

циклоалкилалкил,

хетероцик-

хетероциклоалкилалкил,

арил,

тогаш соседните R3 и R4 или R6 и R7 групи не
може да се комбинираат за да се формираат
споменатите мултициклични групи;
R8е независно селектиран од H, алкил, алкенил,
алкинил,
циклоалкил,
циклоалкилалкил,
циклоалкенил,
хетероциклоалкил,
хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, -O R15, -N(R15)(R16), -

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

N(R15)C(O)R8, -N(R15)S(O)R16, -N(R15)S(O)2 R16, -

хетероциклоалкилалкил,

N(R15)S(O)2 N(R16)(R17), -N(R15)S(O)N(R16)(R17), -

хетероарил, хетероарилалкил, хало, -CN, -O R15,

N(R15) C(O)N(R16)(R17) и -N(R15) C(O)OR16;
R9 е независно селектиран од групата која што

-C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)N(R15) (R16), -S R15, S(O)N(R15)(R16),
-S(O)2
N(R15)(R16),
-C

се состои од H, алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил,
хетероциклоалкил,

(=NOR15)R16, -P(O)(OR15)(OR16), -N(R15)(R16), N(R15)C(O)R16, -N(R15)S(O)R16, -N(R15)S(O)2R16, -

хетероциклоалкилалкил,
арил,
хетероарил и хетероарилалкил;

N(R15)S(O)2 N(R16)(R17), -N(R15)S(O)N(R16)(R17), N(R15)C(O)N(R16)(R17) и -N(R15)C(O)OR16;

арилалкил,

арил,

арилалкил,

R10 е независно селектиран од групата која што

R15, R16 и R17 се независно селектирани од

се состои од H, алкил, алкенил, циклоалкил,
циклоалкилалкил,
циклоалкенил,

групата која што се состои од H, алкил, алкенил,
алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил,

хетероциклоалкил,
хетероциклоалкилалкил,
арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил

хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил,
арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,

и -N(R15)(R16);
R11, R12 и R13 се независно селектирани од

арилциклоалкил, арилхетероциклоалкил, R18алкил, R18-циклоалкил, R18-циклоалкилалкил,

групата која што се состои од H, алкил, циклоал-

R18-хетероциклоалкил, R18-

кил,
циклоалкилалкил,
хетероциклоалкилалкил,

хетероциклоалкилалкил, R18-арил, R18арилалкил, R18-хетероарил и R18-хетероарилал-

хетероциклоалкил,
арил,
арилалкил,

хетероарил,
хетероарилалкил,
-C(O)R8,
9
10
10
15
16
C(O)OR , -S(O)R ,-S(O)2R , -C(O)N(R ) (R ), -

кил;
или R15, R16 и R17 се

S(O)N(R15) (R16), -S(O)2N(R15)( R16) и -CN;
R14 е 1-5 субституенти независно селектирани
од групата која што се состои од алкил, алкенил,
алкинил,
циклоалкил,
циклоалкенил,

циклоалкилалкил,
хетероциклоалкил,

при што R23 брои од 0 до 5 субституенти, m е 0

хетероциклоалкилалкил,

до 6 и n е 1 до 5;
R18 е 1-5 субституенти независно селектирани

N(алкил)2,
-N(арилалкил)2,
-N(арилалкил)20
(хетероарилалкил), -NHC(O)R , -NHC(O)NH2, -

од групата која што се состои од алкил, алкенил,
арил, арилалкил, арилалкенил, арилалкинил, -

NHC(O)NH(алкил), -NHC(O)N(алкил)(алкил), N(алкил)C(O)NH(алкил), -N(алкил) C(O)N(ал-

NO2 хало, хетероарил, HO-алкиоксиалкил, -CF3,
-CN, алкил-CN, -C(O)R19, -C(O)OH, -C(O)OR19, -

кил)(алкил), -NHS(O)2R20, -NHS(O)2NH(алкил), NHS(O)2 N(алкил)(алкил), -N(алкил)S(O)2NH (ал-

C(O)NHR20, -C(O)NH2 , -C(O) NH2 -C(O)N(алкил)2

кил) и -N(алкил)S (O)2N(алкил)(алкил);

,
-C(O)N(алкил)(арил),
19
20
C(O)N(алкил)(хетероарил), -SR , -S(O)2 R , -S

или две R18 половини на соседни јаглероди може
да бидат поврзани заедно за да формираат

(O)NH2, -S(O)NH(алкил), -S(O)N(алкил)(алкил), S(O)NH(арил), -S(O)2NH2, -S(O)2NH R19, -S
(O)2NH (хетероциклоалкил), -S(O)2N(алкил)2, S(O)2N(алкил)(арил), -OCF3, -OH, -O R20, -O-хетероциклоалкил,
-O-циклоалкилалкил,
-O-

-NH2,

-NH

R20,

-
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R19 е алкил, циклоалкил, арил, арилалкил или

N(R15)C(O)OR16, -N3, =NOR15, -NO2 -S(O)R15 и -

хетероарилалкил;

S(O)2R15;

е алкил, циклоалкил, арил, хало заменет
арил, арилалкил, хетероарил или хетероарилал-

или две R21 или две R22 половини на соседните

кил; и при што секоја од алкил, циклоалкил,
циклоалкилалкил,
хетероциклоалкил,

јаглероди може да бидат поврзани заедно за да
формираат

R20

хетероциклоалкилалкил,
арил,
хетероарил,
хетероарилалкил,

арилалкил,
алкенил
и

алкинил групите во R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8,
R9, R10, R11, R12, R13 и R14 се независно незаменети или заменети од 1 до 5 R21 групи независно
селектирани од групата која што се состои од
алкил,
алкенил,
алкинил,
циклоалкил,
циклоалкилалкил,
циклоалкенил,
хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хало,
-CN, -OR15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)N(R15)
(R16), -SR15, -S(O)N(R15)(R16), -CH(R15) (R16), S(O)2N(R15)(R16),
-C(=NOR15)R16,
-P(O)(OR15)
(OR16), -N (R15)(R16), -алкил-N(R15)(R16), -N
(R15)C(O)R16, -CH2 -N(R15)C(O)R16, -CH2 N(R15)C(O)N(R16)(R17), -CH2 - R15; -CH2 N(R15)(
R16), -N (R15)S(O)R16, -N(R15)S(O)2 R16, -CH2 N(R15)S(O)2 R16, -N(R15)S(O)N(R16)( R17), -N(R15)
S(O)N (R16) (R17), -N(R15)C(O)N(R16)(R17), -CH2N(R15)C(O)N(R16)(R17), -N(R15)C(O)OR16, -CH2 N(R15)C(O)O R16, -S(O)R15, =NOR15, -N3, -NO2 и S(O)2R15;
и при што секоја од алкил, циклоалкенил,
циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил,
хетероарил, хетероарилалкил,
алкенил и
алкинил групите во R21 се независно
незаменети или заменети од 1 до 5 R22 групи
независно селектирани од групата која што се
состои од алкил, циклоалкил, циклоалкенил,
хетероциклоалкил, арил, хетероарил, хало, CF3, -CN, -OR15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -алкилC(O)OR15,
C(O)N(R15)(
R16),
-SR15,
S(O)N(R15)(R16), -S(O)2 N(R15)(R16), -C(=NOR15)
R16, -P(O)(OR15)(OR16), -N(R15)(R16), -алкилN(R15)(R16), -N(R15)C(O)R16, -CH2 -N(R15) C(O)R16,
-N(R15) S(O)R16, -N(R15)S(O)2R16, -CH2 -N(R15)S
(O)2R16,

-N(R15)S(O)

S(O)N(R16)(R17),

16
17
2N(R )(R ),

-N(R15)C(O)N(R16)(R17),

N(R15)C(O)N(R16)(R17),

-N(R15)C(O)OR16,

-N(R15)
-CH2 -CH2-

и кога R21 или R22 се селектирани од групата која
што се состои од -C(=NO R15)R16, -N(R15)
C(O)R16, -CH2-N(R15)C(O)R16, -N(R15)S(O)R16, N(R15)S(O)2R16,
-CH2
-N(R15)S(O)R16,
15
16
17
15
16
17
N(R )S(O)2N (R )(R ), -N(R )S(O)N(R )(R ), N(R15)C(O)N(R16)(

R17),

-CH2

-

N(R15)C(O)N(R16)(R17), -N(R15)C (O)OR16 и -CH2 N(R15)C(O)OR16, R15 и R16 заедно може да бидат
C2 до C4 синџир при што, незадолжително, еден,
два или три прстенести јаглероди ме да бидат
заменети со –C (O)- или -N(H)- и R15 и R16,
заедно со атомите за кои што тие се закаќени,
формираат 5 до 7 член прстен, незадолжително
заменет со R23;
R23 е 1 до 5 групи независно селектирани од
групата која што се состои од алкил, алкенил,
алкинил,
циклоалкил,
циклоалкилалкил,
циклоалкенил,
хетероциклоалкил,
хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил, хало, -CN, -OR24, -C (O)R24, C(O)OR24,
-C(O)N(R24)(R25),
-S
R24,
24
25
24
25
24
S(O)N(R )(R ), -S(O)2N(R )(R ), -C (=NOR )
R25, -P(O)(OR24)(OR25), -N(R24)(R25), -алкилN(R24)(R25), -N(R24)C(O)R25, -CH2 -N(R24)C(O) R25,
-N (R24) S(O)R25,
N(R24)S(O)2R25,

-N(R24)S(O)2R25,
-CH2 -N(R24)S(O)2N(R25)(R26),-

N(R24)S(O)N(R25)(R26),-N(R24)C(O)N(R25)(R26),CH2-N(R24)C(O)N(R25)(R26),- N(R24)C(O)OR25,
CH2-N(R24)C(O)OR25, -S(O) R24 и-S(O)2R24;

-

и при што секоја од алкил, циклоалкил,
циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил, алкенил и алкинил групите во
R23 се независно незаменети или заменети со 1
до 5 R27 групи независно селектирани од групата
која што се состои од алкил, циклоалкил,
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хетероциклоалкил, арил, хетероарил, хало, -

хетероциклоалкилалкил, -NH2, -NHR29, -N(ал-

CF3, -CN, -OR24, -C(O)R24, -C(O)OR24, алкил-

кил)2,

C(O)OR24,

N(арилалкил)(хетероарилалкил),
NHC(O)NH2,
-NHC(O)NH(алкил),

C(O)N(R24)

S(O)N(R24)(R25),

(R25),

-SR24,

-S(O)2N(R24)(R25),

-C(=NO

-N(арилалкил)2,

-

-NHC(O)R29,

-

R24)R25, -P(O)(OR24)(OR25), -N(R24)(R25),-алкилN(R24)(R25),-N(R24)C(O)R25,-CH2-N(R24)C(O)R25,-

NHC(O)N(алкил)(алкил),
-N(алкил)
C(O)NH(алкил), -N(алкил)C(O)N(алкил)(алкил), -

N(R24)S(O)R25,
N(R24)S(O)2R25,

NHS(O)2R29,
-NHS(O)2NH(алкил),
NHS(O)2N(алкил)(алкил), -(алкил) S(O)2NH (ал-

-N(R24)S(O)2R25,
-CH224
25
26
-N(R )S(O)2N(R )(R ),
-

N(R24)S(O)N(R25)(R26), -N(R24)C(O)N(R25)(R26), -

кил) и -N(алкил)S(O)2N(алкил)(алкил);

CH2-N(R24)C(O)N(R25)(R26),

R28 е алкил, циклоалкил,
хетероарилалкил; и

CH2-N(R24)C(O)O

R25,

-N(R24)C(O)OR25,

-S(O)R24и

-

-S(O)2R24;

арилалкил

или

R24, R25и R26се независно селектирани од
групата која што се состои од H, алкил, цикло-

R29 е алкил, циклоалкил, арил, арилалкил,
хетероарил или хетероарилалкил;

алкил,
циклоалкилалкил,хетероциклоалкил,
хетероциклоалкилалкил,
арил,
арилалкил,

под услов ако ниту R1 ниту R5 не се -C(O)-алкилазетидинон или алкил ди-заменети со (-COO R15

хетероарил, хетероарилалкил, арилциклоалкил,

или

-C(O)N(R15)(R16))

и

(-N(R15)(R16),

-

R27-циклоалкил,
R27-циклоалкил27
R -хетероциклоалкил,
R27,

N(R15)C(O)R16, -N(R15)S(O)R16, -N(R15)S(O)2R16, N(R15)S(O)2 N(R16)(R17), -N(R15)S(O)N(R16)(R17), -

хетероциклоалкилалкил, R27-арил, R27-арилалкил, R27-хетероарил и R27-хетероарилалкил;

N(R15)C(O)N(R16)(R17), или -N(R15)C(O)OR16);
под услов ако R1 и R5 не се -алкиларил-арил-

R27е 1-5 субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од алкил, арил,

SO2 -N(R15)(R16) при што R15 е H и R16 е хетероарил; и

арилалкил, -NO2, хало,-CF3, -CN, алкил-CN, -

под услов ако соединението не е: (i) 4,4-

C(O)R28,

диметил-2-амино-5-(4-хлорофенил)-4,5-дихидро-6-хидроксипиримидин; или (ii) 4,4-диетил-2-

R27-алкил,
алкил,

-C(O)OR2a,

-C(O)NHR29,

-C(O)OH,
C(O)N(алкил)2,
-C(O)N(алкил)(арил),

-

C(O)N(алкил)(хетероарил), -SR28, -S(O)2R29, S(O)N H2, -S(O)NH(алкил), -S(O)N(алкил)(алкил),

амино-5-(4-хлорофенил)-4,5-дихидро-6-хидроксипиримидин.

-S(O)NH(арил),
-S(O)2NH2,
-S(O)2NHR28,
S(O)2NH (арил), -S(O)2NH(хетероциклоалкил), -

има уште 19 патентни барања.

S(O)2N(алкил)2, -S(O)2N(алкил)(арил), -OH,-OR29,
-O-хетероциклоалкил, -O-циклоалкилалкил, -O(51) C 07D 487/04, A 61K 31/50, A 61P 35/00, C
07D 471/04
(11) 4851
(21) 2013/295

(13) Т1
(22) 25/07/2013

(54) КОНДЕНЗИРАНИ ИМИДАЗОЛО
ДЕРИВАТИ ЗА ИНХИБИЦИЈАТА НА
АЛДОСТЕРОН СИНТАЗА И АРОМАТАЗА
(57) 1 Соединение со формулата (II)

(45) 30/04/2014
(30) 711442 P 25/08/2005 US
(96) 23/08/2006 EP06789951.8

назначено со тоа, што
R е водород, (C1-C7)

(97) 03/04/2013 EP1919916
(73) Novartis AG

алкенил, наведените (C1-C7) алкил и (C2-C7)
алкенил се евентуално супституирани од еден

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

до пет супституенти независно одбрани од
групата составена од -O-R8 и -N(R8)(R9), каде

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

што R8 и R9 се независно одбрани од групата

(72) KSANDER, Gary Michael; MEREDITH, Erik;
MONOVICH, Lauren G.; PAPILLON, Julien;

составена од водород, (C1-C7) алкил, ацил, арил
и хетероарил, секој(а) од нив е дополнително

FIROOZNIA, Fariborz and HU, Qi-Ying

евентуално супституиран(а) од еден до четири

алкил, или (C2-C7)
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супституенти независно одбрани од групата

под услов да не повеќе од три од R1, R2, R3, R4,

составена од хало, (C1-C7) алкокси и (C1-

и R5 се истовремено водород;

C7)алкил; или
R е -C(O)O-R10, или -C(O)N(R11)(R12), каде што

R13 и R14 земени заедно со азотниот атом на кој
што тие се прикачени евентуално формираат 3-

R10, R11 и R12 се одбрани независно од групата
составена од водород, (C1-C7) алкил, (C3-C8)

8-член прстен;
R и R1 земени заедно евентуално формираат 5-

циклоалкил, арил, арил-(C1-C7) алкил, (C1-C7)
халоалкил и хетероарил, секој(а) од нив е

6-член прстен што содржи 0 или 1 хетероатом
одбран од O, N, или S;

дополнително евентуално супституиран(а) од

R6 и R7 се независно водород, хидроксил, (C1-

еден до четири супституенти независно одбрани
од групата составена од хало, хидроксил, (C1-

C7) алкил, (C1-C7) алкокси, фенил, или бензил,
каде што фенил и бензил се евентуално

C7) алкокси, (C1-C7) алкил, и арил, каде што R11
и R12 земени заедно со азотниот атом на кој што

супституирани од еден до четири супституенти
независно одбрани од групата составена од

тие се прикачени евентуално формираат 3-8член прстен;

хало, (C1-C7) алкокси и (C1-C7) алкил;
кога R6 и R7 се прикачени на истиот атом на

R1, R2, R4, и R5 се одбрани независно од

јаглерод, тие евентуално формираат средина (A)

групата составена од водород, (C2-C7) алкенил,
(C1-C7) алкил, (C3-C8) циклоалкил, хало, циано,

претставена со следнава структура:

нитро, H2N-, (C1-C7) халоалкил, (C1-C7)
алкокси, (C3-C8) циклоалкокси, арилокси, арил,

каде што Ra и Rb се независно водород, (C1-C7)
алкил, (C1-C7) алкокси, ацил,
-

хетероарил,
-C(O)OR10, и -N(R13)(R14),
наведените (C1-C7) алкил, (C2-C7) алкенил, (C1-

COOR15 или -COR15, наведеното R15 е
водород, (C1-C7) алкил, (C1-C7) халоалкил,

C7) алкокси, арил и хетероарил се евентуално

арил, или -NH2; или

дополнително супституирани од еден до три
супституенти одбрани од (C1-C7) алкил,

кога R6 и R7 се прикачени на истиот атом на
јаглерод, тие земени заедно со наведениот атом

хидроксил, хало, (C1-C7) алкокси, нитро, циано,
(C1-C7) диалкиламино, (C1-C7) алкокси- (C1-C7)

на јаглерод евентуално формираат 3-8-член
прстен; или

алкил-, и (C1-C7) халоалкил, наведеното R10 ги
има истите значења како што е дефинирано

негова фармацевтски прифатлива сол; или
негов оптички изомер; или мешавина од оптички

горе, наведените R13 и R14 се независно

изомери; или соединение одбрано од групата

одбрани од групата составена од водород, (C1C7) алкил, (C3-C8) циклоалкил, (C1-C7)

составена од: 5-(3-флуоро-4-метоксифенил)-6,7дихидро-5H-пироло[1,2-c]имидазол-5-

халоалкил, (C1-C7) халоалкокси, арил и циано;
R3 е одбрано од групата составена од водород,

карбоксилна киселина метил естер, 5-(3-флуоро4-метоксифенил)-6,7-дихидро-5H-пироло[1,2-

(C2-C7) алкенил, (C1-C7) алкил, (C3-C8)
циклоалкил, хало, циано, (C1-C7) халоалкил,

c]имидазол;
1-[5-циано-3-(6,7-дихидро-5Hпироло[1,2-c]имидазол-5-ил)фенил]-3-етилуреа;

(C3-C8)

циклоалкокси,

арилокси,

арил,

5-(2-бромо-4-цианофенил)-6,7-дихидро-5H-

хетероарил и -C(O)OR10, наведените (C1-C7)
алкил, (C2-C7) алкенил, (C1-C7) алкокси, арил и

пироло[1,2-c]имидазол-5-карбоксилна киселина
циклохексилметиламид;
1,2,6',7'-тетрахидро-2-

хетероарил
се
дополнително
евентуално
супституирани од еден до три супституенти

оксо-1-(2,2,2-трифлуороетил)спиро[3H-индол3,5'-[5H]пироло[1,2-c]имидазол]-6-карбонитрил,

одбрани од (C1-C7) алкил, хидроксил, хало, (C1C7)
алкокси,
нитро,
циано,
(C1-C7)

1-(циклохексилметил)-1,2-6',7'-тетрахидро-2оксоспиро[3H-индол-3,5'-[5H]пироло[1,2-

диалкиламино, (C1-C7) алкокси- (C1-C7) алкил-,

c]имидазол]-6-карбонитрил

и (C1-C7) халоалкил, наведеното R10 ги има
истите значења како што е дефинирано горе,

тетрахидро-2-оксоспиро[3H-индол-3,5'[5H]пироло[1,2-c]имидазол]-6-карбонитрил;

и

1-етил-1,2,6',7'или

негова фармацевтски прифатлива сол; или
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негов оптички изомер; или мешавина од оптички

има уште 14 патентни барања.

изомери.
црево за вшмукување (108) кој дефинира канал

(51) A 61F 9/007, A 61M 1/00
(13) Т1
(22) 25/07/2013

за вшмукување (109) кој има поблизок крај и
подалечен крај (124) и е поставен во наведениот

(45) 30/04/2014
(30) 269373P 12/11/2008 US

инфузионен канал; и
зашилен крај (104) за инфузија/вшмукување,

(96) 12/10/2009 EP09741101.1

којшто е споен со и кој одговара на подалечниот

(97) 24/07/2013 EP2367511
(73) Alcon Research, Ltd.

крај (124) на цевката за вшмукување (108), каде
што наведениот зашилен крај (104) за

6201 South Freeway Fort Worth, Texas 76134,
US

инфузија/вшмукување има поблизок крај (116)
кој содржи прирабница (114) којашто е

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

формирана по должината на надворешната
површина на наведениот зашилен крај (104) за

(72) SUSSMAN, Glenn Robert and GHANNOUM,

инфузија/вшмукување, назначено со тоа, што

Ziad R.
(54) ПЛАСТИЧЕН ЗАВРШЕТОК НА

наведениот поблизок крај (116) на наведениот
зашилен крај (104) за инфузија/вшмукување се

ПОДАЛЕЧНИОТ КРАЈ НА ЦРЕВО ЗА
ИНФУЗИЈА/ВШМУКУВАЊЕ

прифаќа во инфузиониот канал (103) на
подалечниот крај (112) на инфузионата обвивка

(57) 1 Офталмолошки хируршки инструмент
(100) кој содржи:

(103), при што подалечниот крај (112) на
инфузионата обвивка се потпира на наведената

инфузиона обвивка (102) која содржи издолжено

прирабница (114) на наведениот зашилен крај

тело кое дефинира инфузионен канал (103) и
има поблизок крај, подалечен крај (112) и

(104) за инфузија/вшмукување.
има уште 12 патентни барања.

(11) 4829
(21) 2013/296

подолжна оска која се протега по должината на
наведеното издолжено тело;
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при што наведените свиткувачки елементи (204)

(51) A 61F 2/16
(11) 4830

(13) Т1

се прилагодени да ја постават оската (202)

(21) 2013/297

(22) 25/07/2013

централно и при што наведеното мноштво на
свиткувачки елементи, кога ќе се внесат во

(45) 30/04/2014
(30) 185428 P 09/06/2009 US
(96) 04/06/2010 EP10725328.8

наведеното тело за инектирање, придонесуваат
да се предизвика претходно дефинирана сила

(97) 24/07/2013 EP2440157
(73) Novartis AG

која ќе дава отпор на напредувањето на клипот
кога тие ќе се свиткаат во рамките на отворот,

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

назначенo со тоа, што:

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

наведените свиткувачки елементи (204) се во
вид на лак и се обликувани така што врвот на

(72) MUCHHALA, Sushant; DOWNER, David
Anthony; BROWN, Kyle; YAN, Dengzhu; PROULX,

секој лачно обликуван свиткувачки елемент да го
допира внатрешниот ѕид,

Marshall Keith and TRAN, Tu Cam
(54) СИСТЕМ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЛЕЌИ

каде што од оската се протегаат мноштво на
странично поставени изданоци и при што секој

(57) 1 Систем за поставување на леќи во окото

од наведените лачно обликувани свиткувачки

(100), кој содржи:
тело за инектирање (102) кое има отвор (104)

елементи е прицврстен помеѓу соседниот пар од
наведеното мноштво на изданоци, во вид на

којшто е опкружен со внатрешен ѕид;
клип (200) кој содржи оска (202) којашто е

еластични изданоци од оската, кои се
обликувани така што да обезбедат стабилна

предвидена да се
наведениот отвор; и

отпорност на напредувањето на клипот во
рамките на отворот.

смести

соодветно

во

мноштво на свиткувачки елементи (204) кои се

има уште 11 патентни барања.

поврзани со клипот и се предвидени да го
допираат внатрешниот ѕид и да се свиткаат кога
клипот ќе се внесе во отворот,

(51) A 61K 45/06, 31/166, 31/44, 9/20, A 61P

(96) 19/02/2003 EP10173234.5

11/06

(97) 15/05/2013 EP2258394
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4840
(21) 2013/299

(13) Т1
(22) 30/07/2013

(45) 30/04/2014
(30) 10207160 20/02/2002 DE and 02003811
20/02/2002 EP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
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(72) DIETRICH, Rango; NEY, Hartmut and

поливинилпиролидон и еден или повеќе други

EISTETTER, Klaus
(54) ОРАЛНА ДОЗИРНА ФОРМА ШТО
СОДРЖИ PDE 4 ИНХИБИТОР КАКО АКТИВНА

погодни фармацевтски ексципиенти, назначена

СОСТОЈКА И ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН КАКО
ЕКСЦИПИЕНТ

дифлуорометоксибензамид (рофлумиласт) и
каде што дозирната форма е цврста орална

(57) 1 Дозирна форма во форма на таблета или
пелета за орална администрација на PDE 4

дозирна форма со моментално ослободување на
активната состојка (моментално ослободлива

инхибитор, што го содржи PDE 4 инхибиторот

црвста орална дозирна форма).

чија што растворливост е безначајна заедно со

има уште 14 патентни барања.

(51) B 65D 43/02
(11) 4838

(13) Т1

и радијално спрема надворешен прваец, каде
собирникот (7) на флуидот е изведен со долен

(21) 2013/300

(22) 30/07/2013

затворувачки жлеб (11), а капакот (4) е изведен

(45) 30/04/2014
(30) 20080158027 11/06/2008 EP

по обим со накај на надворшност истурениот
затварачки раб (12) прилаодена да го обрише

(96) 11/06/2009 EP09761766.6
(97) 22/05/2013 EP2303714
(73) Superfos A/S
Spotorno Alle 8 2630 Taastrup, DK

најмалку дел од собирникот (7) на флуидот во
текот на вметнување на капакот (4) во горниот

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

влегува во зафат со затворувачкиот жлеб (11)

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

на собирникот (7) на флуидот во затворена
положба на капакот на контејнерот, каде капакот

(72) NOER, Torben; KOCH, Mikael and
SONDERGAARD, Dorte Cetti
(54) КОНТЕЈНЕР

(4) изработен со првиот дел (15) на обимната
прирубница (14) кој го прекрива собирникот (7)

со тоа, што PDE 4 инхибиторот е N-(3,5дихлоропирид-4-ил)-3-циклопропилметокси-4-

отвор, каде радијално кон надворешноста
истурен затварачки раб (12) на капакот (4)

Контејнер (1) кој го опфаќа sидот (2),

на флуидот во затворена положба на капакот (4)
на контејнерот (1), при што собирникот (7) на

дното (3), горниот отвор со обод по обимот и

флуидот е изведен со горен, тенок раб (10) кој го

капак (4) прилагоден да влезе во захват за
заптивање со обод по обимот на горниот отвор

пресекува текот на флуидот кога истечување од
контејнерот се запира со враќање на контејнерот

кога капакот е поставен на контејнерот, каде
ободот по обимот на горниот отвор е изведен со

во неговата нормална положба на лагерување,
каде горниот, тенок раб (10) позициониран во

собирник (7) на флуидот, кој се простира на горе

радијално вовлечена положба во однос на

(57)

1
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надворешниот sид (2) на контејнерот, и со

карактеристичен

другиот дел (16) на обимна прирубница (14) на

надворешност истурен затварачки раб (12) на

по

тоа

што

според

капакот (4) кој прекрива радијално накај спрема
надворешност
усмерена
површина
на

капакот
(4) е изведен на преминот помеѓу
обимната прирубница (14) и рамниот централен

собирникот
(7) на флуидот во затворена
положба на капакот (4) на контејнерот (1),

дел на капакот.
има уште 9 патентни барања.

(51) A 61K 31/57, 31/58, 9/00

супстанции растворени во мешавина составена
(13) Т1
(22) 31/07/2013

од HFA134a пропелант и количина од етанол од
12% w/w како ко-растворувач и 0.024% w/w

(45) 30/04/2014
(30) 408026 21/04/2006 US

хлороводородна киселина (1M) за употреба во
спречувањето и/или третманот на сериозно

(96) 19/04/2007 EP07724357.4

бронхо-пулмонарно

(97) 12/06/2013 ep2010190
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

сериозна отпорна астма или сериозно или многу
сериозно хронично опструктивно пулмонално

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

заболување (COPD),
назначена со тоа, што, по ставање во

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) LEWIS, David, Andrew; BRAMBILLA, Gaetano

дејство
на
наведениот
инхалатор,
се
испорачуваат 50 µl од наведениот раствор што

and MEAKIN, Brian, John
(54) ФОРМУЛАЦИИ ОД ФАРМАЦЕВТСКИ
РАСТВОР ЗА МЕРНИ ДОЗИРНИ ИНХАЛАТОРИ

содржи

ПОД ПРИТИСОК

дејство.
има уште 1 патентни барања.

(11) 4843
(21) 2013/301

(57) 1 Формулација од раствор под притисок за
мерен
дозирен
инхалатор
што
содржи
формотерол фумарат во комбинација со
беклометазон

дипропионат

како

активни

заболување

формотерол

фумарат

одбрано

на

доза

од

по

ставање во дејство на 6 µg и беклометазон
дипропионат во доза од 100 µg по ставање во
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sид на цеволика структура во внатрешноста на

(51) A 61M 25/02
(11) 4839

(13) Т1

човечото тело, како што е на пример крвниот сад

(21) 2013/302

(22) 31/07/2013

или уретерот, каде навојниот инструмент го
опфаќа шупливиот вијок со навојци помеѓу кои

(45) 30/04/2014
(30) WO2003BE00074 28/04/2003 BE
(96) 07/07/2003 EP03816760.7

во текот на користењето цеволиката структура
се причврстува, карактеристичен по тоа што

(97) 01/05/2013 EP1628702
(73) De Winter, Erwin

навојците на шупливиот вијок се разделени еден
од друг во аксијален правец на шупливиот вијок

Pol De Montsraat 6 2020 Antwerpen, BE

и што се завршуваат со еден спирален навојок

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,

без пресекувачки перфорирачки крај за
перфорирање на sидот на цевестата структура

Скопје
(72) De Winter, Erwin
(54) ХИРУРШКИ НАВОЈЕН ИНСТРУМЕНТ

така да со завртување
поминување на навојакот

(57)
1
Хируршки навојен инструмент за
зачврстување прилагоден да биде причврстен за

има уште 7 патентни барања.

(51) A 61K 31/165, 31/55, A 61P 9/04, 9/10
(11) 4841
(21) 2013/303

(13) Т1
(22) 01/08/2013
(45) 30/04/2014

е овозможено
на шупливата

структура.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Lerebours, Guy and Calvet, Jean-Henri
(54) "СПОЈУВАЊЕ НА СИНУСЕН ТЕКОВЕН

(30) 0800800 14/02/2008 FR
(96) 12/02/2009 EP09290099.2

ИНХИБИТОР IF И БЕТА БЛОКАТОР"

(97) 01/05/2013 EP2090303
(73) Les Laboratoires Servier

инхибитор и в-блокатор,
се карактеризира со тоа што синусниот јазол If

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

тековниот инхибитор е ивабрадин в-блокатор е
атенолол или бисопролол.

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

има уште 8 патентни барања.

(51) A 61K 38/02, 38/16, A 61P 25/28
(11) 4852
(21) 2013/304

(13) Т1
(22) 01/08/2013

(57) 1 Спојување на синусен јазол If тековен

(45) 30/04/2014
(30) 274687 P 20/08/2009 US and 337612 P
11/02/2010 US
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(96) 19/08/2010 EP10810282.3

од релапс-повтролива мултиплекс склероза или

(97) 08/05/2013 EP2405749
(73) Yeda Research and Development Co., Ltd.
P.O.Box 95, 76100 Rehovot, IL

кој доживеал прва клинички епизода и е со

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

што лекот треба да се администрира во режим
на три поткожни инјекции од 40mg доза на

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

глатирамер ацетат секои седум дена со
најмалку еден ден помеѓу секоја поткожна

(72) KLINGER, Ety
(54) "ТЕРАПИЈА СО НИСКА ФРЕКВЕНЦИЈА
НА ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ"

инјекција.

висок ризик од развивање на
клинички дефинитивна мултипла склероза, при

има уште 14 патентни барања.

(57) 1 Лек што се состои од глатирамер ацетат
за употреба во лекување на пациент кој страда
(51) H 02P 9/10, F 03D 9/00, H 02J 3/04

(73) Wobben Properties GmbH

(11) 4876

(13) Т1

Dreekamp 5 26605 Aurich, DE

(21) 2013/334

(22) 20/08/2013

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

(45) 30/04/2014
(30) 1014012 23/03/2009 DE
(96) 23/03/2010 EP10710316.0

(72) BEEKMANN, Alfred and DE BOER, Wolfgang
(54) ПОСТАПКА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА

(97) 10/07/2013 EP2411669

ВЕТЕРНИЦА

(51) C 07D 487/04
(11) 4877
(21) 2013/381

(13) Т1
(22) 23/09/2013

(45) 30/04/2014
(30) 753349 P 21/12/2005 US and 864932 P
08/11/2006 US
(96) 12/12/2006 EP06831731.2
(97) 18/09/2013 EP1979356
(73) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

назначено со тоа, што:
B e -O;

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

R1 е одбран од C1-C8 алкил, 3- до 10-член
хетероциклил, а R1 може додатно да се супс-

(72) DONG, Liming; ZHANG, Junhu;
HONG,Yufeng; MCALPINE, Indrawan James; GUO,

титуира со 1-6 групи одбрани од -халид, хидроксил, -CN, C1-C3 алкил, C1-C3 пер-

Chuangxing,; JOHNSON, Mary Catherine,;

флуороалкил, C1-C3 алкоксил, -NH2, -(C1-C3

KEPHART, Susan Elisabeth,; LI, Haitao, ; TIKHE,
Jayashree Girish, and YANG, Anle,
(54) КАРБОНИЛАМИНО ПИРОЛОПИРАЗОЛИ
КАКО МОЌНИ ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА

алкиламино);
секој R2 е метил и R3 е метил;

(57) 1 Соединение со формулата (III):

R9 е фенил;
или негова фармацевтски прифатлива сол.

R8 е одбран од -CH2-N-(CH3)2, -CH2-NH-CH3 и CH2-NH2; и

има уште 7 патентни барања.
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)
8A01N53/00
8A01N57/12
8A01N25/34
8A01P7/04
8G06F17/30
8B31B19/86
8B31D1/06
8C07D211/22
8C07D239/48
8A61K31/505
8A61P11/00
8A61P17/00
8A61P27/14
8A61P31/00
8A61P35/00
8C07D239/49
8C07D401/10
8C07D401/12
8C07D403/10
8C07D403/12
8C07D417/10
8A61K9/19
8A61K38/36
8A61K9/08
8A61K47/12
8A61K47/18
8A61K47/26
8A61K48/00
8A61K38/16
8A61K9/20
8A61K31/554
8A61K31/4245
8C07D271/08
8C07D413/12

(51)основен
8A01N53/00
8A01N53/00
8A01N53/00
8A01N53/00
8G06F17/30
8B31B19/86
8B31B19/86
8C07D211/22
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D239/48
8A61K9/19
8A61K9/19
8A61K9/19
8A61K9/19
8A61K9/19
8A61K9/19
8A61K9/19
8A61K9/19
8A61K9/20
8A61K9/20
8A61K31/4245
8A61K31/4245
8A61K31/4245

(11)
4847
4847
4847
4847
4853
4855
4855
4856
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4849
4849
4849
4849
4849
4849
4849
4849
4854
4854
4857
4857
4857

(13)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8C07D413/14
8B01D46/48
8F23J15/02
8B65G53/36
8B01D45/18
8B03C3/88
8F23J3/00
8B65G53/16
8A47J43/14
8B65D43/02
8A61B19/00
8B65D41/00
8A61J1/06
8A61K47/10
8A61K47/16
8A61P31/18
8A61K31/505
8C07D215/56
8A61K31/4704
8A61P1/00
8A61P11/00
8C07K4/12
8A61K38/03
8C07C211/42
8C07H13/08
8C07D495/04
8A61K31/519
8A61P1/04
8A61P5/04
8A61P5/24
8A61P13/08
8A61P15/00
8A61P15/08
8A61P15/18
8A61P17/10

8A61K31/4245
8B01D46/48
8B01D46/48
8B01D46/48
8B01D46/48
8B01D46/48
8B01D46/48
8B01D46/48
8A47J43/14
8B65D43/02
8A61B19/00
8A61B19/00
8A61B19/00
8A61K47/10
8A61K47/10
8A61K47/10
8A61K47/10
8C07D215/56
8C07D215/56
8C07D215/56
8C07D215/56
8C07K4/12
8C07K4/12
8C07C211/42
8C07C211/42
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04

4857
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4858
4838
4867
4867
4867
4865
4865
4865
4865
4866
4866
4866
4866
4864
4864
4863
4863
4862
4862
4862
4862
4862
4862
4862
4862
4862
4862

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8A61P17/14
8A61P25/28
8A61P35/00
8A61P43/00
8C07D487/08
8A61K31/407
8A61P29/02
8A61P35/00
8A61K31/485
8A61K9/22
8A61K9/32
8A61K31/485
8A61K9/22
8A61K9/32
8A61P7/00
8C07D223/16
8C07C211/00
8A47J45/06
8C07J31/00
8C07J41/00
8A61K31/567
8A61P5/36
8A61K31/47
8A61P31/04
8C07D215/22
8C07D215/18
8C07D309/10
8A61K31/505
8A61P31/18
8C07H19/06
8C07H19/10
8A61K31/7072
8C07D231/44
8A01N43/56
8A01N43/00
8A61K31/415
8A61P33/00
8A61K9/20
8A61K9/16
8C07D333/40
8A61P31/12
8A61K31/381
8C07D409/12
8C07D333/38
8C12N1/20

8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D487/08
8C07D487/08
8C07D487/08
8C07D487/08
8A61K31/485
8A61K31/485
8A61K31/485
8A61K31/485
8A61K31/485
8A61K31/485
8A61P7/00
8C07D223/16
8C07D223/16
8A47J45/06
8C07J31/00
8C07J31/00
8C07J31/00
8C07J31/00
8A61K31/47
8A61K31/47
8A61K31/47
8A61K31/47
8C07D309/10
8A61K31/505
8A61K31/505
8C07H19/06
8C07H19/06
8C07H19/06
8C07D231/44
8C07D231/44
8C07D231/44
8C07D231/44
8C07D231/44
8A61K9/20
8A61K9/20
8C07D333/40
8C07D333/40
8C07D333/40
8C07D333/40
8C07D333/40
8C12N1/20

4862
4862
4862
4862
4861
4861
4861
4861
4859
4859
4859
4860
4860
4860
4834
4831
4831
4833
4836
4836
4836
4836
4842
4842
4842
4842
4845
4846
4846
4837
4837
4837
4832
4832
4832
4832
4832
4827
4827
4868
4868
4868
4868
4868
4869

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A23L1/30
8A61K35/74
8B32B7/02
8B32B27/08
8A61P1/12
8A61P3/12
8C12N5/02
8C12N5/073
8C12N5/075
8C12N5/076
8A61K9/20
8A61K9/28
8A61K31/223
8A61P1/12
8A61K31/428
8A61K9/20
8A61K9/28
8F24J2/40
8G06Q50/00
8A61K31/4168
8C07D271/06
8C07D401/14
8C07D405/06
8A61K31/4178
8C07D401/04
8C07D403/06
8C07D405/14
8C07D233/88
8C07D401/10
8C07D403/10
8C07D407/14
8C07D239/22
8C07D401/12
8C07D403/14
8C07D487/04
8C07D471/04
8A61K31/50
8A61P35/00
8A61F9/007
8A61M1/00
8A61F2/16
8A61K45/06
8A61K9/20
8A61K31/166
8A61K31/44

8A23L1/30
8A23L1/30
8A23L1/30
8A23L1/30
8A23L1/30
8A23L1/30
8C12N5/02
8C12N5/02
8C12N5/02
8C12N5/02
8A61K9/20
8A61K9/20
8A61K9/20
8A61K9/20
8A61K31/428
8A61K31/428
8A61K31/428
8F24J2/40
8F24J2/40
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8A61K31/4168
8C07D487/04
8C07D487/04
8C07D487/04
8C07D487/04
8A61F9/007
8A61F9/007
8A61F2/16
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06

4870
4870
4870
4870
4870
4870
4871
4871
4871
4871
4872
4872
4872
4872
4873
4873
4873
4874
4874
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4875
4851
4851
4851
4851
4829
4829
4830
4840
4840
4840
4840

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8A61P11/06
8A61K31/57
8A61K31/58
8A61K9/00
8A61M25/02
8A61K31/165
8A61K31/55
8A61P9/10
8A61P9/04

8A61K45/06
8A61K31/57
8A61K31/57
8A61K31/57
8A61M25/02
8A61K31/165
8A61K31/165
8A61K31/165
8A61K31/165

4840
4843
4843
4843
4839
4841
4841
4841
4841

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61K38/02
8A61K38/16
8A61P25/28
8H02P9/10
8F03D9/00
8H02J3/04
8C07D487/04

8A61K38/02
8A61K38/02
8A61K38/02
8H02P9/10
8H02P9/10
8H02P9/10
8C07D487/04

4852
4852
4852
4876
4876
4876
4877

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

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

(51)

(11)

(13)

A 01N 53/00, 25/34, 57/12, A 01P 7/04

Nettforsk AS

4847

T1

G 06F 17/30

FacilityLive S.r.l.

4853

T1

B 31B 19/86, B 31D 1/06

Flat System S.r.l.

4855

T1

C 07D 211/22

Theravance, Inc.

4856

T1

C 07D 239/48, A 61K 31/505, A 61P 11/00, 17/00, 27/14, 31/00,
35/00, C 07D 239/49, 401/10, 401/12, 403/10, 403/12, 417/10

AstraZeneca AB and
Dainippon Sumitomo Pharma
Co., Ltd.
Baxter International Inc. and
Baxter Healthcare S.A.
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo Mesto
Incyte Corporation

4850

T1

4849

T1

4854

T1

4857

T1

B 01D 46/48, 45/18, B 03C 3/88, B 65G 53/16, 53/36, F 23J
15/02, 3/00
A 47J 43/14

FLSmidth A/S

4848

T1

Nestec S.A.,

4858

T1

A 61B 19/00, A 61J 1/06, B 65D 41/00

TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES, LTD.
Janssen R&D Ireland

4867

T1

4865

T1

Vertex Pharmaceuticals
Incorporated
PHARMAPHELIX S.r.L.

4866

T1

4864

T1

4863

T1

C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 1/04, 13/08, 15/00, 15/08,
15/18, 17/10, 17/14, 25/28, 35/00, 43/00, 5/04, 5/24
C 07D 487/08, A 61K 31/407, A 61P 29/02, 35/00

Teva Pharmaceuticals
Industries, Ltd.
Takeda Pharmaceutical
Company Limited
Pfizer, Inc.

4862

T1

4861

T1

A 61K 31/485, 9/22, 9/32

Purdue Pharma LP

4859

T1

A 61K 31/485, 9/22, 9/32

Purdue Pharma LP

4860

T1

A 61P 7/00

Ortho-McNeil Pharmaceutical,
Inc.
LES LABORATOIRES
SERVIER

4834

T1

4831

T1

A 61K 9/19, 38/16, 38/36, 47/12, 47/18, 47/26, 48/00, 9/08
A 61K 9/20, 31/554
A 61K 31/4245, C 07D 271/08, 413/12, 413/14

A 61K 47/10, 31/505, 47/16, A 61P 31/18
C 07D 215/56, A 61K 31/4704, A 61P 1/00, 11/00
C 07K 4/12, A 61K 38/03
C 07C 211/42, C 07H 13/08

C 07D 223/16, C 07C 211/00
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A 47J 45/06

SANMIRO S.R.L.

4833

T1

C 07J 31/00, A 61K 31/567, A 61P 5/36, C 07J 41/00

4836

T1

A 61K 31/47, A 61P 31/04, C 07D 215/18, 215/22

Bayer Intellectual Property
GmbH
Janssen Pharmaceutica NV

4842

T1

C 07D 309/10

Janssen Pharmaceutica NV

4845

T1

A 61K 31/505, A 61P 31/18

Janssen R&D Ireland

4846

T1

C 07H 19/06, A 61K 31/7072, C 07H 19/10

4837

T1

4832

T1

A 61K 9/20, 9/16

MEDIVIR AB and Janssen
Products, L.P.
BASF Agro B.V., Arnhem
(NL), Zurich Branch
E-Pharma Trento S.p.A.

4827

T1

C 07D 333/40, A 61K 31/381, A 61P 31/12, C 07D 333/38,
409/12
C 12N 1/20

Vertex Pharmaceuticals
(Canada) Incorporated
CORIXA CORPORATION

4868

T1

4869

T1

A 23L 1/30, A 61K 35/74, A 61P 1/12, 3/12, B 32B 27/08, 7/02

Biogaia AB

4870

T1

C 12N 5/02, 5/073, 5/075, 5/076

ALI BIN M.ABDULLAH, Jaffar

4871

T1

A 61K 9/20, 31/223, 9/28, A 61P 1/12

BIOPROJET

4872

T1

A 61K 31/428, 9/20, 9/28

Pharmacia LLC

4873

T1

F 24J 2/40, G 06Q 50/00

natcon7 GmbH

4874

T1

A 61K 31/4168, 31/4178, C 07D 233/88, 239/22, 271/06,
401/04, 401/10, 401/12, 401/14, 403/06, 403/10, 403/14,
405/06, 405/14, 407/14
C 07D 487/04, A 61K 31/50, A 61P 35/00, C 07D 471/04

Merck Sharp & Dohme Corp.
and Pharmacopeia, LLC

4875

T1

Novartis AG

4851

T1

A 61F 9/007, A 61M 1/00

Alcon Research, Ltd.

4829

T1

A 61F 2/16

Novartis AG

4830

T1

A 61K 45/06, 31/166, 31/44, 9/20, A 61P 11/06

Takeda GmbH

4840

T1

B 65D 43/02

Superfos A/S

4838

T1

A 61K 31/57, 31/58, 9/00

4843

T1

A 61M 25/02

CHIESI FARMACEUTICI
S.p.A.
De Winter, Erwin

4839

T1

A 61K 31/165, 31/55, A 61P 9/04, 9/10

Les Laboratoires Servier

4841

T1

A 61K 38/02, 38/16, A 61P 25/28

4852

T1

H 02P 9/10, F 03D 9/00, H 02J 3/04

Yeda Research and
Development Co., Ltd.
Wobben Properties GmbH

4876

T1

C 07D 487/04

Pfizer Products Inc.

4877

T1

C 07D 231/44, A 01N 43/00, 43/56, A 61K 31/415, A 61P 33/00

ПРОМЕНИ
(11) 1217
(73) Valneva Austria GmbH
Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vienna, AT

(11) 2049
(73) Takeda Nycomed AS

(11) 1217

Drammensveien 852, Post Office Box 205,
1371 Asker, NO

(73) Valneva Austria GmbH
Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vienna, AT
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ПРЕНОС
(11) 1217
(73) Valneva Austria GmbH
Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vienna, AT

(11) 3494
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE

(11) 2733
(73) Albireo AB

(11) 4339

Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Goteborg,
SE

(73) AstraZeneca AB and Bayer Intellectual
Property GmbH

(11) 2950

151 85 Sodertalje, SE and Alfred-NobelStrasse 10, 40789 Monheim, DE

(73) CRIMAGUA LIMITED
Treasury Building Lower Grand Canal Street,
Dublin 2, IE

ПРЕСТАНОК
(11) 71
(73) SCHERTING CORPORATION

7-1, 3- chome, Kanada Nishiki-cho, Chiyodaku, Tokyo,, JP

2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New
Jersey 07033,
, US

(11) 182
(73) A.MENARINI INDUSTRIE

(11) 183

FARMAACEUTICHE RIUNITE S.r.l.
Via dei sette Santi 3, Firenze,, IT

(73) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT
Weissfrauenstrasse 9, D-63403

(11) 186

Frankfurt/Main,, DE

(73) GIOVANNA MARIA FAGNONI
Via Pian Dei Giullari 86, Firenze,, IT

(11) 184
(73) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT
Weissfrauenstrasse 9, D-63403

(11) 187
(73) INSTITUTO CHEMIOTHERAPICO DI LODI

Frankfurt/Main,, DE

SPA.
Via Emillia 99, 20075 San Grato-Lido (Milano),,

(11) 185

IT

(73) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, Ltd.
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„
бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за
идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ИД 2013/22

(45) 30/04/2014
(22) 04/09/2013

(28)
8 (осум) дизајни, тродимензионални
(30) 2195495 04/03/2013 EM
(72) Guido Bender; Yasser Serdani; Lars Keller; Eva Bongers и Dana Zimmerling
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 14-04
(54) ИКОНИ

Индустриски Дизајн
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(21) ИД 2013/27
(28)

(45) 30/04/2014

(22) 31/10/2013
4 (четири) дизајни, тродимензионални

(30)
(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) Дооел Ликуки Хоме увоз - извоз Битола
Јорго Костовски бр. 46 7000 Битола, MK
(74)
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"
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(21) ИД 2013/31
(28)

(45) 30/04/2014

(22) 12/12/2013
1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)
(72) Цветанов Глигор
(73) МАКПРОГРЕС ДОО
„Илинденска„ бб, 2310 Виница, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) ТЕГЛА

Индустриски Дизајн
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(21) ИД 2013/32

(45) 30/04/2014
(22) 12/12/2013

(28)1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Цветанов Глигор
(73) МАКПРОГРЕС ДОО
„Илинденска„ бб 2310 Виница, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) "КУТИЈА "
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(21) ИД 2013/33

(45) 30/04/2014

(22) 12/12/2013
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Цветанов Глигор
(73) МАКПРОГРЕС ДОО
„Илинденска„ бб 2310 Виница, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) "КУТИЈА"

Индустриски Дизајн
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(21) ИД 2013/34

(45) 30/04/2014
(22) 16/12/2013

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)
(72) Ѓорѓи Јуруковски
(73) Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно друштво Жарко и
др. ДОО Прилеп
Трајко Николоски 80/1 Прилеп, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) КУТИЈА
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(21) ИД 2014/1

(45) 30/04/2014
(22) 19/02/2014

(28)
(30)

2 (два) дизајни, тродимензионални

(72) Орхан Тахири
(73) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Источна Индустриска зона бб дел 3 – Маџари, 1000 Скопје, MK
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"

Индустриски Дизајн
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(21) ИД 2014/2

(45) 30/04/2014
(22) 25/02/2014

(28)
(30)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) Лоноски Дооел
ул. 1, бр. 110, инд. зона Визбегово, MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ
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(21) ИД 2014/3

(45) 30/04/2014
(22) 28/02/2014

(28)
(30)

2 (два) дизајни, тродимензионални

(72) Орхан Тахири
(73) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Источна Индустриска зона бб дел 3 – Маџари, 1000 Скопје, MK
(74)
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"

(21) ИД 2014/5
(28)

(45) 30/04/2014

(22) 10/03/2014
2 (два) дизајни, тродимензионални

(30)
(72) Блаже Чупаркоски
(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"

Индустриски Дизајн
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(21) ИД 2014/6

(45) 30/04/2014
(22) 10/03/2014

(28)
(30)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Блаже Чупаркоски
(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"

Индустриски Дизајн
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(21) ИД 2014/7

(45) 30/04/2014
(22) 10/03/2014

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(30)
(72) Блаже Чупаркоски
(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(21)
MK/I/ 2013/22
MK/I/ 2013/27
MK/I/ 2013/31
MK/I/ 2013/32
MK/I/ 2013/33
MK/I/ 2013/34
MK/I/ 2014/1
MK/I/ 2014/2
MK/I/ 2014/3
MK/I/ 2014/5
MK/I/ 2014/6
MK/I/ 2014/7

(51)
14-04
09-01
09-01
09-03
09-03
09-03
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(73)
MK/I/ 2013/22
MK/I/ 2013/27
MK/I/ 2013/31
MK/I/ 2013/32
MK/I/ 2013/33
MK/I/ 2013/34
MK/I/ 2014/1
MK/I/ 2014/2
MK/I/ 2014/3
MK/I/ 2014/5
MK/I/ 2014/6
MK/I/ 2014/7

(21)
Deutsche Telekom AG
Дооел Ликуки Хоме увоз - извоз Битола
МАКПРОГРЕС ДОО
МАКПРОГРЕС ДОО
МАКПРОГРЕС ДОО
Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно друштво
Жарко и др. ДОО Прилеп
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Лоноски Дооел
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
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РЕШЕНИЈА НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за
индустрискиот дизајн.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)
(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
(30) Право на првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или
цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на
првенство, исправа / решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 748

(45) 30/04/2014

(21) ИД 2012/3

(22) 02/03/2012

(18) 02/03/2017
(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални
(30) 02.09.2011 US 29/400,963
(72) Robert Brunner, 642 Carolina Street, San Francisco, California 94107, US и
Kenny Sweet, 3238 17th Street San Francisco, California 94110, US
(73) Beats Electronics, LLC
1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, 90404 Santa Monica, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.”29 Ноември” 17-2/3М, 1000 Скопје
(51) 14-01
(54) "ЗВУЧНИК"

Индустриски Дизајн
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(11) 749

(45) 30/04/2014

(21) ИД 2012/4

(22) 02/03/2012
(18) 02/03/2017

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(30) 02.09.2011 US 29/400,961
(72) Robert Brunner, 642 Carolina Street , San Francisco, California 94107, US и
Gregoire Vandenbussche, 1485 Waller Street, Apt 304, San Francisco, California 94117, US
(73) Beats Electronics, LLC
1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, 90404 Santa Monica, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.”29 Ноември” 17-2/3М, 1000 Скопје
(51) 14-01
(54) "СЛУШАЛКИ"

Индустриски Дизајн
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(11) 747

(45) 30/04/2014

(21) ИД 2012/57

(22) 12/10/2012

(18) 12/10/2017
(28) 4 (четири) дизајни, тводимензионални
(30) 002085183 08.08.2012 ЕМ
(72) Dorota Kocjan, Teczowa 8/14, 53-602 Wroclaw
(73) Maspex-GMW Sp. z.o.o. S.K.A.
Ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL
(74) Гавриловска Александра, адвокат
бул. “Партизански одреди“ бр.103/26, 1000 Скопје
(51) 19-08
(54) "ЕТИКЕТИ"

Индустриски Дизајн
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(11) 750

(45) 30/04/2014

(21) ИД 2013/17

(22) 04/07/2013
(18) 04/07/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Kienledesign Mr.Rudi Kienle, Staufenstrasse 9, D-73575 Leinzell
(73) Schneider Schreibgerate GmbH
Schwarzenbach 9, D-78144 Schramberg, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје
ул. “Ленинова“ 15а-13 1000 Скопје
(51) 19-06
(54) "ПЕНКАЛО"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)

(11)

14-01

748

14-01

749

19-08

747

19-06

750

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)

(21)

(11)

Beats Electronics, LLC

MK/I/ 2012/3

748

Beats Electronics, LLC

MK/I/ 2012/4

749

Maspex-GMW Sp. z.o.o. S.K.A.

MK/I/ 2012/57

747

Schneider Schreibgerate GmbH

MK/I/ 2013/17

750
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и
список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2005/607

(220) 05/08/2005

растенија,

хемиски

препарати

за

нега

на

(442) 30/04/2014

семиња, сурфактанти, природни или вештачки
хемикалии како сексуални замки или агенти за

(731) Здружение на производители на
пакувани води на Македонија ЗППВМ

забуна на инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,

ул. Никола Парапунов б.б. Скопје, MK

фунгициди, хербициди, пестициди

(740) Илија Чилиманов
ул. 27 Март, бр. 14, 1000 Скопје

(210) TM 2011/883

(220) 18/08/2011

(540)

(442) 30/04/2014
(731) CSL Behring AG
Wankdorfstrasse 10, Bern, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ПРИВИГЕН
(591) зелена, светло зелена, сина и светло сина
(531) 26.01.16;26.11.12
(554)

пиво, минерална вода и сода вода и

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
(210) TM 2011/262

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,
диететски супстанции што се користата во

(551) колективна
(510, 511)
кл. 32

(551) индивидуална

(220) 22/03/2011

медицината,

храна

за

бебиња,

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2011/935

DE
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

НЕАЛТА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење на растенија;
препарати за регулирање на растењето на
79 | С т р а н а

уништување

(220) 01/09/2011

(442) 30/04/2014
(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,

фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

(442) 30/04/2014
(300) 9773573 01/03/2011 EM
(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MUSIC WORLD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски
и
оптички
апарати
и
инструменти како и апарати и инструменти за
Трговски марки

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

вагање,

мерење,

сигнализација,

контрола

(инспекција), за помош (спасување) и за обука;
апарати
и
инструменти
за
водење,
дистрибуирање,
трансформирање,
акумулирање, подесување или управување на
електрична енергија; апарати за снимање,
пренос, репродукција на звук, слика или
податоци; магнетни подлоги за снимање;
автомати и механизми за автоматски уреди кои
се покренуваат со претходно уфрлување
кованици; компјутери, опрема за обработка на
податоци и компјутери; снимени и претходно
неснимени носачи на податоци од сите врсти
(вклучени во класа 09); компјутерски програми
(снимени); податоци снимени во електронски
облик

(кои

можат

да

се

превземат,

даунлодираат); електронски публикации (кои
можат да се даунлодираат)
кл. 38
телекомуникации; новински агенции;
изнајмување
телекомуникациски
апарати;
информации за телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги како и услуги

(591) црна, сива и бела
(531) 26.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати кои се користат
во третман на хронична констипација, синдром
на
иритирани
црева,
нарушување
на
гастроинтестиналниот
мотилитет
и
други
гастроинтестални нарушувања
(210) TM 2011/956

(442) 30/04/2014

кои припаѓаат на истражување и концепција;
услуги на индустриски анализи и истражувања;
концепција и развој на компјутерски хардвер,
софтвер и база на податоци; одржување на
компјутерски софтвер; технички консултации;
компјутерски услуги врзани за електронско
чување на податоци; изнајмување компјутери;
дизајнирање веб страни за други
(210) TM 2011/955

(220) 09/09/2011

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 09/09/2011
(442) 30/04/2014

(731) Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
301 Binney Street Cambridge, Massachusetts

(531) 27.05.01
(554)

02142, US

(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

дејностите),
информации

(540)

картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби) во

демонстрација на производи,
за
дејноста,
информатички

комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување
апарати, изнајнување рекламен

уреднички
материјал,

изработка на такси, изводи од сметка (изработка
Трговски марки
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на

изводи

од

сметка),

јавно

мислење

електронски податоци; услуги на комутација на

(испитување на јавното мислење), објавување

гласот,

рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за

овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани

организирање
/огласување/,

плакатирање
соопштенија,

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап на

промоција
/продажба
за
трето
лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот

безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
услуги;
обезбедување
услуги
на

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање

складирање на електронски податоци за трети

по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на

лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување

рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско

независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,

услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни

печатени примероци/

услуги и услуги на насочување на повиците;

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на видео и

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

аудио
конференции
и
конференции
на
телефонски
податоци;
безжични

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
комуникација; услуги на пејџери; лизинг

телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски

телекомуникациски

и

услуги, имено обезбедување глас по пат на

системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и

интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување

сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа

обезбедување мултикориснички интерактивен

на

пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско

видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална
комуникациска
мрежа,
главни

програмирање,
комуникациски

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија
или сериски врски кои ствараат главен премин

комуникации, услуги на менаџмент на центри на
податоци и глобални комуникациски мрежи;

во

аудио

обезбедување услуги на центри на податоци;

телеконференции по пат на интернет, услуги на
асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на

хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web страници, web центри, електронска

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски

пошта, електронски групи, лист сервери како и
на дигитална содржина и податоци на трети

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;

лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски

обезбедување

телекомуникациски

софтверски апликации за трети лица; услуги на

мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на

податоци;

компјутеризирани

рамките

на дејностите),
преписи
на

на

мрежата;

услуги

услуги
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опреми,

на

на

напојувања

видео

пренос

на

и

пакет

од

податоци,

електронски

видео

и

мултимедиа;

информациски

мрежи,

мрежи;

телекомуникација,
компјутеризирани

комуникации

и

мрежи
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наподатоци; обезбедување

информации во

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,

областа на мрежни услуги на компјутеризирани

US

комуникации и услуги на центри на податоци

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

(210) TM 2011/1050

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(220) 05/10/2011
(442) 30/04/2014

(540)
(731) Shiseido Company, Ltd.

FRUITIZZ

7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-0061,
JP
(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32

пиво, минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци

WRINKLERESIST 24
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2011/1107

кл. 3 сапуни; козметика; козметички препарати
за нега на кожа; препарати за нега на кожа;
производи за шминкање; производи за нега на

(300) 2011-067580 21/09/2011 JP
(731) NIKON CORPORATION
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,

коса

JP

(220) 18/10/2011
(442) 30/04/2014

(740) Друштво за застапување од областа на
(210) TM 2011/1081

(220) 13/10/2011
(442) 30/04/2014

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(731) BIOPHARM-ENGINEERING SA
75 Trakiya Blvd. 8800 Sliven, BG

(540)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

BIOPHARM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(591) бела, црна и сите нијанси на сива боја
(531) 27.07.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 фотографски инструменти и апарати;
кинематографски инструменти и апарати;
оптички апарати и инструменти; наклонливи
глави (за камери); камери; пронајдувачи на

(210) TM 2011/1099

(220) 17/10/2011
(442) 30/04/2014

домет (за камери); машини и апарати за
развивање слики, печатење, зголемување или
обработка; триножци (за камери); бленди (за

(731) The Coca-Cola Company
Трговски марки
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камери); мевови (за камери); котури (за камери);

волумен во јапонски стил во облик на кутија

проектори

(маса);

на

слајдови;

само-тајмери

(за

планиметри;

коректори

за

мерење;

камери); фотографски блиц уреди (за камери);
блиц лампи (за камери); визири (за камери);

машини и апарати за мерење на изведени
единици; манометри; индикатори на ниво

филтери за леќи (за камери); капачиња за леќи
(за камери); блиц пиштоли (за камери); лежишта

(либели); мерачи на акустика (звук); тахометри;
акцелерометри;
рефрактометар;
светлосни

за филмови (за камери); исфрлувачи на бленда
(за камери); леќи (за фотографски апарати);

мерачи на порој; фотометри; алтиметар
(висинометар);
хигрометар
(влагометар);

броила

изложеност);

луксметар; мерачи на вибрации; мерачи на

филмски проектори; фолии за графоскопи;
машини и апарати за развивање или обработка

бучава; машини за регистрирање (машини за
мерење); индикатори на брзина; калориметри;

на филмски ленти; кинематографски камери;
проекциски екрани за филмски ленти; машини за

вискозиметар;
мерачи
на
згуснатост;
гравиметри; мерачи на густина; динамометри;

обработка (за филмски ленти);
инструменти
за
снимање

апарати и
на
звук

протокомери (мерачи на проток); машини и
инструменти за прецизно мерење; мерачи на

(кинематографски апарати); телескопи и слично;

агли; апарати за делење на агли (мерни

тела на цевки за телескопи (леќи-цилиндри);
триножци (за телескопи); перископи; двогледи;

инструменти);
инклинометар;

рефлектори (за
телескопи);
призми (за
телескопи); телескопи; леќи (за телескопи);

мерење на равност; профил проектори;
проверувачи на градуација (проверувачи на

микроскопи; лупи; тела на цевки за микроскопи
(леќи-цилиндри);
металуршки
микроскопи;

калибрирање); мерачи за мерење на должина;
машини и инструменти со навои; компаратори

биолошки

(за

(не електронски); машини и инструменти за

микроскопи);
призми
(за
микроскопи);
поларизациски микроскопи; стереоскопи; леќи

тестирање на рапавост на површина; машини и
инструменти за тестирање на равност; машини и

(за микроскопи); камери и делови и додатоци за
исти; леќи за камери; футроли за камери и

инструменти
за
автоматско
подесување/регулирање; машини и инструменти

дигитални камери; ленти за камери и дигитални
камери; оптички апарати и инструменти;

за автоматска контрола на притисок; машини и
инструменти за автоматска контрола на проток

футроли посебно направени за фотогафски

на

апарати
и
инструменти;
ултравиолетови
зраци,
за

филтери
за
фотографија;

автоматска контрола на состав на течност;
машини и инструменти за автоматска контрола

филтери (фотографија); сијалици за блиц
(фотографија); батериски лампи (фотографија);

на ниво на течност; машини и инструменти за
автоматска контрола на температура; машини и

исфрлувачи на бленди (фотографија); бленди
(фотографија); котури (фотографија); база за

инструменти за автоматска контрола на
согорување (оксидација); машини и инстументи

фотографски апарати; визири, фотографски;

за автоматска контрола на вакуум; машини и

триножци за камери; епидијаскопи; фотографска
опрема и делови и додатоци за иста;

инструменти за автоматска контрола на
калории; машини и инструменти за контрола на

далечински управувачи за камери и дигитални
камери; камери со проектор со течен кристал;

програми; машини и инструменти за контрола на
материјали; тест за машини за компресија на

дигитални камери со проектор со течен кристал;
машини и инструменти за мерење или

метали; тест за машини за цврстина на метал;
тест за машини за цврстина (крутост) на метал;

тестирање; машини и инструменти за мерење

машини за тестирање на гуми; машини за

стандардни
единици;
индикатори
на
температура; плиномери; термометри; мерачи

тестирање на бетон; машини за тестирање на
цемент; машини за тестирање на текстил;

на вода; ваги; ленти за мерење; мерач на

машини за тестирање на пластика; машини за

за
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и
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тестирање на граѓа; машини и инструменти за

воздухопловна радио комуникација; машини и

надзор (прегледување); инструменти за мерење

апарати

на вертикали (алхидади); метеоролошки машини
и апарати; основни плочи (за потреба на

повеќеканална радио комуникација; машини и
апарати за фиксни (статични) станици за

прегледување); машини и апарати за мерење
далечина (пронаоѓачи на домет); покажувачи на

едноканална радио комуникација; машини и
апарати за радио комуникација во возила;

наклон на брод (клинометри); троножци (за
машини за прегледување); магнетски компаси

машини и апарати за радио комуникација во
морнарица; машини и уреди кои користат радио

(за надзор); игли за компас за прегледување;

сигнал на далечина; навигациски апарати за

жирокомпас;
магнетски
жирокомпаси;
фотограметриски машини; машини за мерење

возила [компјутери на плочи (он-боард)];
машини и апарати за радиофарови; уреди за

на ниво (за прегледување); прецизни направи за
мерење агли (прецизни теодолити); стапови

пронаоѓање радио станици; радарски машини и
апарати;
лоран
(систем
на
далечинска

пловци (за мерење брзина на воден млаз);
ланци за прегледување; мети (за стапови за

радионавигација) навигација на машини и
апарати;
машини
и
инструменти
за

нивелирање);

транзити

(за

за

фиксни

(статични)

станици

за

прегледување);

телеметриско далечинско управување; машини

стапови за нивелирање (за прегледување);
секстанти; астрономски машини и инструменти

и апарати со аудио фреквенција; инструменти и
системи на јавни адреси; ЦД плеери; џубокс;

за мерење; меридијански транзитни телескопи;
астрономски спектографи; зенитни телескопи;

касетофони; електрични грамофони; грамофони;
машини и апарати за снимање на звук [апарати

електронски дијаграми за идентификување на
скриена снага на боја; термосензитивни ленти за

со аудио фреквенција]; машини и апарати со
видео фреквенција; дигитални фотоапарати;

покажување

видео

температура;

тестирање
на
телекомуникациски

тест

узорци

за

настанување
'рѓа;
уреди
и
апарати;

камери

[камкордери];

видео

плеери;

видео рекордери, ДВД плеери, ДВД рекордери;
делови и прибор за телекомуникациски машини

телефонски апарати; интерфони; мобилни
телефони; апарати за автоматско префрлување

и апарати; антени [воздушни]; ормари
телекомуникациски апарати]; калеми

[за телекомуникации]; апарати за рачно
префрлување [за телекомуникации]; телефонски

[за телекомуникациски апарати]; бришачи за
магнетни ленти; чистачи за магнетни ленти;

апарати; машини и апарати за комуникација

бришачи за магнетни глави; чистачи за магнетни

преку
жица;
телеграфски

глави [апарати]; звучници; конектори [за
телекомуникациски
апарати];
подножја
и

телепринтери;
автоматски
апарати;
фототелеграфски

апарати; рачни телеграфски апарати; машини за
повторување измени; факс машини; машини и

сталажи [за телекомуникациски
апарати]; тастери [на

апарати
машини

за пренос [за телекомуникации];
и апарати за пренос на аудио

телекомуникациски
апарати];
електрични
кондензатори [за телекомуникациски апарати];

фреквенции [за телекомуникации); машини и

осигурувачи [за телекомуникациски апарати];

апарати за пренос преку кабел; машини и
апарати за пренос по линија на напојување;

електрични отпорници
[за
телекомуникациски

машини и апарати за пренос по електрични
водови; машини и апарати за пренос и

магнетофонски ленти за касетофони; преодни
прекинувачи [за телекомуникациски апарати];

повторување; машини и апарати за емитување;
телевизиски
приемници
[телевизори];

утична
плоча;
подобрувачи
телекомуникациски апарати]; празни

телевизиски предаватели; радио приемници;

касети;

радио предаватели; машини и апарати за радио
комуникација; преносиви машини и апарати за

телекомуникациски
апарати];
фонометар;
слушалки;

радио комуникација; машини и апарати за

трансформатори [за телекомуникациски

Трговски марки

индикаторски

машини

[за

апарати];

и

празни

[за
видео

лампички

[за

електричен
електрични
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апарати]; заштитници [за телекомуникациски

полначи за фотоапарати и дигитални камери;

апарати];

телекомуникациски

игри за користење (апарати за нив) кои се

апарати]; апарати за чистење грамофонски
плочи; празни дискови за снимање; спрееви за

прилагодени за употреба со надворешен екран
или

грамофонски плочи; дигитални апарати и
делови и опрема за нив; дигитален фото рам;

монитор; електронски кола и ЦД-РОМ-ови
снимени со програми за рачни игри со екрани со

"смарт" телефони; електронски машини, апарати
и нивни делови; Гајгеров бројач; заварувач со

течен
кристал;
грамофони;
метрономи;
електронски кола и ЦД-РОМ-ови снимени со

висока

автоматски

микрофони

[за

фреквенција;

циклотрони

(за

и

програми

за

изведување

за

немедицински цели); индустриски рендген
машини и апарати (за немедицински цели);

електронски
музички инструменти;

индустриски бататрони (за немедицински цели);
магнетни машини за испитување; магнетни

можат да се превземат; ЕП плочи; ЛП плочи;
магнетни картички со снимен звук, плочи и

детектори на објекти; заштитни оклопи за
магнетни дискови; машини и апарати за

касети;
снимени
компакт
дискови;
кинематографски филмови за прикажување;

сеизмички истражувања; хидрофонски машини и

слајд филмови за

апарати; длабиномер; ултразвучен детектор на
кварови; ултразвучни сензори; електростатички

прикажување; носачи на слајд филмови; слики
кои можат да се превземат; снимени видео

машини за копирање; електронски систем за
затварање врати; компјутери; електронски

дискови и видео касети; слајдови [фотографии];
транспарентни
слајдови
[фотографии];

микроскопи; електронски калкулатори за на
маса; хард дискови; програми за обработка на

електронски изданија

текст; електронски цевки; рендген цевки [за

(210) TM 2011/1122

немедицинска употреба]; фотосензитивни цевки
[фото цевки] вакуум цевки; исправувач на цевки;

музички

фајлови кои

(220) 21/10/2011
(442) 30/04/2014

катодни
цевки;
цевки
за
празнење;
полупроводни елементи; термистори;

(731) Bloomberg Finance L.P. (a Delaware
Limited Partnership)

диоди; транзистори; електронски кола [не
вклучувајќи оние кои се снимени со компјутерски

731 Lexington Avenue, New York, NY 10022, US

програми]; интегрални кола; интегрални кола од

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

големи
размери;
компјутерски
програми;
мемориски картички во цврста состојба; флеш

(540)

мемориски картички; компјутерски софтвер за
уредување и организирање фотографии и
филмови;
лабораториски
апарати
и
инструменти; лабораториски експериментални
машини и апарати; производители на воздушен
гас; инкубатори во кои се одржува константна
температура; инкубатори во кои се
одржува константна влажност; стакларија за
научни
експерименти
во
лаборатирии;
порцеланска опрема за научни експерименти во
лаборатории;
печки
за
лабораториски
експерименти; научни модели и узорци; батерии
и
ќелии; суви ќелии; мокри ќелии, акумулатори
[батерии];

фотонапонски
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ќелии;

батерии

и

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

BLOOMBERG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутери, компјутерски хардвер и
компјутерски
програми
за
употреба
во
пристапување до информациски бази на
податоци,
за
изведување
персонални
компјутерски апликации во областа на новости,
бизнис, финансии, тековни настани, индустриите
за забава и спорт, приказни од човечки интерес,
хартии од вредност, пазари на хартии од
вредност и енергетска индустрија, анализирање
меѓународни пазари на хартии од вредност, и
анализирање и известување за меѓународни
бизнис и финансиски новости; компјутерски
Трговски марки

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

софтвер

за

интерактивна

електронска

информациски услуги објавени преку, од или по

комуникација околу хартии од вредност и за

пат

изведување
персонални
компјутерски
апликации, имено, интегрирање механизми со

обезбедувајќи
информации,
интервјуа
и
коментари поврзани со финансии, хартии од

податоци, креирање бази на
табеларни
пресметувања,

вредност и пазари на хартии од вредност
кл. 38 емитување на радио и телевизија

податоци и
изведување

на

мрежен

дистрибутивен

систем

аналитики, испорачување на мултимедијална
содржина на-барање (on-demand), генерирање

кл. 41
услуги за забава од природата на
произведство и дистрибуција на програми

графики, обезбедување календарски и е-меил

дистрибуирани преку емитување, телевизија,

можности, и обезбедување можности за
електронско тргување и управување со нарачки

радио, кабел, и директен сателит во областа на
новости, бизнис, финансии, тековни настани,

кл. 16
публикации, имено, извештаи,
директориуми, билтени, памфлети, списанија

забава, спорт, приказни од човечки интерес,
хартии од вредност, пазари на хартии од

прилози на весници и списанија во областа на
новости, бизнис, финансии, тековни настани,

вредност
и
енергетската
индустрија;
обезбедување интерактивни, електронски и

забава, спорт, приказни од човечки интерес,

аудио

хартии од вредност, пазари на хартии од
вредност и енергетската индустрија

информациски услуги објавени преку, од или по
пат
на
мрежен
дистрибутивен
систем

кл. 35 бизнис информациски услуги, имено,
новости за компании, компаниски анализи и

обезбедувајќи
информации,
интервјуа
и
коментари поврзани со новости за тековни

профил информации, извештаи за заработка,
проценки и директиви, аналитички презентации

настани, забава, спорт, и приказни од човечки
интерес; обезбедување он-лајн публикации од

и

природата

препораки,

соопштенија

за

печат

и

и

визуелни

на

комуникациски

извештаи,

и

директориуми,

финанскиски извештаи до КХВ (Комисија за
хартии од вредност), бизнис истраги, бизнис

референтни материјали и магазини поврзани со
новости, бизнис, финансии, тековни настани,

менаџмент, економски предвидувања, бизнис
истражување и статистички информации;

забава, спорт, приказни од човечки интерес,
хартии од вредност, пазари на хартии од

обезбедување интерактивни информации за
телефонски именик и помош за јавни компании;

вредност и енергетската индустрија; услуги за
репортирање новости, имено, собирање и

обезбедување

ширење на новости преку компјутер

интерактивни,

електронски

и

аудио
и
визуелни
комуникациски
и
информациски услуги објавени преку, од или по

(210) TM 2011/1124

пат
на
мрежен
дистрибутивен
систем
обезбедувајќи
информации,
интервјуа
и

(220) 25/10/2011
(442) 30/04/2014

коментари поврзани со бизнис
кл. 36 финансиски услуги од природата на

(731) New Wave GroupLicensing SA
Orrekulla Industrigata 61, 425 36 HISINGS

обезбедување систем за тргување на хартии од

KARRA, SE

вредност;
електронско
обезбедување
на
услугите на посредник за тргување на хартии од

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

вредност; објективна проценка на хартии од
вредност; информациски услуги поврзани со

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

финансии и финансиски новости, вклучително
обезбедување анализи на пазари за хартии од

(540)

вредност

и

проценуваат
обезбедување
аудио

и

модели

што

објективно

ги

хартиите
од
вредност;
интерактивни, електронски и
визуелни

Трговски марки

комуникациски

NEW WAVE
(551) индивидуална
(510, 511)

и
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кл. 25 веќе направени облека и обувки за жени
и мажи

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

(210) TM 2011/1130

(220) 27/10/2011

алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(442) 30/04/2014

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

THE BEST OF
MACEDONIA

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NAJDOBROTO OD
MAKEDONIJA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

(551) индивидуална
(510, 511)

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

(210) TM 2011/1156

(220) 31/10/2011

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и

(442) 30/04/2014

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

(210) TM 2011/1154

(220) 31/10/2011

алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(442) 30/04/2014

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

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

алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(540)

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VKUSOT NA
MAKEDONIJA

THE TASTE OF
MACEDONIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

(551) индивидуална
(510, 511)

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

(210) TM 2011/1159

(220) 02/11/2011

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(442) 30/04/2014
(731) Скопски Саем ДОО Скопје
ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2011/1155
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(220) 31/10/2011

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(442) 30/04/2014

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
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организирање

(540)

саемски

манифестации,

приредби, изложби
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
(531) 27.05.01
(551) индивидуална

кафеани, кафетерии, изнајмување простори за
состаноци,
изнајмување
на
привремени

(510, 511)

сместувања (резервирање на привремено
сместување), ресторани, ресторани за брзо и

кл. 35
совети

водење дејност (служби за давање
за водење на одделни дејности),

постојано

послужување

(шанк-барови),

дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),

ресторани за самопослужување

демонстрација
на
производи,
изложби
(организирање на изложби) во комерцијални и

(210) TM 2011/1168

(220) 04/11/2011
(442) 30/04/2014

рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), манекени (манекенски услуги) во

(731) NATURIN VISCOFAN GMBH

рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка на

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

текстови,
огласување
организирање
дејности

(540)

и
рекламирање,
(советување
за

организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекги, печатени примероци/
кл. 41 забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги на
клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/,

планирање

приеми

/забава/,

практично
обучување
/демонстрирање/,
приредби (одржување на приредби), разговори
(организирање и водење на разговори),
разонода, семинари (организирање и водење

Badeniastrasse 13, 69469 Weinheim, DE

NATURIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 црева, вештачки црева, вештачки црева
направени од животинска кожа, вештачки црева
направени од сирови материјали од животинско
потекло или направени од влакнести
материјали од животинско потекло во природна
форма на мочни меури, црева, желудници и како
пакувања (омоти) за колбаси, омоти за шунка и
пакувања за паштети, материјали што служат за
пакување сирови материјали од животинско
потекло

или

влакнести

материјали

животинско потекло
(210) TM 2011/1247

(220) 30/11/2011
(442) 30/04/2014

(731) Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје
бул.„Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

семинари), симпозиуми (организирање и водење
на симпозиуми), слободно време (услуги врзани
за

исполнување

на
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(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(531) 24.17.25;27.05.24
(551) индивидуална

жита,

(510, 511)
кл. 16 весници, хартија, картон и производите
од нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списание
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување

рекламен

простор,

објавување

рекламни текстови, објавување на јавни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
пропагандни
распределба /дистрибуција/ на

дејности,
примероци,

рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку
компјутерска мрежа
кл. 41 објавување текстови /текстови што не се
рекламни/, пишување текстови / текстови што не
се рекламни/, он-лајн објава на списанија
(електронски публикаци на весници), издавање
книги, објавување електронски книги и списанија
преку компјутерски мрежи
(210) TM 2011/1364

производи

од

тесто

и

слатки,

мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2011/1365

(220) 23/12/2011
(442) 30/04/2014

(731) DP BEVERAGES LIMITED
PO Box 309GT, Ugland House, South Church
Street George Town, Grand Cayman , KY
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FUZE TEA
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 23/12/2011

кл. 30

(442) 30/04/2014

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(731) DP BEVERAGES LIMITED
PO Box 309GT, Ugland House, South Church
Street George Town, Grand Cayman , KY
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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леб,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
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(210) TM 2011/1378

(220) 29/12/2011

кл. 35

(442) 30/04/2014

управување со работи, канцелариски работи,

огласување, водење на работење,

(731) DP BEVERAGES LIMITED

рекламирање
(огласување),
агенции
за
рекламирање, рекламен материјал (ажурирање

PO Box 309GT, Ugland House, South Church
Street George Town, Grand Cayman , KY

на рекламниот материјал), рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), рекламен

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

простор (изнајмување на рекламен простор),
советување на потрошувачите (комерцијални

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

информации и советување на потрошувачите,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

продавница за советување на потрошувачите,
проценки (бизнис проценки), помош (помош во
водењето бизнис), лепење плакати, бизнис
проценки,
бизнис
консултирање
(професионално бизнис консултирање), бизнис
информации,
бизнис
испитување,
бизнис
истражување, советување за бизнис работење и
организација, помош во водењето бизнис,
советување за бизнис работење, комуникациски

(591) црна, бела, жолта и сите нијанси на зелена
(531) 05.03.13;27.05.01
(551) индивидуална

собирање
на
консултирање

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32

медиуми
(презентација
комуникациски медиуми),

пиво, минерална и сода вода и други

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

на
стоки
на
за малопродажба,

статистички
(професионално

податоци,
бизнис

консултирање), анализа на цените, директно
поштенско
рекламирање,
ширење
на
рекламните огласи, дистрибуција на примероци,
копирање на
организирање

документи, советување за
на
работењето,
бизнис

проучување, бизниси (услуги за преместување
на бизнисите), комерцијално-информативни
агенции,

промет

на

услуги,

раководење

производство на пијалаци

(советнички услуги за бизнис раководење,
маркетинг истражување, ангажирање манекени

(210) TM 2011/1384

за
рекламирање
или
промовирање
на
производи, компјутерско рекламирање преку

(220) 30/12/2011
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО
Скопје
ул.11 Октомври бр.3/4, Скопје, MK
(740) Марта Поповска
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

SAATCHI & SAATCHI
(551) индивидуална
(510, 511)

интернет, испитување на јавното мислење,
организирање изложби од комерцијален и
рекламен

карактер,

организирање

трговски

саеми за комерцијални и рекламни цели,
надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги,
презенатција
медиуми за

на стоки на
малопродажба,

комуникациски
обработка на

текстови, услуги за набавка за трети лица,
односи со јавноста, објавување на рекламни
текстови, подготвување на рекламни рубрики,
изнајмување време за рекламирање на
медиумите, изнајмување рекламен матријал,
промовирање на продажбата на трети лица,
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дистрибуција

на

рекламен

материјал,

кл. 35

огласување, водење на работење,

уредување на излози, телевизиско и радио

управување со работи, канцелариски работи,

рекламирање, пишување рекламни текстови,
ажурирање на рекламен материјал

рекламирање
(огласување),
агенции
за
рекламирање, рекламен материјал (ажурирање

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни

на рекламниот материјал), рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), рекламен

активности, забавни паркови, разонода (забава),
оганизирање и водење концерти, организирање

простор (изнајмување на рекламен простор),
советување на потрошувачите (комерцијални

и водење конференции, организирање и водење

информации и советување на потрошувачите,

конгреси, организирање и водење семинари,
организирање
и
водење
симпозиуми,

продавница за советување на потрошувачите,
проценки (бизнис проценки), помош (помош во

организирање и водење работилници (обука),
организирање избор на убавици, резервирање

водењето бизнис), лепење плакати, бизнис
проценки,
бизнис
консултирање

места за шоу, известување за забави, водење,
монтажирање (монтажирање видео ленти),

(професионално бизнис консултирање), бизнис
информации,
бизнис
испитување,
бизнис

оганизирање изложби за културни и образовни

истражување, советување за бизнис работење и

цели,
организирање
шоу
програми,
организирање спортски натпревари, планирање

организација, помош во водењето бизнис,
советување за бизнис работење, комуникациски

забави, фотографски репортажи, продукција на
шоу програми, сценски декор (изнајмување на

медиуми
(презентација
комуникациски медиуми),

сценски декор за приредби), телевизиска
забава, телевизиски програми (продукција на

собирање
на
консултирање

радио и телевизиски програми), услуги на

консултирање), анализа на цените, директно

пишување на сценарија
кл. 42
научни и технолошки

поштенско
рекламирање,
ширење
на
рекламните огласи, дистрибуција на примероци,

услуги

и

на
стоки
на
за малопродажба,

статистички
(професионално

податоци,
бизнис

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите, услуги за индустриски анализи и

копирање на
организирање

истражувања, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер, графички

проучување, бизниси (услуги за преместување
на бизнисите), комерцијално-информативни

дизајн, интернет страници, индустриски дизајн,

агенции,

дизајн
на амбалажа, дизајнирање облека,
дизајн за рекламни цели

(советнички услуги за бизнис раководење,
маркетинг истражување, ангажирање манекени

(210) TM 2011/1385

за
рекламирање
или
промовирање
на
производи, компјутерско рекламирање преку

(220) 30/12/2011
(442) 30/04/2014

документи, советување за
на
работењето,
бизнис

промет

на

услуги,

раководење

интернет, испитување на јавното мислење,
организирање изложби од комерцијален и

(731) Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО

рекламен

Скопје
ул.11 Октомври бр.3/4, Скопје, MK

саеми за комерцијални и рекламни цели,
надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги,

(740) Марта Поповска
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

презенатција
медиуми за

(540)

текстови, услуги за набавка за трети лица,
односи со јавноста, објавување на рекламни

ZENITHOPTIMEDIA
(551) индивидуална
(510, 511)

карактер,

организирање

на стоки на
малопродажба,

трговски

комуникациски
обработка на

текстови, подготвување на рекламни рубрики,
изнајмување време за рекламирање на
медиумите, изнајмување рекламен матријал,
промовирање на продажбата на трети лица,
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дистрибуција

на

рекламен

материјал,

уредување на излози, телевизиско и радио
рекламирање, пишување рекламни текстови,
ажурирање на рекламен материјал
кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни

(591) сина

активности, забавни паркови, разонода (забава),
оганизирање и водење концерти, организирање

(531) 26.11.06;27.05.01
(551) индивидуална

и водење конференции, организирање и водење

(510, 511)

конгреси, организирање и водење семинари,
организирање
и
водење
симпозиуми,

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

организирање и водење работилници (обука),
организирање избор на убавици, резервирање

рекламирање
(огласување),
агенции
за
рекламирање, рекламен материјал (ажурирање

места за шоу, известување за забави, водење,
монтажирање (монтажирање видео ленти),

на рекламниот материјал), рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), рекламен

оганизирање изложби за културни и образовни

простор (изнајмување на рекламен простор),

цели,
организирање
шоу
програми,
организирање спортски натпревари, планирање

советување на потрошувачите (комерцијални
информации и советување на потрошувачите,

забави, фотографски репортажи, продукција на
шоу програми, сценски декор (изнајмување на

продавница за советување на потрошувачите,
проценки (бизнис проценки), помош (помош во

сценски декор за приредби), телевизиска
забава, телевизиски програми (продукција на

водењето бизнис), лепење плакати, бизнис
проценки,
бизнис
консултирање

радио и телевизиски програми), услуги на

(професионално бизнис консултирање), бизнис

пишување на сценарија
кл. 42
научни и технолошки

и

информации,
бизнис
испитување,
бизнис
истражување, советување за бизнис работење и

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите, услуги за индустриски анализи и

организација, помош во водењето бизнис,
советување за бизнис работење, комуникациски

истражувања, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер, графички

медиуми
(презентација
комуникациски медиуми),

дизајн, интернет страници, индустриски дизајн,

собирање

дизајн
на амбалажа, дизајнирање облека,
дизајн за рекламни цели

консултирање
(професионално
бизнис
консултирање), анализа на цените, директно

(210) TM 2011/1386

поштенско
рекламирање,
ширење
на
рекламните огласи, дистрибуција на примероци,

услуги

(220) 30/12/2011
(442) 30/04/2014

на

копирање на
организирање

на
стоки
на
за малопродажба,

статистички

податоци,

документи, советување за
на
работењето,
бизнис

(731) Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО

проучување, бизниси (услуги за преместување

Скопје
ул.11 Октомври бр.3/4, Скопје, MK

на бизнисите), комерцијално-информативни
агенции, промет на услуги, раководење

(740) Марта Поповска
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

(советнички услуги за бизнис раководење,
маркетинг истражување, ангажирање манекени

(540)

за
рекламирање
или
промовирање
на
производи, компјутерско рекламирање преку
интернет, испитување на јавното мислење,
организирање изложби од комерцијален и
рекламен карактер, организирање трговски

Трговски марки
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саеми

за

комерцијални

и

рекламни

цели,

World Headquarters, 1345 Avenue of the

надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги,

Americas, New York, NY 10105-0196, US

презенатција
медиуми за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

на стоки на
малопродажба,

комуникациски
обработка на

текстови, услуги за набавка за трети лица,
односи со јавноста, објавување на рекламни

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

текстови, подготвување на рекламни рубрики,
изнајмување време за рекламирање на

(540)

медиумите, изнајмување рекламен матријал,

БИДИ НАЈДОБАР СО
НАЈДОБРИТЕ

промовирање на продажбата на трети лица,
дистрибуција
на
рекламен
материјал,

(551) индивидуална

уредување на излози, телевизиско и радио
рекламирање, пишување рекламни текстови,

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

ажурирање на рекламен материјал
кл. 41
образовни услуги, подготвување на

менаџмент): управување на работа 9бизнис

културни

администрација); канцелариски работи/функции;
дистрибутерски услуги; малопродажни услуги од

активности, забавни паркови, разонода (забава),
оганизирање и водење концерти, организирање

продавници; продажба од врата на врата (doorto-door), директна покана од страна на

и водење конференции, организирање и водење
конгреси, организирање и водење семинари,

независни трговски претставници, телефон,
каталог за нарачки по пошта и преку глобална

организирање
и
водење
симпозиуми,
организирање и водење работилници (обука),

компјутерска мрежа на информации, сите во

наставата,

забава,

спортски

и

организирање избор на убавици, резервирање

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

места за шоу, известување за забави, водење,
монтажирање (монтажирање видео ленти),

лична нега, додатоци во исхраната, вежбање и
фитнес опрема, спортски производи, книги,

оганизирање изложби за културни и образовни
цели,
организирање
шоу
програми,

предходно снимени видео и аудио ленти,
компакт дискови и предмети за подарок;

организирање спортски натпревари, планирање
забави, фотографски репортажи, продукција на

промотивни и рекламни кампањски услуги во

шоу програми, сценски декор (изнајмување на

областа на вработувањето
трговски претставници

сценски декор за приредби), телевизиска
забава, телевизиски програми (продукција на

кл. 41
образовни услуги; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни активности;

радио и телевизиски програми), услуги на
пишување на сценарија

бизнис (деловно) образовни и обучувачки услуги
за развој и олеснување на прилагодено

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на

лидерство; бизнис

едукативни

на

независни

програми

за

и

директори, вработени, соработници и агенти;
бизнис (деловна) обука; бизнис обучувачки

истражувања, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер, графички

консултантски услуги; образовни услуги преку
спроведување
на
часови,
семинари,

дизајн, интернет страници, индустриски дизајн,
дизајн
на амбалажа, дизајнирање облека,

конференции и работилници од областа на
малопродажни
услуги
и
продажба
на

дизајн за рекламни цели

комерцијални производи и дистрибуција на

(210) TM 2012/102

материјали за обука поврзани со нив; образовни
услуги преку спроведување на конференции,

истите,

услуги

за

индустриски

анализи

(220) 06/02/2012
(442) 30/04/2014

(731) Avon Products, Inc.
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(531) 08.01.08;25.01.19
(210) TM 2012/111

(220) 08/02/2012

(551) индивидуална

(442) 30/04/2014

(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки

(731) ЦД Фруит, дооел
ул.Благоја Стефковски 8/10, Скопје , MK

(210) TM 2012/319

(540)

(220) 04/04/2012
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, MK
(540)

DR. ARSENKOV
(551) индивидуална
(591) зелена, портокалова и црна
(531) 05.07.13;05.07.23;27.05.23

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за

(551) индивидуална
(510, 511)

мерење; препарати за чистење, полирање,

кл. 32 безалкохолни пијалаци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на заби

безалкохолни пијалаци
(210) TM 2012/389
(210) TM 2012/231

(442) 30/04/2014

(220) 09/03/2012
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово
ул.Никола Карев бб, Валандово, MK
(740) Зоран Стојановски, адвокат
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

(220) 17/04/2012

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 оцет
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(591) црвена, кафена, зелена, жолта и
портокалова
Трговски марки
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(442) 30/04/2014

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци

(540)

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена, црна, бела, светло и темно: жолта,
црвена, зелена, сина, окер
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

(551) индивидуална
(510, 511)

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

кл. 30 оцет
кл. 31 пивски слад

материјали за завои, материјали за пломбирање

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2012/1041

(210) TM 2012/393

(220) 04/10/2012

(220) 18/04/2012

(442) 30/04/2014

(442) 30/04/2014
(731) Мiрјана Градчанова Ивковска

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли
и бонбони

ул.Вељко Влаховиќ 5, Центар, 1000 Скопје,

ул.808, бр.8, MK

MK

(540)

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

ВИОЛЕТ VIOLET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички креми, бои за коса, козметички
лосиони,
козметички
производи
кл. 44

прибор,

козметички

фризерски салони, козметички салони,

маникирање
(210) TM 2012/396

(220) 18/04/2012
(442) 30/04/2014

(731) АД „ЈАКА-80" Радовиш
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
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(591) црвена, црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
житo,

леб,

производи

од

тесто

и

слатки,

сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за
печење, сол, сенф, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
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услуги
(210) TM 2012/1104

што

ги

даваат

трети

лица

за

задоволување на потребите на поединците

(220) 22/10/2012
(442) 30/04/2014

(210) TM 2012/1144

(220) 01/11/2012

(731) Интер Конекшн Груп
ул. Тодор Паница бр. 12/18 1000 Скопје, MK

(442) 30/04/2014
(731) ФОР ТРАНС ДООЕЛ уоз-извоз Скопје
бул.Јане Сандански 34/2/14, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

FORTRANS

(591) зелена, црна

(551) индивидуална

(531) 05.03.14;27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 39
бродови (складирање во бродови);

(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,
козметички производи,
лосион
за
коса,
препарати за нега на забите
кл. 5 диететски супстанци што се корЗЅистат во
медицината
кл. 29 масла и масти за јадење
кл.
35
огласување,
водење
на
работење,управување со работи, канцелариски
транспортни

услуги,

пакување

и

складирање, организирање патувања
(210) TM 2012/1136

изнајмување
контејнери
за
складирање;
информирање за превоз; испорачување пакети;
испорачување стоки; контејнери за складирање
(изнајмување контејнери за складирање); мебел
(превезување мебел); пакување стоки; поморски

кл. 30 чај, мед, мирудии

работи
кл. 39

бродски
превоз;
воздушен
транспорт;
железнички
превоз;
завиткување
стоки;

(220) 30/10/2012
(442) 30/04/2014

(731) Адвокат Борис Ношпал
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

превоз; поморско посредување; посредување за
превоз; посредување за шпедиција; поштенски
услуги [пораки или стока]; превезување;
превезување и складирање ѓубре; превезување
мебел;

превезување

со

камиони;

превоз

(информации за превоз); превоз (посредување
за превоз); превоз (резервации за превоз);
превоз на товар од брод на пристаниште со
брод
за
претовар;
растоварање
товар;
резервации
складирање;

за
превоз;
складирање

речен
во

превоз;
бродови;

складирање стоки; стоки (испорачување стоки);
стоки
(складирање
стоки);
товарење
и
растоварање
бродови;
транспортирање;
транспортирање стоки; услуги за преселување;
шпедитерски услуги; шпедиција (посредување
за шпедиција)
(210) TM 2012/1145

(531) 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи канцелариски работи
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за

(220) 01/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) Претпријатие за производство, промет
и услуги ЛУЦЕРН - ВИП ДОО Скопје
ул.Ангел Димовски бр.8/5-13, Скопје, MK

заштита на имот и лица; лични и општествени
Трговски марки
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(740) Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ
ДОО СКОПЈЕ
ул. "Владимир Комаров" 18А/1-5 1000 Скопје
(540)

(591) црна, златна, сина
(531) 01.01.02;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
(591) црна, бела, сина и зелена

(210) TM 2012/1152

(531) 02.09.01;25.01.19
(551) индивидуална

(442) 30/04/2014

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парсримерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни

препарати

за

медицински

цели;

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 30

(220) 06/11/2012

уништување

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

(731) МЕДИКА АД.,
гр.Софија 1504, област Софија обштина
Столична, реон Обориштце, бул. Кнез
Александра Дондуков бр.85, BG
(740) Петре Шилегов, адвокат
Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000
(540)

TM URIMAX
(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

мирудии; мраз
(210) TM 2012/1160
(210) TM 2012/1150

(220) 08/11/2012
(442) 30/04/2014

(220) 06/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) ТД Нерц ДОО
Бојмија 1/2-5, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)
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(591) црна, бела, зелена, и портокалова
(531) 26.11.02;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.04.16;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

9

ноутбук

компјутери;

преносливи

компјутери;
таблет
компјутери;
лаптоп
компјутери; компјутерско глувче; компјутерски
дисплеј монитори; компјутерски процесори;
компакт диск плеери; персонални компјутери;
матични плочи; електронски читач на книги;
мобилни телефони; персонални дигитални
асистенти

(PDA);

плочи

со

компјутерски

интерфејс; компјутерски мрежни уреди, имено,
контролери за мрежен интерфејс, рутери,

кл. 35 услуги при трговија на големо и мало со
пластични шишиња, иноксни шишиња, иноксни
чаши, пластичен прибор, пластични кутии за
храна и термоси
(210) TM 2012/1243

(220) 26/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) Магрони ДОО Скопје
Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(540)

хабови, мостови, свичови и повторувачи;
драјвери за софтвер; компјутерски софтвер и
фирмвер за програми за оперативни системи;
компјутерски LCD монитори; компјутерски
терминали,

PC

(персонални

компјутерски)

картички за употреба во складирање и
комуникација; торби прилагодени за лаптоп
компјутери; компјутерски хардвер; компјутерски
софтвер; дигитални аудио и видео плеери;
микрофони;
звучници
за
компјутери;
компјутерски пенкала; заштитни покривки и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

торби за таблет компјутери
(210) TM 2012/1242

(591) црвена, сина и зелена
(531) 05.03.13;27.05.04

(220) 26/11/2012
(442) 30/04/2014

(210) TM 2012/1244

(220) 26/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) Молунбо ДООЕЛ Скопје
бул. В.С. Бато 85/2-12 Скопје, MK

(731) Магрони ДОО Скопје

(540)

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) светло сина и темно сина
(531) 01.01.02;26.11.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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кл.

32

ниско

енергетски

освежителен

кл. 21 четки за заби

безалкохолен пијалак од растителни екстракти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

(210) TM 2012/1255

(220) 27/11/2012
(442) 30/04/2014

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

(731) Ацо Вучиниќ

(210) TM 2012/1249

(220) 27/11/2012

ул. Миле Поп Јорданов бр. 72-25 1000 Скопје,
MK

(442) 30/04/2014

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(731) SAPONIA, Kemijska, prehrambena i

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

farmaceutska industrija d.d. Osijek
Matija Gupca 2 , HR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, сина, црвена и бела
(531) 25.01.19

(591) бела, црна, розева, зелена, кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 05.05.21;27.05.01

кл. 3 средства за нега на забите, забна паста
кл. 21 четки за заби
(210) TM 2012/1250

(220) 27/11/2012
(442) 30/04/2014

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите

(731) SAPONIA, Kemijska, prehrambena i
farmaceutska industrija d.d. Osijek
Matija Gupca 2 , HR

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

диететски
медицинска

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони

средства;

препарати

уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2012/1256

(442) 30/04/2014

(591) сина, црвена и бела
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за нега на забите, забна паста
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(731) DIAVENA OOD
23A Industrialna Str., 9700 Shumen, BG
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
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жита,

(540)

леб,

производи

одтесто

и

слатки,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

(591) светло сина, темно сина, бела
(531) 03.09.06;25.01.19

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(551) индивидуална
(510, 511)
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 з и масти за јадење
(210) TM 2012/1261

(220) 27/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) PODRAVKA d.d.
Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR

кл. 35
огласување; 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

и

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски
истражувања; проектирање и

анализи и
развој на

компјутерски хардвер и софтвер
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

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

; привремено сместување

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(210) TM 2012/1264

(220) 29/11/2012
(442) 30/04/2014

(540)

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

VEGETA
(551) индивидуална

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

(540)

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги

користат

уметниците,

сликарски

четки,

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
Трговски марки

(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување уреднички
апарати, изнајнување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка (изработка
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на

изводи

од

сметка),

јавно

мислење

електронски податоци; услуги на комутација на

(испитување на јавното мислење), објавување

гласот,

рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за

овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани

организирање
/огласување/,

плакатирање
соопштенија,

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап на

промоција
/продажба
за
трето
лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот

безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
услуги;
обезбедување
услуги
на

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање

складирање на електронски податоци за трети

по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на

лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување

рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско

независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,

услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни

печатени примероци/

услуги и услуги на насочување на повиците;

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на видео и

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

аудио
конференции
и
конференции
на
телефонски
податоци;
безжични

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
комуникација; услуги на пејџери; лизинг

телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски

телекомуникациски

и

услуги, имено обезбедување глас по пат на

системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и

интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување

сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа

обезбедување мултикориснички интерактивен

на

пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско

видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална
комуникациска
мрежа,
главни

програмирање,
комуникациски

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија
или сериски врски кои ствараат главен премин

комуникации, услуги на менаџмент на центри на
податоци и глобални комуникациски мрежи;

во

аудио

обезбедување услуги на центри на податоци;

телеконференции по пат на интернет, услуги на
асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на

хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web страници, web центри, електронска

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски

пошта, електронски групи, лист сервери како и
на дигитална содржина и податоци на трети

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;

лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски

обезбедување

телекомуникациски

софтверски апликации за трети лица; услуги на

мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на

податоци;

компјутеризирани

рамките

на дејностите),
преписи
на

на

мрежата;

услуги

услуги
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опреми,

на

на

напојувања

видео

пренос

на

и

пакет

од

податоци,

електронски

видео

и

мултимедиа;

информациски

мрежи,

мрежи;

телекомуникација,
компјутеризирани

комуникации

и

мрежи

Трговски марки
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наподатоци; обезбедување

информации во

полирање, одмастување и стругање, сапуни,

областа на мрежни услуги на компјутеризирани

парфимериски

комуникации и услуги на центри на податоци

козметички производи, лосиони
производи за нега на заби

(210) TM 2012/1268

производи,

етерични
за

масла,
коса,

(220) 30/11/2012
(210) TM 2012/1281

(442) 30/04/2014

(220) 30/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) Home Box Office, Inc., a Delaware
corporation

(731) СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ

1100 Avenue of the Americas, New York, New
York 10036, US

ул. Борис Кидрич бр. 164, 7500 Прилеп, MK
(740)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

IT'S HBO.
ANYWHERE.ANYTIME.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 мобилни медиумски услуги во вид на
електронски пренос, емитување и испорака на
аудио, видео и мултимедијална забавна
содржина, вклучувајќи текст, податоци, слики,

(591) црвена, жолта, зелена и плава

аудио, видео и аудиовизуелни датотеки со
помош на интернет, безжична комуникација,

(551) индивидуална
(510, 511)

електронски

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

комуникациски

мрежи

и

компјутерски мрежи

(531) 25.01.19;27.05.04

препарати за производство на пијалоци
(210) TM 2012/1271

(220) 30/11/2012
(442) 30/04/2014

(210) TM 2012/1286

(220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) La Senza Corporation
1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P
1H6, CA

(731) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(740) Друштво за застапување од областа на

TW8 9GS, GB

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

LA SENZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за белење и останати
супстанции за перење, препарати за чистење,

Трговски марки

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

EPERZAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и
супстанции, вакцини
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(210) TM 2012/1287

(220) 04/12/2012

кл. 38 телекомуникации

(442) 30/04/2014

кл. 45

правни услуги; безбедносни услуги за

заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

(731) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

задоволување на потребите на поединците

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(210) TM 2012/1291

(220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(540)
(731) Друштво за истражување на пазарот и
трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје

UFAVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и
супстанции, вакцини
(210) TM 2012/1288

ул. Пандил Шишков бр. 3/2 , MK
(740) Фани Михајлова, адвокат
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(591) црна и црвена
(531) 26.15.25;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

научни

и

технолошки

услуги,

истражувања и планирањето поврзано со нив,
индустриски анализи и истражувачки услуги,

REMARV

изработка и развој на компјутерски хардвер и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и
супстанции, вакцини

софтвер
кл. 44 медицински услуги, ветеринарски услуги,
хигиенски услуги и разубавување на луѓе или
животни, земјоделски, градинарски и шумарски
услуги

(210) TM 2012/1290

(220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(210) TM 2012/1292

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за обезбедување на лица и
имот, трговија и услуги МДН
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

(220) 04/12/2012

(731) Друштво за истражување на пазарот и
трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје

ул. Црниче бр. 20, 1000 Скопје, MK

ул. Пандил Шишков бр. 3/2 , MK

(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ

(740) Фани Михајлова, адвокат

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје
(540)

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

MDN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37
градежни
инсталациски услуги
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(551) индивидуална

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,

(510, 511)

контрола (инспекција), спасување и настава;

кл. 42
научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со нив,

апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,

индустриски анализи и истражувачки услуги,
изработка и развој на компјутерски хардвер и

регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и

софтвер
кл. 44 медицински услуги, ветеринарски услуги,

репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,

хигиенски услуги и разубавување на луѓе или

автоматски машини и механизми за апаратите

животни, земјоделски, градинарски и шумарски
услуги

што се активираат со монети или жетони,
регистар каси, машини за сметање и опрема за

(210) TM 2012/1293

обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),

(731) РЕКОРД-ХАЏИ ДООЕЛ

ладење, сушење, вентилација, снабдување со

ул. Борче Јовановски 68 Гостивар , MK

вода и за санитарни намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за

(540)

REKORD 51
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, производи
од тесто и слатки, сладолед, мед меласа
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци
(210) TM 2012/1294

(220) 04/12/2012

домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс
и грнчарија, кои не се опфатени со другите
класи
(210) TM 2012/1295

(442) 30/04/2014

(442) 30/04/2014
(731) Сетек Се од техника ДООЕЛ Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 21 нас Карпош Скопје, MK
(740) Веко Темов
ул. Никола Тесла бр. 14/1-26, Скопје
(540)

(220) 05/12/2012

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(540)

NEOPERSEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2012/1306

(220) 07/12/2012
(442) 30/04/2014

(591) портокалова и плава
(531) 24.15.02;27.05.21
(551) индивидуална

(731) Друштво за производство, трговија,
транспорт, угостителство и услуги ДИЈАЛОГ-

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,

ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт с. Долна
Бањица Гостивар

геодетски,

фотографски,

Трговски марки

кинематографски,
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ул. Долна Бањица-Долна Бањиц 1230

(210) TM 2012/1309

(220) 10/12/2012

Гостивар, MK

(442) 30/04/2014

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(731) Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

село Вишна, Регион Бургас, BG

(540)

ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(531) 27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
рекламирање-ширење на рекламен

(591) сина, бела, сива, окер жолта

материјал за теписи и прекривки за подови, online рекламирање по пат на компјутерска мрежа

(531) 10.01.05;25.01.19
(551) индивидуална

на теписи и прекривки за подови, објавување

(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрити

рекламни текстови за теписи и прекривки за
подови, услуги при продажба на големо и мало
со теписи и прекривки за подови, услуги при
увоз и извоз со теписи и прекривки за подови

(210) TM 2012/1310

(210) TM 2012/1308

(220) 10/12/2012

(731) Магрони ДОО Скопје

(442) 30/04/2014

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK

(220) 10/12/2012
(442) 30/04/2014

(540)
(731) Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)
село Вишна, Регион Бургас, BG
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.04;27.05.12
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сина, бела, сива, окер жолта
(531) 07.11.05;10.01.05;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрити

кл. 32
кл. 35

рекламирање, канцелариски работи,

трговија на големо и мало со овошни сирупи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2012/1311

(220) 10/12/2012
(442) 30/04/2014
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(731) Магрони ДОО Скопје

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(591) сино-зелена
(531) 27.05.01
(551) индивидуална

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со овошни сирупи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2012/1315

(220) 10/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) Хотели Ројал Дооел Скопје
Благоја Гојан 24, 1000 Скопје, MK
(740)

(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
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 30

уништување

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока,

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

(540)

HOTEL ROYAL

кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

(551) индивидуална

опфатени со другите класи, животни (живи),

(510, 511)

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 43 услуги за храна и пијалоци, привремено
сместување

(210) TM 2012/1318
(210) TM 2012/1316

(220) 11/12/2012

(220) 10/12/2012

(442) 30/04/2014

(442) 30/04/2014
(731) Друштво за производство и промет
(731) Хотели Ројал Дооел Скопје
Благоја Гојан 24, 1000 Скопје, MK

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

HOTEL IMPERIAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за храна и пијалоци, привремено
сместување
(210) TM 2012/1317

(220) 11/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

Трговски марки

(591) сино, зелена
(531) 27.05.01
(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,
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материјали за завои, материјали за пломбирање

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

заби

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

и

забарски

смоли,

средства

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

за

уништување
(210) TM 2012/1320

(220) 11/12/2012

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од

(442) 30/04/2014

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како

(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

мирудии), мирудии, мраз

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK

кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

(540)

опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(591) розева
(531) 27.05.01

(210) TM 2012/1319

(220) 11/12/2012

(551) индивидуална

(442) 30/04/2014

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;

(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK
(540)

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,

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди
(591) розева

средства

за

уништување

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз

санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

медицината,

опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

храна

за

бебиња,

фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока,
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 кои не се
опфатени со другите класи, животни (живи),
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уништување
(210) TM 2012/1330

(220) 13/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги СИНЕРЏИ МЕДИКАЛ ДОО експортимпорт Скопје
ул.Васил Стефановски бр. 1/а-3,Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)
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(210) TM 2013/5

SYNERGY MEDICAL

(220) 03/01/2013
(442) 30/04/2014

(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

(731) VELIKOV & CO OOD
Han Krum Str., No. 7, Slivo pole, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринари апарати и инструменти, вештачки

(531) 26.11.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

екстремитети,
очи
и
заби,
ортопедски
производи, хируршки материјали за шиење

кл. 29 компири во форма на клин (стапчиња) за
пржење во фритеза со многу масло; чипс од

(210) TM 2012/1331

компири; чипс од зеленчук; чипс од овошје;
бадеми, мелени; урми, суво грозје; кикиритки,

(220) 13/12/2012

преработени; јаткасто овошје [орев, лешник,
бадемј, подготвени; засладено или солено

(442) 30/04/2014
(731) Друштво за производство, трговија и

сончогледово семе за исхрана; тофу [сирење од

услуги СИНЕРЏИ МЕДИКАЛ ДОО експортимпорт Скопје

соја]; месо; риба; живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и

ул.Васил Стефановски бр. 1/а-3,Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

масла

(540)

сончогледово семе
кл. 30 пченкарни снегулки; мусли; пралини;

и

масти

за

јадење;

масло

од

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,

(591) зелена
(531) 26.05.16;26.11.11;27.05.01

сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

(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,

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

средства

за

уништување

кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринари апарати и инструменти, вештачки
екстремитети,
очи
и
заби,
ортопедски
производи, хируршки материјали за шиење

Трговски марки

мраз
кл. 31

бадеми, [овошје]; костени, свежи;

кокосови ореви; сиров овес; кола (овошје);
лешници; сусам; кикиритки, свежи; јаткасто
овошје; семе од сончоглед; земјоделски,
градинарски и шумски производи и зрнени
производи што не се опфатени со другите класи;
животни (живи); свежо овошје и зеленчук;
семиња, билки; храна за животни; пивски слад
(210) TM 2013/10

(220) 04/01/2013
(442) 30/04/2014
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(731) The Hershey Company, a corporation
organized under the Laws of DELAWARE, USA
100 Crystal A Drive Hershey PA 17033, US
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) црна, бела и сива
(531) 08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз;

(531) 27.05.01

тапиока и саго; брашно и производи од житарки;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
чоколада; производи од чоколада;
бомбони,
слатки
штангли;
кондиторски
производи; какао; какао производи; колачиња,
бисквити; чоколада за готвење; парченца,
кришки

и парчиња за

печење на слатки;

чоколадна инстант смеса (за ладни и топли
напитоци); чоколадни преливи;безалкохолни
чоколадни ликери; ореви прелиени со чоколадо;
ароматизирани
сирупи,
имено
чоколадни
сирупи, сирупи од јагода, сирупи од карамела,
сирупи
од
кафеав
шеќер
и
путер

леб, колачи и слатки; сладоледи на база на
вода; шеќер, мед, меласа; квасац, прашок за
печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како зачини);
зачини; лед; чоколада; производи од чоколада;
бомбони,
слатки
штангли,
кондиторски
производи; какао; какао производи; колачиња,
бисквити,

чоколада

за

готвење,

парченца,

кришки и парчиња за печење на слатки;
чоколадна инстант смеса (за ладни и топли
напитоци); слатки преливи за сладолед и за
десерти; торти, колачи, сладолед, замрзнати
слатки

("butterscotsch"), сирупи со путер од кикирики;
слатки преливи за сладолед и за десерти; торти,
колачи, сладолед; слатки на база на сладолед;
замрзнати слатки; немлечни и безалкохолни
напитоци базирани на чоколадо; плочки од
житарки.

(210) TM 2013/12

(220) 08/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) The Hershey Company, a corporation
organized under the Laws of DELAWARE, USA
100 Crystal A Drive Hershey PA 17033, US

(210) TM 2013/11

(220) 04/01/2013

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

(442) 30/04/2014

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(731) The Hershey Company, a corporation
organized under the Laws of DELAWARE, USA

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

100 Crystal A Drive Hershey PA 17033, US
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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(591) црна, бела и сива

COLGATE SENSITIVE
PRO-RELIEF

(531) 08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз;
тапиока и саго; брашно и производи од житарки;

(510, 511)
кл. 3 не-медицински прозводиза орална нега

леб, колачи и слатки; сладоледи на база на
вода; шеќер, мед, меласа; квасац, прашок за

кл. 5 медицински производи за орална нега
кл. 21 четка за заби

печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како зачини);
зачини; лед; чоколада; производи од чоколада;
бомбони,
слатки
штангли,
кондиторски
производи; какао; какао производи; колачиња,
бисквити, чоколада за готвење, парченца,
кришки и парчиња за печење на слатки;
чоколадна инстант смеса (за ладни и топли

(210) TM 2013/21

(220) 14/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги СИГМА увоз-извоз дооел Прилеп

напитоци); слатки преливи за сладолед и за

ул.Велко Јанкулоски - Стариот бр.27, Прилеп
, MK

десерти; торти, колачи, сладолед, замрзнати
слатки

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2013/13

(220) 08/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) Zentiva Group, a.s.
U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolni
Mecholupy, CZ
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

ZENTIVA
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, црна, бела

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и

(531) 25.01.19
(551) индивидуална

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
колкови, очи и заби, ортопедски помагала,
сутурен (suture) материјали
(210) TM 2013/14

(220) 08/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 14 накит и часовници
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
часовници и накит
кл. 39 дистрибуција, складирање
(210) TM 2013/22

(220) 10/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) OPEN ENGLISH LLC
Edificio Torres de las Americas, Toree "A" Piso
15 Punta Pacifica, Apartado Postal 0832-0588
Panama, PA

Трговски марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

тоалетни препарати што не содржат медицински

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

супстанции и препарати за нега на кожа;

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

козметика

(540)

(210) TM 2013/25

(220) 16/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги Бобан Марјановиќ БИТ КОНЗУЛ увозизвоз Битола ДООЕЛ; Друштво за
производство, трговија и мало и големо

(531) 26.04.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги и јазична настава,
конкретно, спроведување на неформални онлајн
програми за учење странски јазици и
доставување на материјали.Образовни услуги,
имено, обезбедување наставни курсеви за
средно училиште и материјали за дистрибуција
во врска со овие предмети, обезбедување
капацитети за образовна и јазична настава
(210) TM 2013/23

услуги ЗЛАТЕЦ-СС увоз-извоз Битола and
Друштво за производство и трговија МАРГО
Илиевски Тони ДООЕЛ извоз-увоз Битола
ул.Партизанска бр.20/36, Битола, MK;
ул.Борис Кидрич бр.1-17, Битола , MK and
ул.Тодор Паница бр.24/2/5, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 15/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) Unilever N.V.
Weena 455, Rotterdam, 3013 AL, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TRICHAZOLE ACTIVES

(591) бела, жолта, зелена, сина
(531) 08.07.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јајца
кл. 35 услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со јајца
(210) TM 2013/26

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални масла;
дезодоранси и антиперспиранти; производи за
нега на коса; колоранти за коса, бои за коса,

(220) 17/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЧИКЕН ХАУС ДОО експорт-импорт
Скопје

лосиони за коса, препарати за виткање на
косата, шампони, кондиционери, спрејови за

ул.Струмичка бр.6/2-6, 1000 Скопје, MK

коса, пудра за коса, преливи за коса, лак за
коса, мус за коса, глазури за коса, гел за коса,

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

навлажнувачи за коса, течност за коса, третмани
за зачувување на коса, третмани за сушење на
коса, масла за коса, тоник за коса, креми за
коса, препарати за капење и/или туширање;
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канцелариска и куќна употреба, сликарски четки,
канцелариски прибор, пластични материјали за
пакување, материјали за обука и настава
кл. 18 производи од кожа и имитација на кожа куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце
кл. 20
мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт

(591) црвена, жолта, бела и црна

кл. 35
услужна дејност, производство и
продажба на големо и мало на следните

(531) 25.01.19
(551) индивидуална

производи

(510, 511)
кл. 43 услуги на подготвување храна и пијалоци,
ресторани и ресторани со самопослужување
(210) TM 2013/27

(210) TM 2013/30

(220) 17/01/2013
(442) 30/04/2014

(220) 17/01/2013

(731) КУВАЈТ ПРОМ
с.Студеничани бб, Скопје, MK

(442) 30/04/2014

(540)

(731) Зеко Трејд-Лтд.
ул.Славеј Планина бр.50, 1000 Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.01;27.05.17
(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 2013/31

(591) сина и бела

(442) 30/04/2014

(531) 05.03.11;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
3

препарати

(731) КУВАЈТ ПРОМ
за

чистење,сапуни

,парфимерија,козметички производи;
кл. 9 апарати и инструменти за мерење на
време,

машини

за

(220) 17/01/2013

сметање,

дискови

с.Студеничани бб, Скопје, MK
(540)

за

снимање, апарати за гаснење на пожар
кл. 16
хартија, картон, печатени работи,
книговезнички
материјал,

канцелариски

материјал,

фотографии, лепила за

Трговски марки

112 | С т р а н а

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

(531) 26.04.16;26.13.25;27.05.24
(551) индивидуална

(210) TM 2013/34

(220) 18/01/2013

(510, 511)
кл. 11
апарати за осветлување, греење,

(442) 30/04/2014

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со

(731) GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY OF COSMETICS,

вода и за санитарни намени

GARMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL
ARTICLES

(210) TM 2013/32

(220) 17/01/2013

Company duly registred under the laws of

(442) 30/04/2014

Greece, with address 26 Str., Amarousion
Halandriou - Marousi - Greece, represented by

(731) КУВАЈТ ПРОМ
с.Студеничани бб, Скопје, MK

Mr. Kyriakos Sarantis, GR

(540)

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.11
(551) индивидуална

(531) 27.05.01;27.05.17

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за

(554)
(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 2013/33

(740) Јела Бошковиќ Огњанска

перење,

препарати

(540)

полирање,

лосиони за коса; препарати за нега на забите
(220) 18/01/2013
(442) 30/04/2014

(220) 17/01/2013

(731) КУВАЈТ ПРОМ
с.Студеничани бб, Скопје, MK

чистење,

триење и нагризување; сапуни; парфимерија;
есенцијални масла; козметички производи;

(210) TM 2013/35

(442) 30/04/2014

за

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ВЕБСПОТ ДОО, увоз-извоз Скопје
ул. Лермонтова 3/6, 1000 Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(531) 27.05.10;27.05.17
(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
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(510, 511)
кл. 35 промовирање на производи и услуги на
др. лица преку обезбедување купони, попусти,
информации за спроведување на цени,
прегледи
на
производи,
линкови
до
малопродажни веб страни на др. лица и
информации за попусти што ќе бидат достапни
на интернет страна
Трговски марки
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кл. 39

транспортни услуги, организирање

патувања
кл. 45
даваат

лични и општествени услуги што ги
трети лица за задоволување на

потребите на поединците
(210) TM 2013/39

(220) 18/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) Семих Али
Бул.Видое Смилевски Бато бр.83/1-22, 1000
Скопје, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сите нијанси на црвена, златна
(531) 25.01.19;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун, тутунски производи;
запалки; кибрити; артикли за пушачи

(591) зелена, бела и црна
(531) 05.03.06;27.05.01

(210) TM 2013/42

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 21/01/2013
(442) 30/04/2014

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577,

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни

US

тапети, коишто не се од текстил
кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2013/41

(220) 21/01/2013

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(442) 30/04/2014
(300) 2012 1116 30/07/2012 AZ
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(591) црвена, светло жолта, жолта и бела

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(531) 25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
месо; конзерванси,
замрзнати, исушени и варени зеленчук и овошје,
желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи; масло за јадење и масти; храна за

Трговски марки
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ужина на база на овошје, зеленчук, сирење,

сенф;оцет, сосови (мирудии); зачини; мраз;

месо, ореви, подготвени ореви, семки за јадење

храна за ужина на база врз основа на брашно,

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе

пченка, жито, ориз; житни семиња

кафе.брашно и препарати направени од
житарици, леб, тестенини и слатки, пијалоци,

(210) TM 2013/44

(220) 22/01/2013
(442) 30/04/2014

мед, меласа, квасец, прашак за печиво; сол,
сенф;оцет, сосови (мирудии); зачини; мраз;

(731) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

храна за ужина на база врз основа на брашно,

4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW

пченка, жито, ориз; житни семиња

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(210) TM 2013/43

(540)

(220) 21/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577,

(531) 27.05.25

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(551) индивидуална
(510, 511)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

кл. 9 ноутбук компјутери; таблет компјутери;
електронски читач на книги; персонални

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

дигитални асистенти (PDA); електронски џебни
преведувачи;
компјутерски
тастатури;
компјутерско глувче; матични плочи; интерфејси
за компјутери; компјутерски мемории, звучници,
компјутерски оперативни програми, наснимени;
слушалки; фотоапарати; камери; мобилни
телефони; компјутерски LCD монитори; LCD
телевизори, персонални стерео уреди; батерии
(210) TM 2013/49

(220) 24/01/2013

(591) црвена, светло жолта, жолта и бела
(531) 26.01.16

(442) 30/04/2014

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka,

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
месо; конзерванси,

JP

замрзнати, исушени и варени зеленчук и овошје,

индустриската сопственост ЖИВКО

желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи; масло за јадење и масти; храна за

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

ужина на база на овошје, зеленчук, сирење,
месо, ореви, подготвени ореви, семки за јадење

(540)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе

(551) индивидуална
(510, 511)

кафе.брашно

и

препарати

направени

од

житарици, леб, тестенини и слатки, пијалоци,
мед, меласа, квасец, прашак за печиво; сол,
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(740) Друштво за застапување од областа на

ICE-TECHNOLOGIES

кл. 12 делови за велосипеди и опрема, особено
сопирачки, сајли за сопирачки, папучи за
сопирачки,

црева

за

сопирачки,

рачки

Трговски марки
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сопирачки, ротори за сопирачки и облоги за

нафта, антрацит; дрвени брикети; фитили за

сопирачки

свеќи; масти за осветлување и восок; свеќи и

(210) TM 2013/50

фитили за осветлување; парфимирани свеќи;
свеќи; ноќно светло (свеќи); индустриски восок

(220) 24/01/2013
(442) 30/04/2014

кл. 34 сиров и преработен тутун; цигари; меласа
(тутун за наргиле (чибук)); ароматичен тутун;

(731) SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka,

супстанции за пушење, вклучувајќи меласа, кои
не се за медицинска или лековита употреба;

JP

ароматични мешавини од тутун и меласа за

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

употреба во наргиле; производи за пушачите;
запалки; шкорки (кибрит); наргиле (чибук);

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

прибор за наргиле (вклучувајќи топки и глави за
наргиле, јаже и црево за полнење за наргиле,

(540)

врвови на писки и филтри за наргиле; црево за
инхалирање преку уста за наргиле, дршка за

I-SPEC

наргиле, торби и кутии за наргиле; вазна за

(551) индивидуална
(510, 511)

наргиле)

кл. 12 делови и опрема за велосипеди; рачки за
менувач и рачки за сопирачки
(210) TM 2013/51

(210) TM 2013/62

(220) 28/01/2013
(442) 30/04/2014

(220) 24/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes
Trading

(731) ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт
Гостивар
ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

P.O. Box 941936, Amman 11194, JO
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

BON

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, тестени производи и слатки, прашок
за печење, слатки од бадем, ананасово семе,
ароматични подготовки за исхрана, замена за
кафе, пијалаци што се на основа на чоколадa,
пијалаци што се на основа на какао, пијалаци
што се на основа на кафе, пијалаци што се на
основа на чај, бисквити, тортички, торти, колачи,

(531) 24.17.02;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 јаглен; брикети од јаглен; јагленова прав

подготовки од житарици, цимет, пијалаци од
кафе со млеко, пченкарни снегулки, пуканки,

(гориво); дрвен јаглен; дрвен јаглен (гориво);

сладоледи,
чоколадa,
марципан, бонбони

брикети од дрвен јаглен;
(леснозапаливи
брикети);

брикети
лигнит;

кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се

катраново масло од камен јаглен; јагленова

опфатени со другите класи, семиња, зрна

Трговски марки

свеќи;
кокс;

алва,

леден

чај,
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(семе),

лешници,

кокосови

ореви,

исушен

медицинска

употреба,

лековити

корења,

кокосов орев, пченка, јаткасто овошје, кикирики

медицински чај, медицински напивки, лековити

(овошје), растителни семиња
кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода, други

билки, масла за медицинска употреба, пилули за
фармацевтска употреба

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

кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:

производство на пијалаци, газирана вода,
бадеми (млеко од бадеми), средства за правење

лекови за
медицинска

пијалаци, сок од јаболка, коктели безалкохолни,

фармацевтска употреба, диететски прехранбени

екстракти за правење пијалаци, овошни сирупи
безалкохолни, хмељ, квас, лимонади, млеко со

производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за

кикирики, безалкохолни
шербет, сок од домати

намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за

пијалаци

со

мед,

луѓе, хранливи додатоци
употреба,
екстракти

за
за

(220) 29/01/2013

медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за

(442) 30/04/2014

слабеење, балзами за медицинска употреба,

(731) Друштво за производство, трговија и

балзамски препарати за медицинска употреба,
бањи (соли за бањи со минерална вода),

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,

биолошки препарати за медицинска употреба,
капсули за лекови, капсули за медицинска

1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

употреба,
контрацепција,
бонбони
за
медицинска употреба, желатин за медицинска

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

употреба, билни чаеви за медицинска употреба,

(540)

хормони за медицинска употреба, лосиони за
медицинска употреба, таблетки за лижење за

(210) TM 2013/69

KAMAGRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинска
употреба,
екстракти
за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски

медицинска
употреба,
лековити
корења,
медицински чај, медицински напивки, лековити
билки, масла за медицинска употреба, пилули за
фармацевтска употреба
(210) TM 2013/74

(220) 30/01/2013
(442) 30/04/2014

супстанци за медицинска употреба, средства за
намапување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

слабеење, балзами за медицинска употреба,
балзамски препарати за медицинска употреба,
бањи (соли за бањи со минерална вода),
биолошки препарати за медицинска употреба,
капсули за лекови, капсули за медицинска
употреба,
контрацепција,
бонбони
за
медицинска употреба, желатин за медицинска
употреба, билни чаеви за медицинска употреба,
хормони за медицинска употреба, лосиони за
медицинска употреба, таблетки за лижење за
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Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ОСМЕЛИ СЕ ДА
ПОКАЖЕШ НЕЖНОСТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 какао, чоколадо, напитоци од какао,
чоколадни напитоци и подготовка на таквите
напитоци; бисквити, пецива, слатки и слаткарски
производи, особено слатки од шеќер и чоколадо,
Трговски марки
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производи од тесто, подготовки направени од

ароми за пијалаци со исклучок на етерични

житарици, мраз за јадење, сладолед

масла; пијалаци што се на основа на чај;

(210) TM 2013/75

пијалаци од какао со млеко
кл. 32
газирана вода; млеко од бадеми;

(220) 30/01/2013
(442) 30/04/2014

аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;

(731) SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи

Ortakoy Sanayi Bulvari, No: 23, Silivri - Istanbul

пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,

, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи;
услуги при продажба на големо и мало со: чај;
леден чај; пијалаци што се на основа на
чоколадо; пијалаци што се на основа на какао;
пијалаци што се на основа на кафе; ароми за
пијалаци, со исклучок на етерични масла;

(531) 27.05.01
(554)

пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од
какао со млеко; газирана вода; млеко од

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; влажни марамчиња,
бришачи за отстранување на шминка, влажни
марамчиња за бебиња, бришачо за чистење
подови; бришачи за чистење стакло и прозори;
сапуни; парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони
препарати за нега на забите
(210) TM 2013/83

за

коса;

(220) 31/01/2013

бадеми;
аперитиви
безалкохолни;
пиво;
безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци
со мед; средства за правење пијалаци; сок од
јаболка безалкохолоен; коктели безалкохолни;
пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни
пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи
безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода
вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук
пијалаци
(210) TM 2013/85

(442) 30/04/2014

(442) 30/04/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз
Куманово
ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(220) 31/01/2013

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

SANTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на основа
на чоколадо; пијалаци што се на основа на
какао; пијалаци што се на основа на кафе;
Трговски марки
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(731) Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ
увоз-извоз Населба Илинден
ул.Кирил и Методиј бб, 1041 населба
Илинден - Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, портокалова, сина, виолетова,

(591) зелена, бела, жолта

кафена, бела и црна
(531) 25.01.19;27.05.23

(531) 25.01.19;26.01.15
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 29 мешан кашкавал
(210) TM 2013/86

кл. 3 универзален производ за чистење текстил,
текстил мебел, теписи, навлаки и др.
(220) 31/01/2013
(442) 30/04/2014

(210) TM 2013/88

(442) 30/04/2014

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(220) 01/02/2013

(731) Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

увоз-извоз Населба Илинден
ул.Кирил и Методиј бб, 1041 населба

(540)

Илинден - Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, зелена, сина, виолетова,
кафена, бела и црна
(531) 25.01.19;27.05.23
(591) зелена, бела, светло кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 25.01.19;26.01.15
(551) индивидуална

кл. 3 абразивно средство за чистење раце,
керамика, емајлирани и росфрај садови и др.

(510, 511)
кл. 29 овчи кашкавал

(210) TM 2013/89

(220) 01/02/2013
(442) 30/04/2014

(210) TM 2013/87

(220) 01/02/2013
(442) 30/04/2014
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Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,

пакување кои не се опфатени во другите класи;

DE

печатарски букви

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

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

(540)

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

BRILAN

активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои ce коирстат во
земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење на растенија;
препарати за регулирање на растењето на
растенија, хемиски препарати за нега на
семиња, сурфактанти, природни или вештачки
хемикалии како сексуални замки или агенти за
забуна на инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инцектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) TM 2013/97

(220) 05/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) Unilever N.V.
Weena 455, Rotterdam, 3013 AL, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FRUTTARE
(210) TM 2013/94

(220) 04/02/2013

(551) индивидуална

(442) 30/04/2014

(510, 511)
кл. 30 сладолед; сладолед на база на вода

(731) Друштво за реклама и пропаганда
„КЛИКЕР МАРКЕТИНГ" ДООЕЛ Скопје

(water ices); замрзнати слатки производи

ул.„Димитар Беровски" бр.9 Скопје - Центар,

(210) TM 2013/98

MK

(220) 06/02/2013
(442) 30/04/2014

(540)
(731) Alltech, Inc.
3031 Catnip Hill Pike Nicholasville, KY 40356,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
(591) црна, жолта, црвена, бела
(531) 26.01.18;27.05.17

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

Трговски марки
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кл. 1 млечнокиселински бактерии и ензими кои

дигестија кои се користат во производството на

се користат во производство на сточна храна и

храна за животни; закиселувачи на сено кои се

храна за животни; органски киселински адитиви
за вода за пиење; ензими за помош при

користат во производството на сено за животни;
млеко и замени за млеко; инхибитори за габи за

дигестија кои се користат во производството на
храна за животни; закиселувачи на сено кои се

сточна храна; хемиски адитиви кои се користат
во производство на алкохолни пијалоци;

користат во производството на сено за животни;
млеко и замени за млеко; инхибитори за габи за

инхибитори за бактерии кои се користат во
производство на алкохолни пијалоци и за

сточна храна; хемиски адитиви кои се користат

стерилизирање на опрема за правење алкохол

во производство на алкохолни пијалоци;
инхибитори за бактерии кои се користат во

кл. 5
немедицински адитиви за храна за
животни кои се користат како додатоци во

производство на алкохолни пијалоци и за
стерилизирање на опрема за правење алкохол

исхраната; хранливи адитиви за сточна храна и
храна за животни; адитиви за храна за животни,

кл. 5
немедицински адитиви за храна за
животни кои се користат како додатоци во

имено, ензими кои се користат во храна за
животни за подобрување на дигестијата;

исхраната; хранливи адитиви за сточна храна и

додатоци во исхраната за стока и домашни

храна за животни; адитиви за храна за животни,
имено, ензими кои се користат во храна за

животни; инхибитори за габи за обработка на
сточна храна; деодорирачки состави за

животни за подобрување на дигестијата;
додатоци во исхраната за стока и домашни

животински живеалишта
кл. 31 храна за животни; оброци за животни;

животни; инхибитори за габи за обработка на
сточна храна; деодорирачки состави за

мешана
животинска
храна;
квасец
за
консумација од страна на животни; квасец кој се

животински живеалишта

користи како храна за животни

кл. 31 храна за животни; оброци за животни;
мешана
животинска
храна;
квасец
за

(210) TM 2013/103

(220) 06/02/2013

консумација од страна на животни; квасец кој се
користи како храна за животни
(210) TM 2013/99

(442) 30/04/2014

(220) 06/02/2013

(731) ФЛОРИАН
гр.Русе 7006, ж.к. „РОДИНА", ул.„ЧИПРОВЦИ"

(442) 30/04/2014

No 21, вх. 1, ет. 3,, BG

(731) Alltech, Inc.
3031 Catnip Hill Pike Nicholasville, KY 40356,
US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ALLTECH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 млечнокиселински бактерии и ензими кои
се користат во производство на сточна храна и
храна за животни; органски киселински адитиви
за вода за пиење; ензими за помош при
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(531) 05.07.23;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи наменети за
земјоделството, градинарството и шумарството,
ѓубриња;
ѓубриња
кл. 31

течни,

гранулирани

и

минерални

земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнени производи што не се
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опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња за посев,
билки и природно цвеќе; храна за животни;
пивски слад; семиња за различни видови на
зеленчук, зачини и билки; фуражни семиња;
луцерка, пченка, шеќерна репка, репка за
добиток, бела и црвена детелина, тревни смеси;
тресетни супстрати за подлога и различни
типови на тревни смеси
кл. 44
ветеринарни услуги; земјоделски,
градинарски и шумски услуги; одржување

(531) 26.15.01;26.15.25

тревници; услуги на расадници

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/105

кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на
невролошки пореметувања

(220) 08/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) ТРАЈКОСКИ СТЕФАН
ул.Капиштец бр.21, 1000 Скопје, Центар, MK

(210) TM 2013/107

(220) 08/02/2013
(442) 30/04/2014

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(731) Samsung Electronics Co.,Ltd. (a Korean

(540)

corporation)
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR

(591) виолетова, сина, зелена, бела и црна

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(531) 26.11.12;27.05.04

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

NAVIBOT AIRFRESH

кл. 11 апарати за климатизација, вентилаци,
греење
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови
(210) TM 2013/106

(220) 08/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts
Corporation)
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 автоматски машини за миење садови;
машни
за
миење
садови;
електрични
компресори;

електрични

миксери

за

куќна

употреба; електрични полирачи на чевли; вреќи
за електрични правосмукалки; црева за
електрични
правосмукалки;
електрични
правосмукалки; електрични машини за перење
за куќна употреба; роботски правосмукалки
(210) TM 2013/110

(220) 08/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) Боби Петрески
бул.Ослободување бр.32-1, 6250 Кичево, MK
(540)

Трговски марки
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(442) 30/04/2014
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(531) 01.01.02;27.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

парфимерија, есенцијални масла и

козметички производи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
парфимерија, есенцијални масла и козметички
производи
(210) TM 2013/111

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

GS300H
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(220) 12/02/2013
(442) 30/04/2014

(210) TM 2013/114

(220) 12/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

COLGATE SLIM SOFT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 четки за заби
(210) TM 2013/118

(220) 14/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за трговија, услуги и
производсто СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ
(591) бела, жолта, портокалова и црвена
(531) 21.03.21;26.01.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и субстанции;
аналгетски
препарати;
препарати
за
ослободувањеод симптомите на настинка,

експорт-импорт Скопје
ул.Прохор Пчињски бр.14, Скопје, Чаир, 1000
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

влијание и алергии; медицински пијалоци и
препарати за правење медицински пијалоци
(210) TM 2013/113
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(591) розева, црна, бела
(531) 05.05.20;27.05.04
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(551) индивидуална

кл. 25

(510, 511)

обувки, облека од кожа, чевли и чизми од

облека, обувки, капи, чизми, спортски

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,

еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли
кл. 35
Рекламирање, канцелариски работи,

актовки,
кожни
ремени,
кожени
кутии,
портмонеа, прекривачи од кожи (крзна), женски

продажба на големо и продажба на мало на:
кожа и имитација на кожа и производите од нив

чанти, куфери, торби за патување
кл. 25 облека, обувки, капи, чизми, спортски

што не се опфатени со другите класи, актовки,
кожни ремени, кожени кутии, портмонеа,

обувки, облека од кожа, чевли и чизми од

прекривачи од кожи (крзна), женски чанти,

еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,

куфери, торби за патување, облека, обувки,
капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа,

продажба на големо и продажба на мало на:
кожа и имитација на кожа и производите од нив

чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли,
дрвени чевли

што не се опфатени со другите класи, актовки,
кожни ремени, кожени кутии, портмонеа,

(210) TM 2013/301

(220) 12/04/2013

прекривачи од кожи (крзна), женски чанти,

(442) 30/04/2014

куфери, торби за патување, облека, обувки,
капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа,

(731) Друштво за туризам, трговија и услуги

чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли,
дрвени чевли

РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
ул.Теодосиј Гологанов бр.28-дп.7 Скопје Центар, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2013/119

(220) 14/02/2013

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

(442) 30/04/2014

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за трговија, услуги и
производсто СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул.Прохор Пчињски бр.14, Скопје, Чаир, 1000
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)
(591) темносина, портокалова, жолта, сива, бела
(531) 05.07.11;25.01.19;26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сива, црна, розева, бела

кл. 39
транспортни услуги; организирање
патувања;
организирање
крстарења;

(531) 02.03.23;27.05.01
(551) индивидуална

придружување патници; превезување патници;

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
актовки,
кожни
ремени,
кожени
кутии,
портмонеа, прекривачи од кожи (крзна), женски
чанти, куфери, торби за патување
Трговски марки

резервации за превоз; резервации за патувања;
разгледувања на културни знаменитости и
обиколку (туризам); информирање за превоз
кл. 41 обрзовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности; организирање и водење
колоквиуми; организирање и водење концерти;
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организирање и водење семинари; услуги на

(изнајмување

клубови (забава и образование); организирање

резервирање за сместувања; услуги во барови;

шоу
програми;
организирање
натпревари;
паркови
(забавни

спортски
паркови);

резервирање пансиони; пансиони и интернати;
бифеа (снек-барови); кафетерии (експрес

фотографски репортажи; продукција на шоу
програми; радио и телевизиски програми;

ресторани); услуги на камповите за летување;
служење храна и пијалаци; летувалишта;

продавање
билети
(забава);
видеоленти; услуги на репортери

снимање

резервирање хотели; хотели; изнајмување
простории за состаноци; изнајмување за

услуги на обезбедување храна и

времено сместување; ресторани; ресторани со

кл. 43

пијалаци, привремено сместување; бироа за
сместување (хотели и агенции); сместување
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за

времено

сместување);

самопослужување
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(731)

(210)

5

TM 2012/1318

18

TM 2011/1168

1

TM 2011/0262

5

TM 2012/1319

18

TM 2013/0027

1

TM 2013/0089

5

TM 2012/1320

18

TM 2013/0118

1

TM 2013/0098

5

TM 2012/1330

18

TM 2013/0119

1

TM 2013/0099

5

TM 2012/1331

20

TM 2013/0027

1

TM 2013/0103

5

TM 2013/0014

21

TM 2012/1249

3

TM 2011/1050

5

TM 2013/0069

21

TM 2012/1250

3

TM 2012/0319

5

TM 2013/0089

21

TM 2012/1294

3

TM 2012/0393

5

TM 2013/0098

21

TM 2013/0014

3

TM 2012/1104

5

TM 2013/0099

21

TM 2013/0105

3

TM 2012/1145

5

TM 2013/0106

21

TM 2013/0114

3

TM 2012/1249

5

TM 2013/0111

24

TM 2013/0039

3

TM 2012/1250

7

TM 2013/0107

25

TM 2011/1124

3

TM 2012/1255

9

TM 2011/0935

25

TM 2013/0118

3

TM 2012/1271

9

TM 2011/1107

25

TM 2013/0119

3

TM 2013/0014

9

TM 2011/1122

27

TM 2013/0039

3

TM 2013/0023

9

TM 2012/1160

28

TM 2013/0027

3

TM 2013/0027

9

TM 2012/1294

29

TM 2012/1104

3

TM 2013/0034

9

TM 2013/0027

29

TM 2012/1256

3

TM 2013/0075

9

TM 2013/0044

29

TM 2012/1261

3

TM 2013/0087

10

TM 2012/1330

29

TM 2013/0005

3

TM 2013/0088

10

TM 2012/1331

29

TM 2013/0025

3

TM 2013/0110

10

TM 2013/0013

29

TM 2013/0042

4

TM 2013/0051

11

TM 2012/1294

29

TM 2013/0043

5

TM 2011/0262

11

TM 2013/0030

29

TM 2013/0085

5

TM 2011/0883

11

TM 2013/0031

29

TM 2013/0086

5

TM 2011/0955

11

TM 2013/0032

30

TM 2011/1364

5

TM 2011/1081

11

TM 2013/0033

30

TM 2011/1365

5

TM 2012/0396

11

TM 2013/0105

30

TM 2011/1378

5

TM 2012/1104

12

TM 2013/0049

30

TM 2012/0231

5

TM 2012/1145

12

TM 2013/0050

30

TM 2012/0389

5

TM 2012/1152

12

TM 2013/0113

30

TM 2012/0390

5

TM 2012/1255

14

TM 2013/0021

30

TM 2012/1041

5

TM 2012/1286

16

TM 2011/1122

30

TM 2012/1104

5

TM 2012/1287

16

TM 2011/1247

30

TM 2012/1145

5

TM 2012/1288

16

TM 2012/1261

30

TM 2012/1243

5

TM 2012/1295

16

TM 2013/0027

30

TM 2012/1261

5

TM 2012/1317

16

TM 2013/0094

30

TM 2012/1293
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30

TM 2012/1317

32

TM 2013/0062

39

TM 2012/1144

30

TM 2012/1318

32

TM 2013/0083

39

TM 2013/0021

30

TM 2012/1319

33

TM 2012/1311

39

TM 2013/0035

30

TM 2012/1320

34

TM 2012/1308

39

TM 2013/0301

30

TM 2013/0005

34

TM 2012/1309

40

TM 2013/0039

30

TM 2013/0010

34

TM 2013/0041

41

TM 2011/1122

30

TM 2013/0011

34

TM 2013/0051

41

TM 2011/1159

30

TM 2013/0012

35

TM 2011/0956

41

TM 2011/1247

30

TM 2013/0042

35

TM 2011/1122

41

TM 2011/1384

30

TM 2013/0043

35

TM 2011/1159

41

TM 2011/1385

30

TM 2013/0062

35

TM 2011/1247

41

TM 2011/1386

30

TM 2013/0074

35

TM 2011/1384

41

TM 2012/0102

30

TM 2013/0083

35

TM 2011/1385

41

TM 2012/1261

30

TM 2013/0097

35

TM 2011/1386

41

TM 2013/0022

31

TM 2011/1130

35

TM 2012/0102

41

TM 2013/0094

31

TM 2011/1154

35

TM 2012/0111

41

TM 2013/0301

31

TM 2011/1155

35

TM 2012/1104

42

TM 2011/0935

31

TM 2011/1156

35

TM 2012/1136

42

TM 2011/0956

31

TM 2012/0389

35

TM 2012/1242

42

TM 2011/1384

31

TM 2012/0390

35

TM 2012/1243

42

TM 2011/1385

31

TM 2012/1261

35

TM 2012/1244

42

TM 2011/1386

31

TM 2012/1317

35

TM 2012/1261

42

TM 2012/1261

31

TM 2012/1318

35

TM 2012/1264

42

TM 2012/1264

31

TM 2012/1319

35

TM 2012/1306

42

TM 2012/1291

31

TM 2012/1320

35

TM 2012/1310

42

TM 2012/1292

31

TM 2013/0005

35

TM 2012/1311

43

TM 2011/1159

31

TM 2013/0062

35

TM 2013/0021

43

TM 2012/1150

31

TM 2013/0098

35

TM 2013/0025

43

TM 2012/1244

31

TM 2013/0099

35

TM 2013/0027

43

TM 2012/1261

31

TM 2013/0103

35

TM 2013/0035

43

TM 2012/1293

32

TM 2005/0607

35

TM 2013/0069

43

TM 2012/1310

32

TM 2011/1099

35

TM 2013/0083

43

TM 2012/1311

32

TM 2011/1130

35

TM 2013/0094

43

TM 2012/1315

32

TM 2011/1154

35

TM 2013/0110

43

TM 2012/1316

32

TM 2011/1155

35

TM 2013/0118

43

TM 2013/0026

32

TM 2011/1156

35

TM 2013/0119

43

TM 2013/0301

32

TM 2011/1364

36

TM 2011/1122

44

TM 2012/0393

32

TM 2011/1365

37

TM 2012/1290

44

TM 2012/1291

32

TM 2011/1378

38

TM 2011/0935

44

TM 2012/1292

32

TM 2012/0111

38

TM 2011/0956

44

TM 2013/0103

32

TM 2012/0389

38

TM 2011/1122

45

TM 2012/1136

32

TM 2012/0390

38

TM 2012/1264

45

TM 2012/1290

32

TM 2012/1244

38

TM 2012/1268

45

TM 2013/0035

32

TM 2012/1281

38

TM 2012/1290

32

TM 2012/1310

39

TM 2012/1104
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)
MK/T/ 2005/607
MK/T/ 2011/262
MK/T/ 2011/883
MK/T/ 2011/935
MK/T/ 2011/955
MK/T/ 2011/956
MK/T/ 2011/1050
MK/T/ 2011/1081
MK/T/ 2011/1099
MK/T/ 2011/1107
MK/T/ 2011/1122
MK/T/ 2011/1124
MK/T/ 2011/1130
MK/T/ 2011/1154
MK/T/ 2011/1155
MK/T/ 2011/1156
MK/T/ 2011/1159
MK/T/ 2011/1168
MK/T/ 2011/1247
MK/T/ 2011/1364
MK/T/ 2011/1365
MK/T/ 2011/1378
MK/T/ 2011/1384
MK/T/ 2011/1385
MK/T/ 2011/1386
MK/T/ 2012/102
MK/T/ 2012/111
MK/T/ 2012/231
MK/T/ 2012/319
MK/T/ 2012/389
MK/T/ 2012/390

(210)
Здружение на производители на пакувани води на Македонија ЗППВМ
BASF SE
CSL Behring AG
Deutsche Telekom AG
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Shiseido Company, Ltd.
BIOPHARM-ENGINEERING SA
The Coca-Cola Company
NIKON CORPORATION
Bloomberg Finance L.P. (a Delaware Limited Partnership)
New Wave GroupLicensing SA
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Скопски Саем ДОО Скопје
NATURIN VISCOFAN GMBH
Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје
DP BEVERAGES LIMITED
DP BEVERAGES LIMITED
DP BEVERAGES LIMITED
Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје
Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје
Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје
Avon Products, Inc.
ЦД Фруит, дооел
Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

Трговски марки
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MK/T/ 2012/393
MK/T/ 2012/396
MK/T/ 2012/1041
MK/T/ 2012/1104
MK/T/ 2012/1136
MK/T/ 2012/1144
MK/T/ 2012/1145
MK/T/ 2012/1150
MK/T/ 2012/1152
MK/T/ 2012/1160
MK/T/ 2012/1242
MK/T/ 2012/1243
MK/T/ 2012/1244
MK/T/ 2012/1249
MK/T/ 2012/1250
MK/T/ 2012/1255
MK/T/ 2012/1256
MK/T/ 2012/1261
MK/T/ 2012/1264
MK/T/ 2012/1268
MK/T/ 2012/1271
MK/T/ 2012/1281
MK/T/ 2012/1286
MK/T/ 2012/1287
MK/T/ 2012/1288
MK/T/ 2012/1290
MK/T/ 2012/1291
MK/T/ 2012/1292
MK/T/ 2012/1293
MK/T/ 2012/1294
MK/T/ 2012/1295
MK/T/ 2012/1306
MK/T/ 2012/1308
MK/T/ 2012/1309
MK/T/ 2012/1310
MK/T/ 2012/1311
MK/T/ 2012/1315
MK/T/ 2012/1316
MK/T/ 2012/1317
MK/T/ 2012/1318
MK/T/ 2012/1319
MK/T/ 2012/1320
MK/T/ 2012/1330
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Мiрјана Градчанова Ивковска
АД „ЈАКА-80" Радовиш
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
Интер Конекшн Груп
Адвокат Борис Ношпал
ФОР ТРАНС ДООЕЛ уоз-извоз Скопје
Претпријатие за производство, промет и услуги ЛУЦЕРН - ВИП ДОО Скопје
ТД Нерц ДОО
МЕДИКА АД.,
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
Молунбо ДООЕЛ Скопје
Магрони ДОО Скопје
Магрони ДОО Скопје
SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek
SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek
Ацо Вучиниќ
DIAVENA OOD
PODRAVKA d.d.
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Home Box Office, Inc., a Delaware corporation
La Senza Corporation
СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ
Glaxo Group Limited
Glaxo Group Limited
Glaxo Group Limited
Друштво за обезбедување на лица и имот, трговија и услуги МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ДОО Скопје
Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје
Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје
РЕКОРД-ХАЏИ ДООЕЛ
Сетек Се од техника ДООЕЛ Скопје
NOVARTIS AG
Друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ДИЈАЛОГТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт с. Долна Бањица Гостивар
Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)
Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)
Магрони ДОО Скопје
Магрони ДОО Скопје
Хотели Ројал Дооел Скопје
Хотели Ројал Дооел Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕРЏИ МЕДИКАЛ ДОО експортТрговски марки
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MK/T/ 2012/1331
MK/T/ 2013/5
MK/T/ 2013/10
MK/T/ 2013/11
MK/T/ 2013/12
MK/T/ 2013/13
MK/T/ 2013/14
MK/T/ 2013/21
MK/T/ 2013/22
MK/T/ 2013/23
MK/T/ 2013/25

MK/T/ 2013/26
MK/T/ 2013/27
MK/T/ 2013/30
MK/T/ 2013/31
MK/T/ 2013/32
MK/T/ 2013/33
MK/T/ 2013/34
MK/T/ 2013/35
MK/T/ 2013/39
MK/T/ 2013/41
MK/T/ 2013/42
MK/T/ 2013/43
MK/T/ 2013/44
MK/T/ 2013/49
MK/T/ 2013/50
MK/T/ 2013/51
MK/T/ 2013/62
MK/T/ 2013/69
MK/T/ 2013/74
MK/T/ 2013/75
MK/T/ 2013/83
MK/T/ 2013/85
MK/T/ 2013/86
MK/T/ 2013/87
MK/T/ 2013/88
MK/T/ 2013/89
MK/T/ 2013/94

импорт Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕРЏИ МЕДИКАЛ ДОО експортимпорт Скопје
VELIKOV & CO OOD
The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of DELAWARE, USA
The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of DELAWARE, USA
The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of DELAWARE, USA
Zentiva Group, a.s.
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
Друштво за производство, трговија и услуги СИГМА увоз-извоз дооел Прилеп
OPEN ENGLISH LLC
Unilever N.V.
Друштво за производство, трговија и услуги Бобан Марјановиќ БИТ КОНЗУЛ увозизвоз Битола ДООЕЛ; Друштво за производство, трговија и мало и големо услуги
ЗЛАТЕЦ-СС увоз-извоз Битола and Друштво за производство и трговија МАРГО
Илиевски Тони ДООЕЛ извоз-увоз Битола
Друштво за производство, промет и услуги ЧИКЕН ХАУС ДОО експорт-импорт
Скопје
Зеко Трејд-Лтд.
КУВАЈТ ПРОМ
КУВАЈТ ПРОМ
КУВАЈТ ПРОМ
КУВАЈТ ПРОМ
GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY OF COSMETICS,
GARMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL ARTICLES
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО, увоз-извоз Скопје
Семих Али
British American Tobacco (Brands) Inc.,
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
SHIMANO INC.
SHIMANO INC.
Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Trading
ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз
Куманово
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ увоз-извоз Населба Илинден
Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ увоз-извоз Населба Илинден
BASF SE
Друштво за реклама и пропаганда „КЛИКЕР МАРКЕТИНГ" ДООЕЛ Скопје
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MK/T/ 2013/97
MK/T/ 2013/98
MK/T/ 2013/99
MK/T/ 2013/103
MK/T/ 2013/105
MK/T/ 2013/106
MK/T/ 2013/107
MK/T/ 2013/110
MK/T/ 2013/111
MK/T/ 2013/113
MK/T/ 2013/114
MK/T/ 2013/118
MK/T/ 2013/119
MK/T/ 2013/301
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Unilever N.V.
Alltech, Inc.
Alltech, Inc.
ФЛОРИАН
ТРАЈКОСКИ СТЕФАН
Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation)
Samsung Electronics Co.,Ltd. (a Korean corporation)
Боби Петрески
Reckitt & Colman (Overseas) Limited
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
Друштво за трговија, услуги и производсто СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експортимпорт Скопје
Друштво за трговија, услуги и производсто СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експортимпорт Скопје
Друштво за туризам, трговија и услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

Трговски марки
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и
список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 20816

(151) 26/03/2014

(210) TM 2004/148

(220) 01/03/2004

(181) 15/09/2018

(181) 01/03/2014
(450) 30/04/2014
(732) FRANCK Prehrambena industrija,
dionicko drustvo - ZAGREB

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за промет и услуги ОТТИЦА

Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR

(540)

(210) TM 2008/1255

(220) 15/09/2008

ИТАЛИЈАНА ДОО Скопје
бул. АВНОЈ бр. 64/3-10 Скопје, MK

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, портокалова, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на очила на големо и
мало
(111) 20686

(151) 19/03/2014

(210) TM 2008/1895

(220) 17/12/2008
(181) 17/12/2018
(450) 30/04/2014

(591) црвена, бела, златна, кафена (темно и
светло кафена) и црна
(554) тродимензионална

(732) ENERGY BRANDS INC.
17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New

(551) индивидуална

York 11357, US

(510, 511)
кл. 30 кафе

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(111) 20813

(151) 25/03/2014

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(210) TM 2004/938

(220) 26/11/2004
(181) 26/11/2014

(540)

(450) 30/04/2014
(732) ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ
бул."Јане Сандански" 86/4-23, 1000 Скопје, MK
(540)

BLUE FUNKY INDIVIDUALS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 20836

Трговски марки
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(554) тродимензионална

(540)

(551) индивидуална

BOOKTOP

(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) 20779

(151) 26/03/2014

(210) TM 2009/563

(220) 08/06/2009
(181) 08/06/2019
(450) 30/04/2014

(732) Forest Tosara Limited
Unit 146, Baldoyle Industrial Estate, Grange
Road, Dublin 13, IE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

SUDOCREM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 преносни компјутери - лаптопи; преносни
компјутери со приклучна станица; персонални
компјутери; ПДА'с (Personal Digital Assistants џебен комуникатор); индустриски компјутери;
ЛЦД монитори
кл. 35 увоз и извоз на производи поврзани со
компјутери; агенции за увоз-извоз; продажни
промоции (за други); заедничко спојување за
доброто на другите, различни производи во
врска со компјутерски сродни производи,
овозможувајќи им на клиентите соодветно
разгледување и купување на тие производи на
големо и мало
кл. 37

инсталација на компјутерски и мрежни

системи; услуги на поправка за компјутери и
компјутерски периферни уреди, компјутерско
вмрежување и придружни периферни уреди;
компјутерски
инсталации
и
услуги
за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белеење и други супстанции

оддржување

за перење, препарати за чистење, полирање,

(111) 20811

(151) 26/03/2014

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони

(210) TM 2011/338

(220) 11/04/2011
(181) 11/04/2021

за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината,

храна

за

бебиња,

(450) 30/04/2014
(732) Сун анд Старс
ул.Гостиварска бр.37, Тетово, MK
(540)

фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

уништување

(111) 20801

(151) 26/03/2014

(591) црвена и бела
(551) индивидуална

(210) TM 2010/933

(220) 10/08/2010

(510, 511)

(181) 10/08/2020
(450) 30/04/2014
(732) Giga-Byte Technology Co., Ltd.
No.6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist., New

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи: покривки кревети и

Taipei City 231, TW

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
текстилни производи

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(111) 20834

(151) 16/04/2014

(732) БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ

(210) TM 2011/362

(220) 18/04/2011

Друштво за производство, инженеринг и

(181) 18/04/2021
(450) 30/04/2014
(732) Lutariko DOOEL Skopje
ul.Borka Talevski br.15, lokal 1, MK

трговија Скопје
ул. "Новоселски пат" бб, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(740) АДИНГ АД Скопје
ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје

(591) сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) portokalova-crvena, siva i crna
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл.

36

осигурување;

финансиски

работи;

монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 20832

(151) 04/04/2014

(210) TM 2011/723

(220) 29/06/2011

(181) 29/06/2021
(450) 30/04/2014
(732) ВИВИТ КОМПАНИ ДОО
ул.„Цар Самоил" 35, 7000 Битола, MK
(540)

кл. 35 услуги при проажба на големо и мало на:
градежни материјали; хемиски производи; бои,
фирнајзи, лакови; рачни алати и направи и куќни
и кујнски апарати
кл. 37
градежни

конструкции,

поправки,

инсталациски услуги, завршни занатски работи
во градежништвото
(111) 20802

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/964

(220) 13/09/2011
(181) 13/09/2021
(450) 30/04/2014

(732) CROSSCARE LIMITED
Broomhill Road, Tаllaght, Dublin 24, IE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

REDUCE THE HOURS
OF CRYING
(551) индивидуална
(591) црвена, црна

(510, 511)
кл. 5

(551) индивидуална

нетолеранцијата

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:

суплементи за храна за додавање во млекото за
бебиња

препарати
на

за

редуцирање

лактоза

кај

на

бебиња;

санитарија, санитарна опрема и плочки
(111) 20822

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/958

(220) 13/09/2011

(111) 20818

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1126

(220) 25/10/2011
(181) 25/10/2021
(450) 30/04/2014

(181) 13/09/2021
(450) 30/04/2014

(230)(300)
(732) Друштво за осигурување ИНСИГ
МАКЕДОНИЈА АД Скопје
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ул.Даме Груев бр.5/8, Скопје, MK

CLINICEL

(740)

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални масла;
дезодоранси и антиперспиранти; препарати за
нега на косата; обојувачи (колоранти) за коса,
бои за коса, лосиони за коса, препарати за
виткање коса (правење кадли), шампони,

(591) црна, црвена и бела
(554)

кондиционери; спрејови за коса, пудра за коса,
препарати за стилизирање на косата (hair

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

36

осигурување,

dressings), лакови за коса, пени за коса, глазури
финансиски

работи,

монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(111) 20803

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1128

(220) 26/10/2011
(181) 26/10/2021

(450) 30/04/2014
(732) INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110

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
(111) 20823

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1181

(220) 08/11/2011
(181) 08/11/2021
(450) 30/04/2014

Arcueil, FR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(732) Stichting BDO
Dr. Holtroplaan 27, 5652 XR Eindhoven, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

INOCLIM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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) 20830

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1135

(220) 28/10/2011
(181) 28/10/2021
(450) 30/04/2014

(591) црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35

ревизија,

сметководствени

и

книговодствени работи, консултирање во врска

Weena 455, NL - 3013 AL Rotterdam, NL

со данокот
кл. 36 финансии со управување, советувања во

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

врска со финансии, проценки и вештачења

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(111) 20824

(732) UNILEVER N.V.
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(210) TM 2011/1182

(220) 08/11/2011

(540)

(181) 08/11/2021
(450) 30/04/2014
(732) Stichting BDO
Dr. Holtroplaan 27, 5652 XR Eindhoven, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

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

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 41
подготвување на наставата; забава;
спортски и културни активности

БДО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
ревизија,
сметководствени
и
книговодствени работи, консултирање во врска
со данокот
кл. 36 финансии со управување, советувања во
врска со финансии, проценки и вештачења
(111) 20825

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1195

(220) 11/11/2011
(181) 11/11/2021

(111) 20821

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1223

(220) 24/11/2011
(181) 24/11/2021
(450) 30/04/2014

(732) Димитриоски Жарко
Бул. Партизански Одреди 151/1-68, Скопје, MK
(540)

(450) 30/04/2014
(732) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(591) црна и портокалова

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

GILLETTE IRRITATION
DEFENSE

кл. 41
подготвување на наставата; забава;
спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за бричење, имено, креми за

(111) 20819

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1239

(220) 29/11/2011

бричење, гелови за бричење, лосиони за
бричење и пени за бричење; лосиони и балсами

(181) 29/11/2021
(450) 30/04/2014
(732) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје, MK

за после бричење; препарати за миење на
лицето и хидратантни креми за пред бричење;
немедицински препарати за нега на кожата
(111) 20820

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1222

(220) 24/11/2011
(181) 24/11/2021

(740) Калевска Ванчева Снежана
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6, 1000 Скопје
(540)

(450) 30/04/2014
(732) Димитриоски Жарко
Бул. Партизански Одреди 151/1-68, Скопје, MK
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распределба

/дистрибуција/

на

примероци,

рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку
компјутерска мрежа
кл. 41 објавување текстови /текстови што не се
рекламни/ пишување текстови /текстови што не
се рекламни/, он-лајн објава на списанија
(електронски публикаци на весници), издавање
книги, објавување електронски книги и списанија
преку компјутерски мрежи
(591) светло сива, графитно сива, светло
кафена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги, услуги што адвокати ги
даваат на индивидуалци, групи индивидуалци,
организации и претпријатија
(111) 20826

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1240

(220) 29/11/2011

(111) 20804

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1248

(220) 01/12/2011

(181) 01/12/2021
(450) 30/04/2014
(732) ПРОМО МАТИК ДООЕЛ
Бул. Маркс Енгелс бр.7-а, 1000 Скопје, MK
(740)
(540)

(181) 29/11/2021
(450) 30/04/2014
(732) Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје
бул.„Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(591) црна, бела и црвена

ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
облека, обувки и капи
(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална

(111) 20827

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1252

(220) 02/12/2011
(181) 02/12/2021

(510, 511)
кл. 16 весници, хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списание
кл. 35 огласување, водење на работењето,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување

рекламен

простор,

објавување

(450) 30/04/2014
(230)(300)
(732) Abbott Cardiovascular Systems Inc.
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California,
95054, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

рекламни текстови, објавување јавни текстови,
обработка
на
текстови,
огласување

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

/рекламирање/,

(540)
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кл. 35

XIENCE V
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10

хируршки и медицински апарати и

инструменти,
вградување
материјали
васкуларни

имено катетери, системи за
стентови,
стентови,
балони,
за балони, балонски
клипови, наведувачки

катетери,
катетери,

проширувачки катетери, наведувачки жици,
катетер облоги, периферни и билијарни
самоекспандирачки

стент

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи,

системи,

стент

системи за вбризгување лекови и коронарни
стент системи за вбризгување еверолимус
(111) 20805

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1266

(220) 06/12/2011
(181) 06/12/2021
(450) 30/04/2014

(732) Љупчо Петровски
ул.„Мито Хаџивасилев-Јасмин" бр. 18/2-22А,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

увоз-извоз и услуги при продажба на големо и
мало со: мали метални предмети, украсни
статуетки од обичен метал; производи од
скапоцени метали или обложени со нив, накит,
скапоцени камења, хронометриски инструменти,
сувенири од бакар, медали, медалјони, плакети
и ордени
(111) 20828

(151) 26/03/2014

(210) TM 2011/1363

(220) 22/12/2011
(181) 22/12/2021

(450) 30/04/2014
(732) Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California
94502, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, жолта и сите нијанси на
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 мали метални предмети, украсни статуетки
од обичен метал, уметнички дела од обичен

кл. 5 медицински реагенси за надгледување
(следење) на диабетес; медицински лентчки за

метал

тестирање количество на глукоза во крвта;

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или обложени

медицински
лентички
за
употреба
кај
надгледување (следење) количество на кетон во

со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит,
скапоцени
камења,
хронометриски

крвта
кл. 10

инструменти, сувенири од
медалјони, плакети, ордени

надгледување диабетес; монитори на глукоза во
крвта; сензори на глукоза во крвта; монитори на

бакар,

медали,

медицински апарати и инструменти за

кетон во крвта; сензори на кетон во крвта;
Трговски марки

139 | С т р а н а

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

апарати за вадење или земање примероци од

ул.100 бр.70 а, 1300 Куманово, MK and ул.100

крвта

бр.70, 1300 Куманово, MK

за

потреби

на

надгледување

на

диабетесот

(740) Друштво за производство, трговија и
услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз

(111) 20776

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/48

(220) 20/01/2012

(181) 20/01/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз and Друштво
за производство трговија и услуги БИАНА ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз
ул.100 бр.70 а, 1300 Куманово, MK and ул.100
бр.70, 1300 Куманово, MK
(740) Друштво за производство, трговија и
услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз

ул. 100 бр. 70 а, 1300 Куманово
(540)

BIANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени со другите класи
кл. 25 обувки
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за кожа и
имитација на кожа и производите од нив кои не
се опфатени со другите класи; услуги на
малопродажба врзани за обувки, услуги на
продажба на големо врзани за кожа и имитација

ул. 100 бр. 70 а, 1300 Куманово
(540)

на кожа и производите од нив кои не се
опфатени со другите класи; услуги на продажба
на големо врзани за обувки; огласување; водење

(591) бела и сите нијанси на розева
(551) индивидуална

на
работење;
управување
канцелариски работи

со

работи;

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите

(111) 20778

(151) 26/03/2014

од нив кои не се опфатени со другите класи

(210) TM 2012/52

(220) 23/01/2012

кл. 25 обувки
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за кожа и
имитација на кожа и производите од нив кои не
се опфатени со другите класи; услуги на

(181) 23/01/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за туризам, трговија и услуги
БИСЕР-ТРАВЕЛ ДОО Скопје

малопродажба врзани за обувки, услуги на
продажба на големо врзани за кожа и имитација

бул. Водњанска бр.18, локал 4, 1000 Скопје,
MK

на кожа и производите од нив кои не се

(540)

опфатени со другите класи; услуги на продажба
на големо врзани за обувки; огласување; водење
на
работење;
управување
канцелариски работи

со

работи;

(111) 20777

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/49

(220) 20/01/2012

(181) 20/01/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз and Друштво
за производство трговија и услуги БИАНА ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз
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кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалаци; привремено сместување
(111) 20806

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/225

(220) 08/03/2012
(181) 08/03/2022
(450) 30/04/2014

(230)(300)
(732) ПЕРЕГРИН ТП ФАРМА ОГНЕН НИКОЛА
ПОЛЕНАК
ул.„1" бр.17 с. Горна Матка, Сарај, Скопје, MK

(591) зелена, златна, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 земјоделски машини, земјоделски дигалки,
земјоделски алати што не се рачно управувани,
распрскувачи (машини), лежишта (делови од

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

машини), апарати за врзување сено, држачи за
сечила, машини за оштрење сечило, сечила,

(540)

машини за дување за компресија вшмукување и
носење зрна, машини за лупење жито,
култиватори, мотокултиватори, цилиндерски
глави за мотори, копачи (плугови), машини за
ринење земја, преси за сточна храна, менувачи
што не се за копнени возила, генератори за
електрична енергија, хранилки, машини за
стрижење животни, хидраулични машини и
мотори, ножеви за машини за косење, машини
за молзење, мелници, машини за косење и
жнеење, косилки за трева, клипови за мотори,
плугови, ралници од плугови, преси за грозје,

(591) бела, зелена и сина

пумпи (машини), ладилници за мотори и
машини, жнеалки и врзувачи, прстени за

(554)
(551) индивидуална

лежишта, машини за плакнење, инсталации за
сеење, машини за сеење, вршалки, секачи на

(510, 511)

репа
кл. 35

кл. 29 живина и дивеч; јајца

рекламирање, канцелариски работи,

услуги при продажба на мало и на големо со:
(111) 20743

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/235

(220) 12/03/2012
(181) 12/03/2022

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство транспорт
трговија и услуги ЕУРО - ПОЛОГ ДООЕЛ
експорт-импорт с.Желино
1.226 Желино, Тетово, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

земјоделски машини, трактори (машини за
орање), земјоделски дигалки, земјоделски алати
што не се рачно управувани, распрскувачи
(машини), лежишта (делови од машини),
апарати за врзување сено, држачи за сечила,
машини за оштрење сечило, сечила, машини за
дување за компресија вшмукување и носење
зрна, машини за лупење жито, култиватори,
мотокултиватори, цилиндерски глави за мотори,
копачи (плугови), машини за ринење земја,
преси за сточна храна, менувачи што не се за
копнени возила, генератори за електрична
енергија, хранилки, машини за стрижење
животни, хидраулични машини и мотори, ножеви
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за машини за косење, машини за молзење,

кл. 32

мелници, машини за косење и жнеење, косилки

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и

пиво, минерална и сода вода и други

за трева, клипови за мотори, плугови, ралници
од плугови, преси за грозје, пумпи (машини),

овошни сокови, зеленчукови сокови, сирупи и
други препарати за производство на пијалаци,

ладилници за мотори и машини, жнеалки и
врзувачи, прстени за лежишта, машини за

пијалаци врз база на соја, изотонични пијалаци
кл. 35
огласување; водење на работење;

плакнење, инсталации за сеење, машини за
сеење, вршалки, секачи на репа

управување со работи; канцелариски работи;
услуги при продажба на големо и мало со:

кл. 37

монтирање одржување и поправка на

прехранбени производи, кондиторски производи,

машини, монтирање и поправање на уреди за
наводнување

пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, вино и други алкохолни

(111) 20807

(151) 26/03/2014

пијалаци, храна за животни, фармацевтски
препарати, диететски производи, витамини,

(210) TM 2012/270

(220) 19/03/2012
(181) 19/03/2022

минерали, диетални, хранливи и билни
додатоци, цигари, тутун и тутунски производи,

(450) 30/04/2014
(732) Арсов Кристијан
ул.Ѓорѓе Ѓорески 36-б, 1000 Скопје, MK

земјоделски, градинарски и шумски продукти,

(540)

препарати за чистење, полирање, нагризување и
триење, сапуни, средства за лична хигиена,

семиња, билки и природно цвеќе, средства за
белење и други супстанции за перење,

парфимериски
производи,
производи, производи за нега
тоалетна
(591) златно-жолта, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
или варено овошје и зеленчук, желеа, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење, путер, супи
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, пијалаци, пастили, леб,
колач, слатки, бонбони; чоколадо, производи од
чоколадо, подготовки и пијалаци врз база на
чоколадо; сладолед; мед, сируп од меласа;
природни засладувачи; алги, квасец, прашак за
пециво; жита за појадок, мусли, корнфлекс,
табли од жита (cereal bars), жита готови за
јадење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии);
мирудии, мраз за ладење
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

хартија,

хартаени

козметички
на забите,

шамивчиња

пелени, хартија и печатени работи, чешли, четки
и сунѓери, текстил и текстилни производи,
облека, обувки и капи, кожа, имитација на кожа и
производи направени од овие материјали,
предмети од пластика, апарати и опрема за
домаќинствата,
школски
прибор,
играчки,
предмети за подарок, канцелариски материјали,
предмети за домаќинствата од дрво, фунгициди,
инсектициди и хербициди за земјоделска и
градинарска употреба, вештачки и природни
ѓубрива за земјоделството, адитиви и други
додатоци за прехранбената индустрија, бои и
лакови
кл. 43 услуги за подготовка на храна и пијалаци;
привремено
барови
и

сместување; ресторани, кафе
кафитерии;
сендвичарници
и

ресторани за брза храна; ресторани за
самопослужување; снек (snack) барови; услуги
за ресторани и барови што вклучуваат киосци и
ресторани
"за
носење"
(take
away);
обезбедување на подготвени оброци; подготовка
на храна или оброци за консумација во или
надвор од објектот; летувалишта, хотели и
мотели
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Victoria Road, Leeds, West Yorkshire LS11 5UG,
(111) 20808

(151) 26/03/2014

GB

(210) TM 2012/275

(220) 20/03/2012
(181) 20/03/2022

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(450) 30/04/2014

(540)

(732) AbbVie Inc.

FROSTGUARD

1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 60064,
US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ABBVIE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за греење; елементи за греење;
делови и опрема за сите претходно наведени
производи
(111) 20675

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/403

(220) 18/04/2012
(181) 18/04/2022

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; ветеринарни

(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка

производи; хигиенски производи за медицински

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

потреби; диететски супстанции прилагодени за
медицински потреби

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

кл. 42
услуги на медицинско истражување;
научни и технолошки услуги на истражување во

(540)

врска со наведеното
(111) 20809

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/287

(220) 27/03/2012
(181) 27/03/2022

(450) 30/04/2014
(732) BASF Agro B.V. Arnhem(NL)
Zweigniederlassung Waedenswil,
Moosacherstrasse 2, Au, CH
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

MARATON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
(111) 20810

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/326

(220) 05/04/2012
(181) 05/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Raychem HTS Limited

Трговски марки

(591) бела, сива, сина, жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем
(111) 20676

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/404

(220) 18/04/2012

(181) 18/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
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Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

(551) индивидуална

Скопје, MK

(510, 511)

(540)

кл. 3 млеко за тело
(111) 20678

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/406

(220) 18/04/2012

(181) 18/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
MK
(740)
(540)

(591) бела, сина, сива, жолта и розoва
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 подлога за шминка
(111) 20677

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/405

(220) 18/04/2012
(181) 18/04/2022

(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000

(591) бела, сина, сива и жолта

(740)

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 3 подлога за шминка

Скопје, MK

(111) 20679

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/407

(220) 18/04/2012
(181) 18/04/2022

(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
MK
(540)

(591) бела, сива, циклама и портокалова
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(210) TM 2012/409

(220) 19/04/2012
(181) 19/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Iochpe-Maxion S/A
Rua Luigi Galvani, 145, 13 andar 04575-020 Sao
Paulo, BR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MAXION
(551) индивидуална
(591) бела, сива, зелена, жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 12 делови на копнени возила, имено тркала,
шасии, рамењача, стрингери (работни делови
алатки), пресувани делови и делови ковани во

кл. 3 крем

калап, имено структурни делови за камиони,
(111) 20680

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/408

(220) 19/04/2012

автобуси, комбе, трактори и за теренски возила

(181) 19/04/2022

(111) 20682

(151) 12/03/2014

(450) 30/04/2014

(210) TM 2012/410

(220) 19/04/2012

Rua Luigi Galvani, 145, 13 andar 04575-020 Sao
Paulo, BR

(181) 19/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Farmaceutsko - hemijska industrija

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

''ZDRAVLJE'' Akcionarsko drustvo
ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, RS

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

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

(732) Iochpe-Maxion S/A

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

ANZOVIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 20683

(151) 12/03/2014

(591) црна, бела и сина
(551) индивидуална

(210) TM 2012/411

(220) 20/04/2012
(181) 20/04/2022

(510, 511)
кл. 12 делови на копнени возила, имено тркала,

(450) 30/04/2014
(732) Brutsch/Ruegger Werkzeuge AG

шасии, рамењача, стрингери (работни делови
алатки), пресувани делови и делови ковани во

In der Luberzen 1 CH-8902 Urdorf, CH

калап, имено структурни делови за камиони,
автобуси, комбе, трактори и за теренски возила
(111) 20681
Трговски марки

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

(151) 12/03/2014
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друштво за производство трговија и услуги

FUTURO

МАПЕТ-ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 материјали за обвивање, заптисување и
за изолација
(111) 20684

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/413

(220) 23/04/2012

(181) 23/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Адвокат Маја Парговска Скопје

бул.Јане Сандански бр.62/2-7, 1000 Скопје,
MK; бул.Јане Сандански бр. 82 ТЦ Бисер
лок.51 приземје, 1000 Скопје, MK and
ул.Маџари б.б. Газибаба, 1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ул. Миладин Поповиќ бр.13, Општина Карпош,
1000 Скопје, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)
(591) виолетова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи, бањарки, костум за
капење, корсети (женска долна облека),
комбинезони, корселети (градник со мидер),
пењоари, долна облека, килоти, женски гаќички,
пижами, маици, чорапи, пети за чорапи, боди,
хулахопки
(591) бела, црна, црвена и темно црвена

кл. 26 вештачко цвеќе, траки за коса, шноли,
токи на ремени, панделки за коса, петлици за

(551) индивидуална
(510, 511)

облека,
копчиња
за
корсети,
витлери
неелектрични, вештачка коса, украси (везење),

кл. 35

тантели, плетенки, украси за коса, мрежаста
чипка

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 45 правни работи; безбедносни услуги за

кл. 35

рекламирање, канцелариски работи,

заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за

продажба на мало и големо на: облека, обувки,
капи, бањарки, костум за капење, корсети

задоволување на потребите на поединците

(женска долна облека), комбинезони, корселети
(градник со мидер), пењоари, долна облека,

(111) 20685

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/414

(220) 23/04/2012
(181) 23/04/2022

килоти, женски гаќички, пижами, маици, чорапи,
пети за чорапи, боди, хулахопки, вештачко
цвеќе, траки за коса, шноли, токи на ремени,

(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво за производство

панделки за коса, петлици за облека, копчиња за
корсети, витлери неелектрични, вештачка коса,

трговија и услуги МАПЕТ-КОМ ДООЕЛ увозизвоз Скопје; Трговско друштво за

украси (везење), тантели, плетенки, украси за
коса, мрежаста чипка

производство трговија и услуги МАПЕТ СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје and Трговско
146 | С т р а н а

(111) 20699

(151) 12/03/2014
Трговски марки

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

(210) TM 2012/416

(220) 23/04/2012
(181) 23/04/2022

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство и услуги на
Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ
ул.Аргир Маринчев бр.3, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

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

Скопје
(540)

привремено сместување

(591) портокалова, црна, темно и светло сина,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 20701

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/418

(220) 24/04/2012
(181) 24/04/2022

(450) 30/04/2014
(732) ЈОАКИМОВСКА-ЈАКОМОВСКА
КРИСТИНА
ул.Анастас Митрев бр.27, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
диететски супстанции што се користат во
медицината; билки (лековити билки); нега на
кожата (фармацевтски производи за нега на
кожата); медицински масти против изгореници

СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

PINK SECRET

од сонце
кл. 30 мед, млеко (пчелино млеко) за човечка

(551) индивидуална

исхрана што не е за медицинска употреба
кл. 35
огласување водење на работење;

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на: текстил, облека, обувки, производи од кожа,

управување со работи

козметички и тоалетни препарати

кл. 44 медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето

(111) 20702

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/419

(220) 24/04/2012

(510, 511)

(111) 20700

(151) 12/03/2014

(181) 24/04/2022

(210) TM 2012/417

(220) 23/04/2012
(181) 23/04/2022

(450) 30/04/2014

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за градежништво, трговија и
услуги ДУГОЈОН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-

(732) Небојша Златевски
Долна Бањица, ул.Фазанерија 1 бр.96,
Гостивар, MK
(540)

извоз Скопје
ул.Јосиф Јосифовски-Свештарот бр.36, MK
(540)

Трговски марки
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(111) 20707

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/421

(220) 25/04/2012

(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за услуги и трговија БЕСТ
ПРИМУС ДООЕЛ Скопје
ул.Драгиша Мишовиќ бр.8/16, MK
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалаци
(111) 20703

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/420

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за услуги и трговија БЕСТ
ПРИМУС ДООЕЛ Скопје
ул.Драгиша Мишовиќ бр.8/16, MK
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за послужување и подготвување
храна и пијалаци ресторани и др. угостителски
објекти
(111) 20725

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/423

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за послужување и подготвување
храна и пијалаци, ресторани и др. угостителски
објекти
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(551) индивидуална

SYNERGY BUSINESS
CENTER

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

(551) индивидуална

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење

(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;

кои се продаваат одделно или измешани со
тутун, кои не се за медицински или терапевтски

управување со работи; канцелариски работи

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во

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

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и
ќибрит

имот
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремано сместување

(111) 20726

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/424

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022

(111) 20728

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/426

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за градежништво МЕДИА
ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство, трговија и

ул. Новопроектирана б.б., 1000 Скопје, MK

услуги ВИТАЛ БТ ДОО увоз-извоз Велес
ул.Моша Пијаде бб, 1400 Велес, MK

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;

(591) жолта, црна, темно и светло зелена, бела
(551) индивидуална

привремано сместување

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено

(111) 20727

(151) 04/03/2014

(210) TM 2012/425

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022

овошје и зеленчук, соја
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, замена за
кафе; брашно и производи од жита, мед, квасец,

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за градежништво МЕДИА

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии

ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје

кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

ул. Новопроектирана б.б., 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

опфатени со другите класи, свежо овошје и
зеленчук, семиња
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи
Трговски марки
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(510, 511)
(111) 20729

(151) 12/03/2014

кл. 33

алкохолни пијалаци (освен пива);

(210) TM 2012/428

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022

дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
алкохоли; ликери

(450) 30/04/2014
(732) Patron Spirits International AG

(111) 20732

(151) 12/03/2014

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH

(210) TM 2012/431

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PATRON

(450) 30/04/2014
(732) Patron Spirits International AG
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
алкохолни пијалаци (освен пива);
дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;

(540)

GRAN PATRON
PLATINUM

алкохоли; ликери
(111) 20730

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/429

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022

(450) 30/04/2014
(732) Patron Spirits International AG
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

GRAN PATRON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
алкохолни пијалаци (освен пива);
дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
алкохоли; ликери
(111) 20733

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/432

(220) 25/04/2012

(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Patron Spirits International AG

(551) индивидуална
(510, 511)

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH

кл. 33
алкохолни пијалаци (освен пива);
дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

алкохоли; ликери

CITRONGE

(111) 20731

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/430

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022

(450) 30/04/2014
(732) Patron Spirits International AG
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

GRAN PATRON
BURDEOS
(551) индивидуална
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
алкохолни пијалаци (освен пива);
дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
алкохоли; ликери
(111) 20734

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/433

(220) 25/04/2012

(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Patron Spirits International AG
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
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ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

PYRAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
алкохолни пијалаци (освен пива);
дестилирани
алкохоли

алкохоли;

рум;

текила;

(540)

вина;

(111) 20735

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/434

(220) 25/04/2012

(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Patron Spirits International AG
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

XO CAFE
(591) бела, сина, сива и зелена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
алкохолни пијалаци (освен пива);
дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
алкохоли; ликери

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 лосиони
(111) 20738

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/440

(220) 26/04/2012

(111) 20736

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/435

(220) 25/04/2012

(181) 26/04/2022

(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Patron Spirits International AG
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH

(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ULTIMAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33

алкохолни

пијалaци;

дестилирани

алкохоли; и водка
(111) 20737

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/439

(220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014

Трговски марки
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(591) кафена

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(111) 20739

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/441

(220) 26/04/2012

(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(111) 20741

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/443

(220) 26/04/2012

(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(111) 20740

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/442

(220) 26/04/2012

(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
Трговски марки

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

кл. 32 пиво

етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(111) 20742

(151) 12/03/2014

(210) TM 2012/448

(220) 26/04/2012

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла

CORPORATION)

саго, замена за кафе; брашно и производи од

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

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

и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

увоз-извоз

PROACE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни делови
(111) 20744

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/451

(220) 26/04/2012

(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. "Виргино" бр. 89, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 20745

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/452

(220) 27/04/2012
(181) 27/04/2022

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство сервис,
ремонт и монтажа на лифтови МАКЛИФТ
Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Васко Карангелески бр.ББ Скопје, Кисела
Вода, MK
(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
бул."Партизански Одреди" бр.46-А кат 1 ст.3,
1000, Скопје
(540)

МАКЛИФТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, жици и кабли од обичен метал кои
не се електрични, браварски производи, мали
метални

произзводи,

метални

цевки,

каси,

(591) бела, светло и темно црвена и светло
розова

производи од метал
кл. 7
машини, машински алати, мотори и

(551) индивидуална

погонски машини, машински спојници и
трансмисиски елементи (освен за сувоземни

(510, 511)
кл. 3 срдства за белење и други супсанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
Трговски марки

возила)
кл. 37

градежни

конструкции,

поправки

инсталациски услуги
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(732) RED BULL GmbH
(111) 20746

(151) 26/03/2014

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT

(210) TM 2012/453

(220) 27/04/2012
(181) 27/04/2022

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство сервис,

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

ремонт и монтажа на лифтови МАКЛИФТ
Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(540)

ул.Васко Карангелески бр.ББ Скопје, Кисела
Вода, MK
(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
бул."Партизански Одреди" бр.46-А кат 1 ст.3,
1000, Скопје
(540)

ТИ ДАВА КРИИИЛЈА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32

безалкохолни пијалаци вклучувајќи

освежителни пијалаци, енергетски пијалаци,
пијалаци од сурутка, изотонични, хипертонични и
хипотонични пијалаци (за употреба и/или како
што се бара од страна на спортистите); пиво,
пиво од слад, пиво од пченица, портер пиво, ејл
пиво, витко пиво и бело пиво; безалкохолни
пијалаци од слад; минерална вода и газирана
вода; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи,
есенции и други препарати за правење пијалаци
како и шумливи таблети и шумливи прашоци за
пијалаци и безалкохолни коктели
(111) 20748

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/455

(220) 27/04/2012
(181) 27/04/2022
(450) 30/04/2014

(591) сина, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

(732) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue New

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни

York, NY 10022, US

конструкции, жици и кабли од обичен метал кои

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

не се електрични, браварски производи, мали
метални произзводи, метални цевки, каси,

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

производи од метал
кл. 7
машини, машински алати, мотори и

(540)

(740) Друштво за застапување од областа на

погонски
машини,
машинки
спојници
и
трансмисиски елементи (освен за сувоземни
возила)
кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки

(111) 20747

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/454

(220) 27/04/2012
(181) 27/04/2022
(450) 30/04/2014
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печатени публикации за рекламирање; печатени
публикации; печатени билети, купони и ваучери;
печатени
распореди;
проспекти;
билтени;
магазини; информативни листови; инструктивни
материјали и материјали за настава; ленти и
картички, што се однесува на снимање на
компјутерски програми и податоци, материјали
за учење, веб страници симнати од интернет во
форма на печатен материјал; брошури и летоци
со известувања кои ја опишуваат електронската
база на податоци и нејзината употреба во
(551) индивидуална

електронска пошта (Е-mail); реклами; рекламни и
материјали
за
промоција;
картички
за

(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, подготвување на

објавување; брошури, каталози, информативни
флаери,
списанија,
весници,
панфлети,

настава, забава, спортски и културни активности

периодични

списанија,

летоци,

печатен

(111) 20812

(151) 26/03/2014

материјал, печатени публикации и печатен
наставен материјал поврзан со комуникации,

(210) TM 2012/456

(220) 27/04/2012
(181) 27/04/2022

рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА,
компјутерски софтвер

(450) 30/04/2014
(732) Осигурително брокерско друштво

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

ЦЕРТУС АД Скопје
ул.Народен фронт бр.5/2 локал 11, 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

рекламирање, ширење на рекламен материјал
(трактати, проспекти печатени материјали,
примероци), претплата на весници (услуги за
претплата на весници за трето лице),
организирање дејности и советување за
организирање дејности, размножување
документи, јавно мислење (испитување

на
на

јавното мислење), компјутеризирана работа со
датотеки,
организирање
комерцијални
и
рекламни

изложби
во
цели,
on-line

рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
изнајмување на време на пристап со
комуникации по пат на сите начини за
рекламирање; објавување рекламни текстови;

(591) црна, зелена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

изнајмување

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал; материјали за обука и
настава (освен апарати)-печатарски букви,
клишиња, печатени материјали, проспекти,
каталози, календари, постери, албуми, карти;
весници, периодични списанија, книги, постери;
печатени

материјали;

Трговски марки

печатени

планови;

рекламен

простор;

односи

со

јавност; информациони агенции; маректиншки
истражувања, маркетиншки студии, објавување
на текстови
кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи
поврзани за
полиси
за

недвижен имот, потпишување
осигурување
од
несреќи,

потпишување полиси за осигурување на живот,
известување
(осигурително
известување),
проценување (проценување недвижен имот),
проценување

(проценување

накит),
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проценување (проценување уметнички дела),

гуми; гуми, цврсти за тркала на возила; гуми за

проценување

антиквитети),

тркала на возила

осигурување,
брокерство,

(проценување

советување
во
врска
со
осигурително
известување,

(111) 20750

(151) 26/03/2014

потпишување полиси за поморско осигурување,
проценка (проценка на надоместување штета),

(210) TM 2012/462

(220) 02/05/2012
(181) 02/05/2022

проценки (финансиски проценки) [осигурување
недвижнини], проценка на надоместување

(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

штета, потпишување полиси за осигурување од

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

пожар
кл. 38 телекомуникациски услуги, управување и

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

изнајмување опрема за телекомуникации,
собирање и прибавување вести и информации,

(540)

собирање и прибавување податоци, особено
пренос на податоци во комуникација, податоци и

"НЕЖНО УШТЕ ОД
ПРВИОТ ДОПИР"

компјутерски мрежи; прибавување пристап на
податоци во комуникација и компјутерски мрежи
кл. 41 издавање книги и печатени медиуми,

(551) индивидуална
(510, 511)

особено весници и периодични списанија,
образование; обезбедување или обучување;

кл. 3 сапуни, козметички производи, препарати
за нега на забите

забава; спортски и културни активности;
информации за образовни и забавни настани;

кл. 5

организирање

и

водење

на

колоквиуми

конференции и симпозиуми; организирање на
изложби за културни и образовни цели; on-line
електронско
списанија;

издавање книги
компјутерско

и

периодични
персонално

хигиенски производи за медицинска

употреба
кл. 35 рекламирање
(111) 20751

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/463

(220) 02/05/2012
(181) 02/05/2022

(111) 20749

(151) 27/03/2014

(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

(210) TM 2012/461

(220) 02/05/2012
(181) 02/05/2022

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

издавателство

(450) 30/04/2014
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

(540)

"I BUTE QE NE
PREKJEN E PARE"

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, козметички производи, препарати
за нега на забите
кл. 5
хигиенски производи за медицинска
употреба
кл. 35 рекламирање

кл. 12 автомобилски гуми; внатрешни цевки за
тркала на возила; гуми за тркала на возила;

(111) 20752

(151) 26/03/2014

внатрешни цевки за гуми на возила; пневматски

(210) TM 2012/466

(220) 03/05/2012
(181) 03/05/2022
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(450) 30/04/2014
(732) Bayer Consumer Care AG

(540)

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BEPANSCAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 20753

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/467

(220) 03/05/2012

(181) 03/05/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство трговија и
услуги МААХИ ДООЕЛ Струмица
ул.Васил Сурчев бр. ББ (Г.Т.Ц./Глобал-локал
106) 2.400 Струмица, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

(591) сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:
лустери, висечки ламби, столни ламби, подни
ламби, ѕидни ламби, плафоњерки, вградени и
надградени расветни тела, абажури за ламби,
сталаци за ламби, надворешни светилки,
фењери, канделабри, неонки, сијалици
(111) 20829

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/469

(220) 03/05/2012

(181) 03/05/2022
(450) 30/04/2014
(732) ДПТУ ТАНЏА ДООЕЛ Скопје
ул.Покриена Чаршија бр.3, 1000 Скопје, MK
(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, зелена, сина, окер, црвена, црна,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 игри и играчки, предмети за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи
кл. 35

канцелариски работи, продажба на

големо и продажба на мало на игри и играчки,
предмети за гимнастика и спорт што не се

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
обувки, ташни, каиши, паричници, спреови и бои

опфатени со другите класи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски

за одржување

и културни активности, забавишта

(111) 20754

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/471

(220) 04/05/2012

(111) 20815

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/468

(220) 03/05/2012
(181) 03/05/2022

(450) 30/04/2014
(732) Бенелукс Трејд дооел експорт/импорт

(181) 04/05/2022
(450) 30/04/2014
(732) Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski,
PL

Пере Тошев 59, 1000 Скопје, MK
Трговски марки
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2012/479

(220) 09/05/2012

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 09/05/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за туристичко посредување,

MEMOTROPIL

превоз, изнајмување на автомобили и услуги
ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Ѓуро Ѓоновиќ бр.78А, Општина Центар,
Скопје, MK

кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 20755

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/475

(220) 07/05/2012

(540)

(181) 07/05/2022
(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво БИОМЕДИКА
ДИЈАГНОСТИКА ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев ббк.2л.9, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски
(591) сина

и културни активности
кл. 43
услуги на обезбедување храна и

(551) индивидуална

пијалаци,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

ресторани

санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

(111) 20757

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/480

(220) 09/05/2012

медицината,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

(181) 09/05/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство, трговија и

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

услуги КОЛИД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
с.Колешино бб, Ново Село, MK

храна

за

бебиња,

фластери,

уништување

привремено

сместување,

кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки

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

екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,

(540)

хотели,

хируршки материјали за шиење
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството
(111) 20756
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, производи
од тесто и слатки, кондиторски производи, сув
колач, баклава, тулумба, гурабија, меден колач,
алва, бадемови слатки[тестенини], бисквити,
бисквити петит-бер, бонбони, брашно за
исхрана, ванила[арома], вафли, желеа(овошни
желеа) [слаткарски производи], колач, колачиња,
крекери, кристализиран шеќер за исхрана,
марципан, мелничарски производи, ориз(колач
од
ориз),
производи],

палачинки,
пастили[слаткарски
пралини, производи од какао,

производи
од
тесто,
пролетни
ролати,
слаткарски производи, слаткарски производи од
кикиритки, слатки, слатки од бадем, тесто за
колач, торти, фондани[слаткарски производи],
чајни колачиња, чоколадо, шербети[прашок за
освежителен пијалак], шеќер
(111) 20817

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/482

(220) 14/05/2012

(591) црвена, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, прекривки за
кревети, прекривки за маси, бали штоф,
кадифена ткаенина, платно, памучни ткаенини,
завеси од текстил или пластика, фланел,
прекривки за мебел од текстил, трикотажа,
постелнина, постави, свила
кл. 25

облека, палта, костуми, трикотажа,

дресови, кошули, маици, здолништа, фустани,
пантолони, униформи
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, прекривки за
кревети,

прекривки

за

маси,

бали

штоф,

(181) 14/05/2022

кадифена ткаенина, платно, памучни ткаенини,
завеси од текстил или пластика, фланел,

(450) 30/04/2014
(732) АБЦ рент а кар турс дооел

прекривки за мебел од текстил, трикотажа,
постелнина, постави, свила, облека, палта,

ул.Васил Аџиларски бр.2, Скопје, MK
(740)

костуми, трикотажа, дресови, кошули, маици,
здолништа, фустани, пантолони, униформи,

(540)

машини за опшивање, ремени за машини,

ABC RENT A CAR

машини за влачење волна, разбои за трикотажа
и чорапи, машини за пеглање, машини за
текстилна индустрија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, пакување стока,
организирање патувања

(111) 20758

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/602

(220) 08/06/2012
(181) 08/06/2022

(111) 20831

(151) 04/04/2014

(210) TM 2012/509

(220) 17/05/2012
(181) 17/05/2022

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство, услуги и
трговија ЈОФАТЕКС ДООЕЛ Штип
ул.Гоце Делчев бр.46, 2.000 Штип, MK

(450) 30/04/2014
(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
А.Д. Прилеп
ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки
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(111) 20760

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/604

(220) 08/06/2012

(181) 08/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
А.Д. Прилеп
ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена,
кафена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи
(111) 20759

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/603

(220) 08/06/2012

(181) 08/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
А.Д. Прилеп
ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена,
кафена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи

(540)
(111) 20761

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/605

(220) 08/06/2012

(181) 08/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
А.Д. Прилеп
ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена,
кафена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи
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(111) 20763

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/612

(220) 11/06/2012
(181) 11/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)
(591) бела, темно розева, црвена, жолта,
портокалова, зелена, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи
(111) 20762

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/607

(220) 08/06/2012

(181) 08/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
А.Д. Прилеп
ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 20764

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/615

(220) 11/06/2012

(181) 11/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Kirby Building Systems Kuwait Company
S.A.K. (C)
P.O. Box 23933 Safat - 13100, KW
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена,
кафена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи

Трговски марки

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни материјали, металнии преносни
конструкции, меални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал кои не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
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метал, кои не се опфатени со другите класи,

(551) индивидуална

руди

(510, 511)

кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 20765

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/616

(220) 11/06/2012
(181) 11/06/2022

кл. 45 правни услуги
(111) 20767

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/624

(220) 13/06/2012
(181) 13/06/2022
(450) 30/04/2014

(450) 30/04/2014
(732) САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Левски 15, 1000 Скопје, MK

(732) NOVARTIS AG

(740)
(540)

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИП-

(540)

LIONTANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 20768

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/625

(220) 13/06/2012
(181) 13/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) Михајловски Михајло

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална

ул.„Питу Гули" бр.32, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

(540)

управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
(111) 20766

(151) 26/03/2014

(591) розова

(210) TM 2012/619

(220) 13/06/2012
(181) 13/06/2022

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 30/04/2014
(732) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ
Скопје
ул.Јордан Хаџи Константинов - Џинот број 3
Скопје, MK
(540)

кл. 16

весници, (дневни весници), печатени

изданија, печатарски производи, публикации,
брошури, фотографии, известувања, книги,
нацрти, хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба, машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за пакување
што не се опфатени во другите класи,

(591) бела, црна и црвена
162 | С т р а н а
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кл. 35

огласување, водење на работење,

изложби (организирање изложби за културни или

управување со работи, односи со јавноста;

образовни цели), пишување текстови што не се

медиумска презентација; бизнис информации,
демонстрација на производи, медиуми за

рекламни,
преведување,
публикации
и
дистрибуција на печатени медиуми и снимки,

комуникација (презентација на производи и
услуги од областа на модата и модните

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

додатоци,
козметика,
на
медиуми
за
комуникација) за малопродажни цели; спојување

услуги на репортери, фотографија, фотографски
репортажи, шоу програми

за доброто на другите, на различни стоки (мода,
козметика), овозможувајќи им на корисниците
полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг

(111) 20769

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/627

(220) 14/06/2012

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

(181) 14/06/2022
(450) 30/04/2014

време за рекламирање преку медиумите,
изнајмување рекламен простор, информации,

(732) RM sh.p.k.
Lagja nr. 4, Sarande 9701, AL

јавно

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

мислење

(испитување

на

јавното

мислење), манекени (манекенски услуги) во
рекламни промовирачки цели на продажбата,

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

on-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа односи со јавност, претплата на весници,
промоција, промовирање на продажбата за
трети лица, објавување рекламни текстови,
организирање трговски саеми за комерцијални
или рекламни цели, ширење на рекламни огласи
и рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци), објавување
рекламни текстови, обработка на текстови,
организирање дејности
организирање дејности

и

советување

за

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски
и културни активности; електронско издаваштво,
информации за образовни и забавни настани,
он-лајн публикување електронски книги и
списанија, обезбедување на електронски он-лајн
публикации што не може да се даунлодираат,
објавување текстови, со исклучок на рекламни
текстови, организирање избори на убавици,
организирање и водење концерти, организирање
саеми, организирање натпревари, позирање за
уметници како модели, забава, известување за
забави, планирање забави, ноќни клубови,
организирање
и
водење
работилници,
организирање и водење семинари, симпозиуми,
спортски натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели, презентација на
дела од визуелна уметност или литература пред
јавноста

за

забавни

Трговски марки

или

образовни

цели,

(591) црвена, жолта, црна, сина
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

ветеринарни и санитарни препарати, за

медицинска намена, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 8 спреј против муви и сите други видови
инсекти
(111) 20770

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/628

(220) 15/06/2012
(181) 15/06/2022

(450) 30/04/2014
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
US
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(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(450) 30/04/2014
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

(551) индивидуална

за

(510, 511)
кл. 7 машини за перење садови; електрични

канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,

миксери за куќна употреба; електрични машини
за перење за куќна употреба; роботски

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

правосмукалки;
правосмукалки;

(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;

правосмукалки; автоматски машини за перење

канцелариски

материјал,

лепила

вреќи
црева

за
за

електрични
електрични

печатарски букви, клишиња

садови;
електрични
чистачи,
електрични
полирачи на чевли; електрични правосмукалки

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен

(111) 20772

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/630

(220) 18/06/2012
(181) 18/06/2022

сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс

(450) 30/04/2014

и грнчарија кои не се опфатени со другите класи

(230)(300)
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR

спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и

(540)

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни активности
(111) 20771

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/629

(220) 18/06/2012

SMART CHECK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини за перење садови; електрични
миксери за куќна употреба; електрични машини
за перење за куќна употреба; роботски
правосмукалки;
правосмукалки;

вреќи
црева

за
за

електрични
електрични

(181) 18/06/2022
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правосмукалки; автоматски машини за перење

(740) Друштво за застапување од областа на

садови;

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

електрични

чистачи,

електрични

полирачи на чевли; електрични правосмукалки

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 20773

(151) 26/03/2014

(540)

(210) TM 2012/632

(220) 18/06/2012

(181) 18/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство, промет,
шпедиција и услуги АВАНТИ СИСТЕМ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул.Лазар Трповски бр. 1/3-6, 1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7
машини за филтрирање, машини за
просторна
филтрација
и
отпрашување, филтер преси,

индустриско
машини за

процесна филтрација, машини за филтрирање
на алкохолни и безалкохолни пијалаци, машини
за деминерализирана
вода, машини за
филтрирање хемиски, органски и неоргански
раствори, патрони за машини за филтрирање,
филтери како делови на машини или мотори,
филтери за прочистување на воздухот за

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална

ладење на мотори, филтери за просторна

(510, 511)
кл. 25
обувки, сандали за капење, чизми,

филтрација
и
индустриско
отпрашување,
филтери за течна филтрација, филтери за

спортски обувки, скијачки чизми, чевли и чизми

процесна филтрација, филтери за машини за
алкохолни и безалкохолни пијалаци, филтери за

од еспарто, копачки, обувки за гимнастика,
сандали, чевли, дрвени чевли
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
услуги при продажба на мало и големо на:

деминерализирана вода, филтери за машини за
хемиски, органски и неоргански раствори,
филтери за останати машини од класа 7

обувки, сандали за капење, чизми, спортски
обувки, скијачки чизми, чевли, чевли и чизми од

кл. 9 маски (заштитни маски), респиратори за
прочистување на воздухот, респиратори што не

еспарто, копачки, обувки за гимнастика, сандали,
чевли, дрвени чевли

се за вештачко дишење, филтери (фотографија),
филтери за респираторни маски, филтери за

(111) 20774

(151) 26/03/2014

ултравиолетови зраци за фотографија
кл. 11 апарати за климатизација, апарати за

(210) TM 2012/633

(220) 18/06/2012

ладење на воздухот, апарати за филтрирање

(181) 18/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) ТД за трговија, производство,

аквариуми, апарати и машини за ладење,
апарати и машини за прочистување вода,

градежништво, услуги и застапништво
ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО експортимпорт Скопје
бул.Партизански одреди бр.62/2/-39 Скопје Карпош, MK

Трговски марки

апарати и машини за воздухот, апарати и уреди
за ладење, апарати и уреди за сушење,
аспиратори за кујни, вентилатори (делови од
уреди
за
климатизација),
вентилатори
(климатизација), вода за пиење (филтери за
вода за пиење), апарати за јонизирање на
воздухот, апарати за сушење на воздухот,
165 | С т р а н а
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греалки за воздух, климатизација на возила,
климатизација (инсталации за климатизација,
климатизација на возила, комори за ладење,
отпадни води (уреди за прочистување отпадни
води), прочистувачи на гасот (делови на
инсталации за гас), разладни уреди и апарати,
уреди за вентилација на возила (климатизација),
уреди за прочистување на вода, уреди за
деминерализирана вода, апарати и уреди за
процесна филтрација, апарати и уреди за
филтрирање на алкохолни и безалкохолни
пијалаци, апарати и уреди за прочистување
хемиски, органски и неоргански раствори, уреди
за прочистување на отпадни води, уреди и
апарати за вентилација (климатизација), уреди и
машини за ладење, филтери како делови од
уреди за домаќинствата или индустријата,
филтери за вода за пиење, филтери за
деминерализирана вода, филтери за воздух,
филтери за климатизација, филтери за уреди за
просторна
филтрација
отпрашување, филтери

и
за

индустриско
алкохолни и

безалкохолни пијалаци, филтери за процесна
филтрација, филтери за хемиски, органски и
неоргански раствори, филтери за останати
уреди и апарати опфатени во класа 11
кл. 21 филтери за домакинство кои не се
опфатени со другите класи
(111) 20775

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/634

(220) 18/06/2012
(181) 18/06/2022

(450) 30/04/2014
(732) ТД за трговија, производство,
градежништво, услуги и застапништво
ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО експортимпорт Скопје
бул.Партизански одреди бр.62/2/-39 Скопје Карпош, MK
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7
машини за филтрирање, машини за
просторна
филтрација
и
индустриско
отпрашување,

филтер

преси,

машини

за

процесна филтрација, машини за филтрирање
на алкохолни и безалкохолни пијалаци, машини
за деминерализирана
вода, машини за
филтрирање хемиски, органски и неоргански
раствори, патрони за машини за филтрирање,
филтери како делови на машини или мотори,
филтери

за

прочистување

на

воздухот

за

ладење на мотори, филтери за просторна
филтрација
и
индустриско
отпрашување,
филтери за течна филтрација, филтери за
процесна филтрација, филтери за машини за
алкохолни и безалкохолни пијалаци, филтери за
деминерализирана вода, филтери за машини за
хемиски,

органски

и

неоргански

раствори,

филтери за останати машини од класа 7
кл. 9 маски (заштитни маски), респиратори за
прочистување на воздухот, респиратори што не
се за вештачко дишење, филтери (фотографија),
филтери за респираторни маски, филтери за
ултравиолетови зраци за фотографија
кл. 11

апарати за климатизација, апарати за

ладење на воздухот, апарати за филтрирање
аквариуми, апарати и машини за ладење,
апарати и машини за прочистување вода,
апарати и машини за воздухот, апарати и уреди
за ладење, апарати и уреди за сушење,
аспиратори за кујни, вентилатори (делови од
уреди

за

климатизација),

вентилатори

(климатизација), вода за пиење (филтери за
вода за пиење), апарати за јонизирање на
воздухот, апарати за сушење на воздухот,
греалки за воздух, климатизација на возила,
климатизација (инсталации за климатизација,
климатизација на возила, комори за ладење,
отпадни води (уреди за прочистување отпадни
води), прочистувачи на гасот (делови на
инсталации за гас), разладни уреди и апарати,
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уреди за вентилација на возила (климатизација),

пломбирање заби и забарски смоли, средства за

уреди за прочистување на вода, уреди за

дезинфекција,

деминерализирана вода, апарати и уреди за
процесна филтрација, апарати и уреди за

штетници, фунгициди, хербициди

филтрирање на алкохолни и безалкохолни
пијалаци, апарати и уреди за прочистување

(111) 20781

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/643

(220) 20/06/2012

препарати

хемиски, органски и неоргански раствори, уреди
за прочистување на отпадни води, уреди и

за

уништување

(181) 20/06/2022
(450) 30/04/2014

апарати за вентилација (климатизација), уреди и

(732) NOVARTIS AG

машини за ладење, филтери како делови од
уреди за домаќинствата или индустријата,

4002 BASEL, CH

филтери за вода за пиење, филтери за
деминерализирана вода, филтери за воздух,

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

филтери за климатизација, филтери за уреди за
просторна
филтрација
и
индустриско

(540)

отпрашување,

филтери

за

алкохолни

и

безалкохолни пијалаци, филтери за процесна
филтрација, филтери за хемиски, органски и
неоргански раствори, филтери за останати
уреди и апарати опфатени во класа 11
кл. 21 филтери за домакинство кои не се
опфатени со другите класи
(111) 20780

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/642

(220) 20/06/2012
(181) 20/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

DRETACEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 20782

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/645

(220) 20/06/2012
(181) 20/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

VENOTON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, кекси, колач

перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

(111) 20783

(151) 26/03/2014

етерични масла, козметички производи, лосиони

(210) TM 2012/646

(220) 20/06/2012

за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се користат
во медицината и ветерината, храна за бебиња,
диететски суплементи за луѓето и животните;

(181) 20/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) OPEN ENGLISH LLC, a company
organized under the laws of Delaware, USA
Calles 50 y Aquilino de la Guardia Plaza Banco
General Piso 14, Panama , PA

фластери, материјали за завои, материјали за
Трговски марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(732) Друштво за фармацевтско хемиски

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK

(540)

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(591) сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена и сина

кл. 41 образовни услуги и јазична настава,
особено, спроведување на неформални онлајн
програми за изучување на јазици и доставување
материјали;
образовни
услуги,
имено,
обезбедување
на
наставни
курсеви
на
средношколско ниво
и дистрибуција на
материјали во врска со овие курсеви (предмети),
обезбедување на простории за образовна и
јазична настава
(111) 20784

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/652

(220) 22/06/2012

(181) 22/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

WEATHERSHIELD

(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;
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) 20786

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/654

(220) 25/06/2012
(181) 25/06/2022

(450) 30/04/2014
(732) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

(551) индивидуална

с.Радово бр.45 2400 Струмица, MK

(510, 511)
кл. 2
бои, лакови (фирнајзи), средства за

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

лакирање; разредувачи, тонери (материи за
боење), сите наменети како додатоци за боја,

(540)

лак

(фирнајз)

или

средства

за

лакирање;

средства за заштита од корозија и за заштита на
дрво; основни премази (како основа за
бојосување); средства за обојување на дрво
(wood stains)
(111) 20785

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/653

(220) 25/06/2012
(181) 25/06/2022
(450) 30/04/2014
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(732) Центар за културна деконтаминација Битола
ул. "Стив Наумов" бр. 120 Битола, MK
(540)

(591) бела, црвена и црна

(591) црвена и црна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 ајран (пијалак врз база на јогурт)
(111) 20787

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/655

(220) 14/06/2012
(181) 14/06/2022

(450) 30/04/2014
(732) Центар за културна деконтаминација Битола
ул. "Стив Наумов" бр. 120 Битола, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава, спорт и
културни активности
(111) 20789

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/663

(220) 26/06/2012

(181) 26/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Производно услужно трговско друштво
НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје
ул.Алберт Станиќ бр.20, 1000 Скопје, MK
(740)
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава, спорт и
културни активности
(591) црна, бела и сива
(111) 20788

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/656

(220) 14/06/2012

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 14/06/2022
(450) 30/04/2014

кл. 25 обувки
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кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
обувки
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кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
(111) 20790

(151) 26/03/2014

алкохолни пијалаци (вино)

(210) TM 2012/664

(220) 26/06/2012
(181) 26/06/2022

(111) 20793

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/666

(220) 27/06/2012
(181) 27/06/2022

(450) 30/04/2014
(732) Производно услужно трговско друштво
НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје
ул.Алберт Станиќ бр.20, 1000 Скопје, MK

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ

(540)

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK

(450) 30/04/2014

(740)
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
обувки
(111) 20792

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/665

(220) 27/06/2012
(181) 27/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалаци (вино)
(111) 20794

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/667

(220) 27/06/2012
(181) 27/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
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кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалаци (вино)
(111) 20796

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/673

(220) 27/06/2012
(181) 27/06/2022
(450) 30/04/2014

(230)(300)
(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)
(540)

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалaци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалaци (вино)
(111) 20795

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/669

(220) 27/06/2012
(181) 27/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалаци (вино)
(111) 20797

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/674

(220) 27/06/2012
(181) 27/06/2022

(450) 30/04/2014
(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, златна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
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(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна
(551) индивидуална

алкохолни пијалаци (вино)

(510, 511)

(111) 20798

(151) 26/03/2014

кл. 33 алкохолни пијалaци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со

(210) TM 2012/675

(220) 27/06/2012
(181) 27/06/2022

алкохолни пијалaци (вино)

(450) 30/04/2014

(111) 20800

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/678

(220) 27/06/2012

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(181) 27/06/2022
(450) 30/04/2014
(230)(300)
(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со

(591) црна, бела, златна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

алкохолни пијалаци (вино)
(111) 20799

(151) 26/03/2014

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

(210) TM 2012/676

(220) 27/06/2012
(181) 27/06/2022

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалаци (вино)

(450) 30/04/2014
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(111) 20791

(151) 26/03/2014

(111) 20814

(151) 26/03/2014

(210) TM 2012/679

(220) 27/06/2012

(210) TM 2012/687

(220) 28/06/2012

(181) 27/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на

(181) 28/06/2022
(450) 30/04/2014
(732) Акционерско друштво за вршење
осигурително брокерски работи Сафе

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

Инвест Македонија АД Скопје
бул.Партизански одреди 42А/4, 1000 Скопје,

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44,

MK

Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И
МАРКОВ

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

осигурување;

финансиски

работи;

монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
(591) црвена, кафена, светла кафена, жолта,
беж, сива, бела, зелена, светло зелена, темно

(111) 20668

(151) 19/03/2014

зелена, црна
(551) индивидуална

(210) TM 2012/738

(220) 11/07/2012
(181) 11/07/2022

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво за новинско

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

издавачка дејност и графичко производство

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(540)

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
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(591) сина, црвена, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
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работи, книговезнички материјал, фотографии,

пакување кои не се опфатени во другите класи;

канцелариски

печатарски букви, клишиња

материјал,

лепила

за

канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,

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

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

кл. 39
транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

печатарски букви, клишиња

активности

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

(111) 20666

(151) 19/03/2014

(210) TM 2012/741

(220) 11/07/2012
(181) 11/07/2022

кл. 39
транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво за новинско

активности

издавачка дејност и графичко производство

(111) 20667

(151) 19/03/2014

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

(210) TM 2012/739

(220) 11/07/2012
(181) 11/07/2022

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво за новинско

и

(540)

издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

(591) црвена, бела

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои

(591) сина, сива, бела

ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор

(551) индивидуална

(освен мебелот); материјали за обука и настава

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои

(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;

не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

печатарски букви, клишиња
кл. 35
огласување; водење на работење;

канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои

управување со работи; канцелариски работи
кл. 39
транспортни услуги; пакување

ги

складирање стока; организирање патувања

користат

уметниците,

сликарски

четки,

и

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

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(освен

активности

апарати);
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(111) 20833

(151) 11/04/2014

(510, 511)

(210) TM 2012/764

(220) 16/07/2012

кл. 3 средства за белење и други супстанции за

(181) 16/07/2022
(450) 30/04/2014
(732) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија

перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ
ул.Железничка бр.155, 6000 Охрид, MK

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

(740)

диететска храна и супстанции што се користат

(540)

во медицината и ветерината, храна за бебиња,
диететски суплементи за луѓето и животните;

етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

(591) зелна, жолта, сина, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
овошје

безалкохолни пијалоци, пијалоци од
и овошни сокови, сирупи и други

препарати за производство на пијалаоци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалоци
кл. 43 услуги на подготвување на пијалоци
(111) 20669

(151) 19/03/2014

(210) TM 2012/773

(220) 20/07/2012
(181) 20/07/2022
(450) 30/04/2014

(732) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

уништување

(111) 20670

(151) 19/03/2014

(210) TM 2012/794

(220) 26/07/2012

(181) 26/07/2022
(450) 30/04/2014
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way Corona, CA 92879, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MONSTER REHAB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хранливи додатоци во течна форма
кл. 30 инстант чај, леден чај и пијалоци на база
на чај; инстант ароматизиран чај, леден чај и
пијалоци на база на чај
кл. 32 безалкохолни пијалоци
(111) 20665

(151) 19/03/2014

(210) TM 2012/803

(220) 27/07/2012

(181) 27/07/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увозизвоз Скопје

(591) бела, светла и темна: сина, црвена,
портокалова и жолта
(554)
(551) индивидуална
Трговски марки

ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(591) сина, бела, светло и темно жолта, зелена
(591) црна, бела, црвена, зелена, портокалова,

(551) индивидуална
(510, 511)

жолта
(551) индивидуална

кл. 29 млечен производ (јогурт)
кл. 35
огласување, водење на работење,

(510, 511)

управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увоз и

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено овошје и
зеленчук, желеа, џемови, компоти, млеко и
млечни производи, кандирано овошје, варено
овошје, овошни каши

извоз со млечен производ-јогурт
(111) 20714

(151) 04/03/2014

кл. 30
шеќер, слатки, сосови, ароматични
подготовки за исхрана, ароми за пијалаци,

(210) TM 2012/849

(220) 14/08/2012
(181) 14/08/2022

овошни желеа, пијалоци на база на чај

(450) 30/04/2014
(732) Јавно Претпријатие Стрежево Битола

кл. 32
минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, безалкохолни овошни
екстракти, безалкохолни овошни
екстракти за правење пијалаци

(740)
(540)

пијалаци,

(111) 20715

(151) 04/03/2014

(210) TM 2012/848

(220) 13/08/2012

(181) 13/08/2022
(450) 30/04/2014
(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

ул.Булевар 1-ви Мај б.б. Битола, MK

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 риба, производи од риба
(111) 20713

(151) 04/03/2014

(210) TM 2012/863

(220) 14/08/2012
(181) 14/08/2022

(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
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бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

(230)(300)
(732) Henan Xinfei Electric Co. Ltd.

Скопје, MK

Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal
Code:453002, CN

(540)

NIFLAM

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(551) индивидуална
(510, 511)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 20672

(151) 28/02/2014

(210) TM 2012/865

(220) 17/08/2012
(181) 17/08/2022
(450) 30/04/2014

(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

BETHAGEN
BOSNALIJEK

(591) црна, бела, сите нијанси на кафеава,
портокалова, жолта, црвена, сите нијанси на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

сина, метлик златна
(554)

(111) 20721

(151) 04/03/2014

(210) TM 2012/866

(220) 21/08/2012
(181) 21/08/2022

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини за перење на алишта, фрижидери,
компресори за фрижидер; делови и опрема за
машини за перење на алишта и компресори за

(450) 30/04/2014
(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC

фрижидер
кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, микробранови

800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

разладни садови, машини и апарати за лед,
рачни фрижидери, апарати и инсталации за
ладење, садови за лед, апарати за ладење на
воздух, инсталации и апарати за вентилација
[климатизација];
лабораториски
печки,

MONSANTO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
хербициди,

печки, клима уреди, инсталации и апарати за
климатизација, апарати и машини за ладење,

структурни плочи за печки; тенџериња за
готвење под притисок, електични; печки за
пестициди,фунгициди

и

печење; рингли, садови за готвење, електрични;

инсектициди во меѓународната класа 05

шпорети; апарати и инсталации за готвење;
рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња

(111) 20687

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/869

(220) 22/08/2012
(181) 22/08/2022

[апарати за готвење], кујнски печки [рерни];
скари; автоклави [шпорети на електричен

(450) 30/04/2014
Трговски марки

притисок]; соларни бојлери; соларни разладни
уреди; опрема за соларно осветлување
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(591) црна, сите нијанси на зелена, сите нијанси
(111) 20720

(151) 16/04/2014

на портокалова, бела

(210) TM 2012/874

(220) 22/08/2012
(181) 22/08/2022

(554)
(551) индивидуална

(450) 30/04/2014
(732) Astellas Pharma Europe B.V.

(510, 511)
кл. 32 сокови и напитоци од овошје и зеленчук

Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, NL
(740) Друштво за застапување од областа на

(111) 20718

(151) 16/04/2014

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(210) TM 2012/876

(220) 23/08/2012

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(181) 23/08/2022
(450) 30/04/2014
(732) Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael,

(540)

LIPOBASE REPAIR

California 94903, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 5
фармацевтски препарати; лекови;
фармацевтски препарати за лекување на кожни
болести,

состојби

и

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

пореметувања;

фармацевтски
препарати
за
површинско
локално лекување (одделни делови на кожа)
(111) 20719

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/875

(220) 22/08/2012
(181) 22/08/2022

(450) 30/04/2014
(732) The Coca-Cola Company,
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
алкохолни напитоци , вклучителни
дестилирани алкохоли

(540)
(111) 20717

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/879

(220) 24/08/2012
(181) 24/08/2022

(450) 30/04/2014
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TANRIOS
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(551) индивидуална

производи, метални цевки, каси, производи од

(510, 511)

метал, кои не се опфатени со другите класи,

кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба

руди
кл. 9 апарати и инструменти:

(111) 20716

(151) 16/04/2014

научни, поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски; оптички, за вагање, за

(210) TM 2012/880

(220) 24/08/2012
(181) 24/08/2022

мерење, сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава; апарати и инструменти за

(450) 30/04/2014

спроведување,

вклучување

трансформирање,

(230)(300)
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

акумулирање, регулирање или контролирање на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

автоматски машини и механизми за апаратите
што се активираат со монети или жетони,

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

регистар каси, машини за сметање и опрема за

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

VIMASCEND

кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство напареа, варење (готвење),

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 20664

(151) 19/03/2014

(210) TM 2012/883

(220) 24/08/2012
(181) 24/08/2022

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за трговија, услуги и
инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Мирче Оровчанец бр.1-9, 1000 Скопје, MK
(540)

ладење, сушење, вентилација; снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 19

неметални градежни материјали,цврсти

неметални цевки за градба,асфалт,црна смола и
битумен,неметални
преносни
конструкции,споменици што не се од метал
кл. 42
научни и технолошки услуги

и

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриска анализа и
истражувања;

проектирање

и

развој

на

компјутерски хардвер и софтвер
(111) 20663

(151) 19/03/2014

(210) TM 2012/884

(220) 24/08/2012

(181) 24/08/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за трговија, услуги и
(591) црвена, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални

инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Мирче Оровчанец бр.1-9, 1000 Скопје, MK
(540)

градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал кои не се
електрични, браварски производи, мали метални
Трговски марки
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(591) црвена, сина, зелена, бела

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури,метални
градежни
материјали,метални
преносни
конструкции,метални материјали за железнички
шини,жици и кабли од обичен метал кои не се
електрични,браварски производи,мали метални
производи,метални

цевки,каси,производи

од

метал,кои не се опфатени со другите класи,руди
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 или контролирање на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,
автоматски машини и механизми за апаратите
што се активираат со монети или жетони,
регистар каси, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство напареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација; снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 19

неметални градежни материјали,цврсти

неметални цевки за градба,асфалт,црна смола и
битумен,неметални
преносни
конструкции,споменици што не се од метал
кл. 42
научни и технолошки услуги

и

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриска анализа и
истражувања;

проектирање

и

развој

на

(591) сива, бела, црна, портокалова, сина
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати и инсталации за климатизација
на
воздух;
апарати
и
инсталации
за
прочистување на воздух; апарати и инсталации
за вентилирање; апарати и инсталации за
ладење на воздух; апарати и инсталации за
греење на воздух; апарати и инсталации за
зголемување на влажноста (влажнење); апарати
и инсталации за намалување на влажноста;
грејачи за вода; делови и приклучоци (опрема)
за сите гореспоменати производи
(111) 20711

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/891

(220) 29/08/2012
(181) 29/08/2022
(450) 30/04/2014

(732) Gaudal Limited
35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th
Floor 3030 Limassol, CY
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

IMPRESSION
(551) индивидуална

компјутерски хардвер и софтвер

(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други супстанции

(111) 20712

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/887

(220) 27/08/2012

за употреба за перење; препарати за чистење,
полирање, рибање и нагризување (абразивни

(181) 27/08/2022
(450) 30/04/2014
(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

препарати);

сапуни;

парфимерија,

етерични

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2chome, Kita-ku, Osaka, JP

бои за брада; препарати за отстранување на
бои; маскара, препарати за белење на коса;

(основни) масла, козметика, лосиони за коса;
обојувачи за коса, вклучително и бои за коса,

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
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препарати

за

белење

(деколоранти)

за

бои за брада; препарати за отстранување на

козметички цели; пасти за заби

бои; маскара, препарати за белење на коса;

(111) 20710

(151) 04/03/2014

препарати за
белење
(деколоранти)
козметички цели; пасти за заби

(210) TM 2012/892

(220) 29/08/2012
(181) 29/08/2022

(111) 20708

(151) 16/04/2014

(450) 30/04/2014

(210) TM 2012/894

(732) Gaudal Limited

(220) 29/08/2012
(181) 29/08/2022

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th

(450) 30/04/2014

Floor 3030 Limassol, CY

за

(732) Gaudal Limited
35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

Floor 3030 Limassol, CY
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

IMPRESSION PLUS
(551) индивидуална

IMPRESSION BLOND

(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други супстанции

(551) индивидуална

за употреба за перење; препарати за чистење,

(510, 511)

полирање, рибање и нагризување (абразивни
препарати); сапуни; парфимерија, етерични

кл. 3 препарати за белење и други супстанции
за употреба за перење; препарати за чистење,

(основни) масла, козметика, лосиони за коса;
обојувачи за коса, вклучително и бои за коса,

полирање, рибање и нагризување (абразивни
препарати); сапуни; парфимерија, етерични

бои за брада; препарати за отстранување на
бои; маскара, препарати за белење на коса;

(основни) масла, козметика, лосиони за коса;
обојувачи за коса, вклучително и бои за коса,

препарати

бои за брада; препарати за отстранување на

за

белење

(деколоранти)

за

козметички цели; пасти за заби

бои; маскара, препарати за белење на коса;
препарати за
белење
(деколоранти)
за

(111) 20709

(151) 16/04/2014

козметички цели; пасти за заби

(210) TM 2012/893

(220) 29/08/2012
(181) 29/08/2022
(450) 30/04/2014

(111) 20674

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/911

(220) 31/08/2012

(732) Gaudal Limited

(181) 31/08/2022

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th
Floor 3030 Limassol, CY

(450) 30/04/2014
(732) Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

село Вишна, Регион Бургас, BG

(540)

ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

IMPRESSION FANTASY

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

STADIUM

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3 препарати за белење и други супстанции

(510, 511)

за употреба за перење; препарати за чистење,
полирање, рибање и нагризување (абразивни

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

препарати); сапуни; парфимерија, етерични
(основни) масла, козметика, лосиони за коса;

(111) 20673

(151) 19/03/2014

(210) TM 2012/912

(220) 31/08/2012

обојувачи за коса, вклучително и бои за коса,
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(450) 30/04/2014
(732) Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855

село Вишна, Регион Бургас, BG

CN

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai,

MURANO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити
(111) 20706

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/915

(220) 03/09/2012

(181) 03/09/2022
(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
MK
(540)

БРОНЛЕС ДИРЕКТ

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутери;

компјутерски

тастатури;

компјутерски програми [софтвер што може да се
симнува од интернет]; компјутерско глувче
[опрема за обработка на податоци]; електронски
изданија што можат да се симнат од интернет;
подлоги за копмјутерски глувчиња; лаптоп
компјутери;
навигациони
радиотелефонски
прибори;

инструменти;
сателитски

навигациони

за

апарати;

систем

глобално

(551) индивидуална

позиционирање [GPS] апарати;
мобилни телефони (привезоци);

каиши за
електрични

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

апарати за надгледување; рингтонови за
мобилни телефони што можатда се симнуваат

(111) 20705

(151) 16/04/2014

од интернет; слушалки; преносни медија уреди;
музички фајлови кои може да се симнуваат од

(210) TM 2012/916

(220) 03/09/2012

интернет; конвертори, електрични; прекинувачи,

(181) 03/09/2022
(450) 30/04/2014
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

штекери
и
други
контакти
[електрични
приклучоци], полначи за електрични батерии,

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
MK

громобрани; фајлови со слики кои може да се
симнуваат од интернет; галвански ќелии

батерии, електрични; акумулатори, електрични;
преносни компјутери; контролни табли; радија;

(540)

BRONLES DIRECT

(111) 20698

(151) 16/04/2014

(551) индивидуална

(210) TM 2012/920

(220) 03/09/2012

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(181) 03/09/2022
(450) 30/04/2014
(732) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.
Building 20, 90, HQ Business Park, 4855

(111) 20704

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/919

(220) 03/09/2012
(181) 03/09/2022

(450) 30/04/2014
(732) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.
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цилиндрични магнетни разделувачи, магнетни
разделувачи

со

резервоар,

транспортер

за

појасен магнетен разделувач; резервни батерии
за итно напојување

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
надворешно
рекламирање;
демонстрација на производи; јавно мислење;
уредување излози; компјутерско рекламирање
преку интернет; презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за малопродажба;
услуги за дизајн на страници, за рекламни цели;
комерцијална администрација за издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица;
промовирање на продажбата за трети лица;
маркетинг

кл. 42
инженерски услуги; планирање и
инсталација на магнетни стегачи, опрема за
подигнување и поврзани консултантски услуги
(111) 20723

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/945

(220) 10/09/2012
(181) 10/09/2022

(450) 30/04/2014
(732) SHFL entertainment, Inc.
1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada
89119, US
(740) Друштво за застапување од областа на

(111) 20724

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/943

(220) 10/09/2012
(181) 10/09/2022

(450) 30/04/2014
(732) Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Theodor-Heuss-Strasse 57 47167 Duisburg, DE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 услуги на забава, особено овозможување,
изнајмување и давање на лиценца за игри на
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 магнетен стегач и уреди за подигнување;
опрема за активирање и деактивирање на
индустриски магнети
кл. 9

индустриски магнети и друга опрема за

подигнување; магнетни плочи; магнетни греди;
магнетни засилувачи; метални разделувачи,
метални
и
феро-легурни
системи
за
разделување, поточно: магнетни ролни, системи
за разделување со резервоар, магнетни багери,
појасни
магнетни
разделувачи,
магнетни
разделувачи

со

Трговски марки

правоаголна

форма,

среќа кои се играат во живо и по електронски
пат; казино игри, игри за забава и игри заради
плаќање кои се играат он-лајн и по пат на
Интернет; споредни обложувалници, споредни
игри и карактеристики он-лајн и Интернет игри;
игри на среќа кои се играат во живо, по пат на
видео и/или он-лајн; игри кои може да се
превземат и игри кои не може да се превземат;
достава на правила за играње на игри за он-лајн
и Интернет игри; овозможување, изнајмување и
лиценцирање на он-лајн и Интернет игри;
овозможување на казина, игри и услуги на
обложување

он-лајн

или

преку

Интернет
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вебсајтови; играње преку Интернет или играње

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје,

преку мобилни телефони со користење на

MK

технологија
на
далечинско
управување
вклучувајќи игра за забава без обложување, игри

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

што се играат на маса во живо или посебни
мобилни уреди за игри дури и кога се користи

(540)

технологија
на
далечинско
управување;
овозможување на игри по пат на систем базиран
на

компјутери;

услуги

на

овозможување

електронски игри по пат на Интернет; услуги на
он-лајн и Интернет игри што се играат од забава

(591) црвена, бела и црна

(111) 20722

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/947

(220) 11/09/2012
(181) 11/09/2022

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(450) 30/04/2014
(732) Kickers International B.V. a Dutch
company,
Claude Debussylaan 24 1082 MD Amsterdam,
NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 20696

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/968

(220) 17/09/2012

(181) 17/09/2022
(450) 30/04/2014
(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku, OSAKA
540-8645, JP

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) Друштво за застапување од областа на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

KICKERS

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
изработени од овие материјали кои не се
вклучени во другите класи; багаж; куфери; патни
торби;

торби;

ранци;

несесери;

торби

за

секојдневна употреба; кутии за козметика;
каиши; акт-ташни; рачни торби; торби за
патувања; спортски торби; руксаци; ташни;
паричници; чадори за дожд и чадори за сонце;
стапови за одење
кл. 25 облека, обувки и капи

RIENSO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 20695

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/969

(220) 17/09/2012

(181) 17/09/2022
(450) 30/04/2014
(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku, OSAKA

(111) 20671

(151) 16/04/2014

540-8645, JP

(210) TM 2012/962

(220) 17/09/2012

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(181) 17/09/2022
(450) 30/04/2014
(732) Друштво за трговија и услуги СПОРТ
ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
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АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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откуп/изнудување, живот, хипотекарна гаранција,
приватност и безбедност на мрежа, одговорност
на производи, професионална одговорност, имот
и жртва, реосигурување, залог, трговски кредит и
политички ризик, патување, и надоместок на
работниците;
услуги
за
управување
со
финансиски ризик; гаранција на ануитет,
издавање и работење со ануитети; финансиско
управување
(591) бела, сите нијанси на црвена и темносива
(551) индивидуална
(510, 511)

на

планови

за

пензионирање;

советодавни
услуги
за
инвестирање;
управување со инвестиции; инвестирање во

кл. 5 фармацевтски препарати

заеднички фондови; услуги за хипотека кредитирање на недвижен имот; управување со

(111) 20694

(151) 14/04/2014

недвижен имот/инвестициски услуги; услуги за
заеми; осигурителни брокерски и агенциски

(210) TM 2012/975

(220) 18/09/2012
(181) 18/09/2022

услуги во областа на користени авиони

(450) 30/04/2014
(732) American International Group, Inc. a

(111) 20693

(151) 14/04/2014

(210) TM 2012/976

(220) 18/09/2012
(181) 18/09/2022

Delaware corporation
180 Maiden Lane, New York, NY 10038, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(450) 30/04/2014
(732) American International Group, Inc. a

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

Delaware corporation
180 Maiden Lane, New York, NY 10038, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи со недвижен имот;
услуги за процена при осигурување од областа
на несреќи и здравје, автомобили и рекреативни
возила, воздухопловство, нарушување на
бизнис, управување со кризи во работењето,
одговорност

на

директори

и

службеници,

инвалидитет,
бенифиции
за
вработени,
одговорност кон вработените, одговорност за
околината, грешки и пропусти, откажување
настани, лојалност и криминал, фудицијарна
одговорност, измама, генерална одговорност,
национална
безбедност
и
тероризам,
идентификување

кражба,

Трговски марки

киднапирање

и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи со недвижен имот;
услуги за процена при осигурување од областа
на несреќи и здравје, автомобили и рекреативни
возила, воздухопловство, нарушување на
бизнис, управување со кризи во работењето,
одговорност

на

директори

и

службеници,

инвалидитет,
бенифиции
за
вработени,
одговорност кон вработените, одговорност за
околината,

грешки

и

пропусти,

откажување
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настани, лојалност и криминал, фудицијарна

медицински или лековити цели; кибрити и

одговорност, измама, генерална одговорност,

артикли за пушачите

национална
безбедност
идентификување
кражба,

и
тероризам,
киднапирање
и

(111) 20691

(151) 14/04/2014

откуп/изнудување, живот, хипотекарна гаранција,
приватност и безбедност на мрежа, одговорност

(210) TM 2012/982

(220) 20/09/2012
(181) 20/09/2022

на производи, професионална одговорност, имот
и жртва, реосигурување, залог, трговски кредит и

(450) 30/04/2014
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company

политички ризик, патување, и надоместок на

1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois

работниците;
услуги
за
управување
со
финансиски ризик; гаранција на ануитет,

60642, US

издавање и работење со ануитети; финансиско
управување на планови за пензионирање;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

советодавни
услуги
за
инвестирање;
управување со инвестиции; инвестирање во

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

заеднички

фондови;

услуги

за

хипотека

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

-

кредитирање на недвижен имот; управување со
недвижен имот/инвестициски услуги; услуги за
заеми; осигурителни брокерски и агенциски
услуги во областа на користени авиони
(111) 20692

(151) 16/04/2014

(591) бела, црвена, портокалова, жолта, зелена,
сина, виолетова, црна

(210) TM 2012/980

(220) 19/09/2012

(551) индивидуална

(181) 19/09/2022
(450) 30/04/2014
(732) Империал Тобако ТКС а.д.
ул.„11 Октомври" бр.125, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 30

кондиторски

производи,

слатки,

пеперминт бонбони, бонбони кои содржат
ароматизирана течност и таблетки за лижење

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

(111) 20690

(151) 16/04/2014

(540)

(210) TM 2012/983

(220) 21/09/2012
(181) 21/09/2022
(450) 30/04/2014

(230)(300)
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, било преработен или
непреработен; производи од тутун; цигари; пури;
замени за тутун, од кои ниту една не е за
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(540)

BETAMSAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 20689

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/984

(220) 21/09/2012
Трговски марки
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(181) 21/09/2022
(450) 30/04/2014
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(181) 21/09/2022
(450) 30/04/2014
(230)(300)
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

VILAMAR

SILETRIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

(551) индивидуална
(510, 511)

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;

медицинска
фластери,

диететски
медицинска

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;

фластери,

материјали

дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за

употреба, храна
материјали
за

за бебиња;
преврзување;

за

преврзување;

уништување штетници; фунгициди, хербициди
(111) 20688

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/985

(220) 21/09/2012
(181) 21/09/2022

(450) 30/04/2014
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

(111) 20697

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/996

(220) 21/09/2012
(181) 21/09/2022

(450) 30/04/2014
(732) Друштво за маркетинг и пропаганда

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

МЕДИА ХАУС ДОО Скопје
ул. Луј Пастер бр. 5/1-5 Скопје, MK

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

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

(540)

(540)

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

ПРВА КАРТИЧКА ШТО
САМА СЕ ПОЛНИ.

IRBENIDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска
фластери,

употреба, храна
материјали
за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(111) 20835

(151) 16/04/2014

(210) TM 2012/987

(220) 21/09/2012

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; рекламни паноа; рекламни
постери; рекламирање преку електронски
дигитални и печатени медиуми
кл. 36 финансиски работи; монетарни работи;
банкарство; издавање кредитни картички
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број
(510)

(111)

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

20784
20669
20675
20676
20677
20678
20679
20708
20709
20710
20711
20737
20744
20750
20751
20779
20780
20785
20825
20830
20669
20670
20672
20682
20688
20689
20690
20695
20696
20699
20705
20706
20713
20716
20717
20720
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
9
9
9

20721
20750
20751
20752
20754
20755
20767
20769
20779
20780
20781
20785
20802
20803
20808
20809
20828
20835
20663
20664
20745
20746
20764
20805
20687
20724
20743
20745
20746
20771
20772
20774
20775
20769
20663
20664
20704

9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
14
16
16
16
16
16
16
16
17
18
18
18
19
19
21
21
21
24

20724
20774
20775
20801
20813
20755
20827
20828
20663
20664
20687
20712
20774
20775
20810
20680
20681
20742
20749
20805
20666
20667
20668
20768
20770
20812
20826
20683
20722
20776
20777
20663
20664
20770
20774
20775
20811

24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

20831
20685
20722
20765
20770
20773
20776
20777
20789
20790
20804
20811
20831
20685
20753
20770
20665
20714
20715
20728
20744
20758
20759
20760
20761
20762
20786
20791
20806
20807
20665
20670
20691
20699
20728
20744
20757
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30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

20782
20791
20807
20816
20728
20738
20739
20740
20741
20807
20665
20670
20686
20702
20719
20738
20739
20740
20741
20747
20770
20791
20807
20833
20718
20729
20730
20731
20732
20733
20734
20735
20736
20763
20792
20793
20794
20795
20796
20797
20798
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33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

20799
20800
20673
20674
20692
20725
20666
20667
20668
20671
20684
20685
20697
20698
20699
20701
20715
20726
20727
20728
20743
20744
20750
20751
20753
20756
20765
20768
20773
20776
20777
20789
20790
20792
20793
20794
20795
20796
20797
20798
20799

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
38
39
39
39
39

20800
20801
20804
20805
20807
20811
20812
20815
20822
20823
20824
20826
20829
20831
20832
20833
20834
20836
20693
20694
20697
20726
20727
20812
20814
20818
20823
20824
20834
20743
20745
20746
20764
20801
20822
20834
20812
20666
20667
20668
20817

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
45
45
45

20666
20667
20668
20723
20748
20753
20756
20765
20768
20770
20783
20787
20788
20812
20813
20814
20820
20821
20826
20663
20664
20724
20808
20700
20703
20707
20726
20727
20756
20778
20807
20833
20699
20755
20684
20766
20819
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата

(732)
Abbott Cardiovascular Systems Inc.
Abbott Diabetes Care Inc.
AbbVie Inc.
Akzo Nobel Coatings International B.V.
American International Group, Inc. a Delaware corporation
American International Group, Inc. a Delaware corporation
Astellas Pharma Europe B.V.
BASF Agro B.V. Arnhem(NL)
Bayer Consumer Care AG
BOSNALIJEK d.d.
Brutsch/Ruegger Werkzeuge AG
CROSSCARE LIMITED
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Diageo Brands B.V.
ENERGY BRANDS INC.
Farmaceutsko - hemijska industrija ''ZDRAVLJE'' Akcionarsko drustvo
Forest Tosara Limited
FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB
Gaudal Limited
Gaudal Limited
Gaudal Limited
Gaudal Limited
Giga-Byte Technology Co., Ltd.
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Henan Xinfei Electric Co. Ltd.
INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
Iochpe-Maxion S/A
Iochpe-Maxion S/A
Jack Daniel's Properties, Inc.
Japan Tobacco Inc.
Kickers International B.V. a Dutch company,
Kirby Building Systems Kuwait Company S.A.K. (C)
Lutariko DOOEL Skopje
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(210)
MK/T/ 2011/1252
MK/T/ 2011/1363
MK/T/ 2012/275
MK/T/ 2012/652
MK/T/ 2012/975
MK/T/ 2012/976
MK/T/ 2012/874
MK/T/ 2012/287
MK/T/ 2012/466
MK/T/ 2012/865
MK/T/ 2012/411
MK/T/ 2011/964
MK/T/ 2012/887
MK/T/ 2012/612
MK/T/ 2008/1895
MK/T/ 2012/410
MK/T/ 2009/563
MK/T/ 2004/148
MK/T/ 2012/891
MK/T/ 2012/892
MK/T/ 2012/893
MK/T/ 2012/894
MK/T/ 2010/933
MK/T/ 2012/461
MK/T/ 2012/983
MK/T/ 2012/984
MK/T/ 2012/985
MK/T/ 2012/987
MK/T/ 2012/869
MK/T/ 2011/1128
MK/T/ 2012/408
MK/T/ 2012/409
MK/T/ 2012/876
MK/T/ 2012/423
MK/T/ 2012/947
MK/T/ 2012/615
MK/T/ 2011/362

(111)
20827
20828
20808
20784
20694
20693
20720
20809
20752
20672
20683
20802
20712
20763
20686
20682
20779
20816
20711
20710
20709
20708
20801
20749
20690
20689
20688
20835
20687
20803
20680
20681
20718
20725
20722
20764
20834
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Merck Sharp & Dohme Corp.
Merck Sharp & Dohme Corp.
MONSANTO TECHNOLOGY LLC
Monster Energy Company
NBA Properties, Inc.
NOVARTIS AG
NOVARTIS AG
OPEN ENGLISH LLC, a company organized under the laws of Delaware,
USA
Patron Spirits International AG
Patron Spirits International AG
Patron Spirits International AG
Patron Spirits International AG
Patron Spirits International AG
Patron Spirits International AG
Patron Spirits International AG
Patron Spirits International AG
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
Raychem HTS Limited
RED BULL GmbH
RM sh.p.k.
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.
SHFL entertainment, Inc.
Stichting BDO
Stichting BDO
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company,
THE GILLETTE COMPANY
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
UNILEVER N.V.
Wm. WRIGLEY Jr. Company
Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH
АБЦ рент а кар турс дооел
Адвокат Маја Парговска Скопје
Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ Скопје
Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Акционерско друштво за вршење осигурително брокерски работи
Сафе Инвест Македонија АД Скопје
Арсов Кристијан

Трговски марки

MK/T/ 2012/879
MK/T/ 2012/880
MK/T/ 2012/866
MK/T/ 2012/794
MK/T/ 2012/455
MK/T/ 2012/624
MK/T/ 2012/643
MK/T/ 2012/646

20717
20716
20721
20670
20748
20767
20781
20783

MK/T/ 2012/428
MK/T/ 2012/429
MK/T/ 2012/430
MK/T/ 2012/431
MK/T/ 2012/432
MK/T/ 2012/433
MK/T/ 2012/434
MK/T/ 2012/435
MK/T/ 2012/471
MK/T/ 2012/326
MK/T/ 2012/454
MK/T/ 2012/627
MK/T/ 2012/629
MK/T/ 2012/630
MK/T/ 2012/919
MK/T/ 2012/920
MK/T/ 2012/945
MK/T/ 2011/1181
MK/T/ 2011/1182
MK/T/ 2012/968
MK/T/ 2012/969
MK/T/ 2012/628
MK/T/ 2012/875
MK/T/ 2011/1195
MK/T/ 2012/448

20729
20730
20731
20732
20733
20734
20735
20736
20754
20810
20747
20769
20771
20772
20704
20698
20723
20823
20824
20696
20695
20770
20719
20825
20742

MK/T/ 2011/1135
MK/T/ 2012/982
MK/T/ 2012/943
MK/T/ 2012/482
MK/T/ 2012/413
MK/T/ 2012/619
MK/T/ 2011/1239
MK/T/ 2012/687

20830
20691
20724
20817
20684
20766
20819
20814

MK/T/ 2012/270

20807
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Бенелукс Трејд дооел експорт/импорт
БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ Друштво за производство,
инженеринг и трговија Скопје
ВИВИТ КОМПАНИ ДОО
ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ
Димитриоски Жарко
Димитриоски Жарко
ДПТУ ТАНЏА ДООЕЛ Скопје
Друштво за градежништво МЕДИА ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
Друштво за градежништво МЕДИА ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
Друштво за градежништво, трговија и услуги ДУГОЈОНИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА ХАУС ДОО Скопје
Друштво за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје
Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ
Охрид ДООЕЛ
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
Друштво за производство сервис, ремонт и монтажа на лифтови
МАКЛИФТ Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство сервис, ремонт и монтажа на лифтови
МАКЛИФТ Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство транспорт трговија и услуги ЕУРО ПОЛОГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино
Друштво за производство трговија и услуги МААХИ ДООЕЛ
Струмица
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други
ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, промет, шпедиција и услуги АВАНТИ
СИСТЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увозизвоз and Друштво за производство трговија и услуги БИАНА ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз
Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увозизвоз and Друштво за производство трговија и услуги БИАНА ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз
Друштво за производство, трговија и услуги ВИТАЛ БТ ДОО увозизвоз Велес
Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КОЛИД
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
Друштво за производство, услуги и трговија ЈОФАТЕКС ДООЕЛ
Штип
Друштво за промет и услуги ОТТИЦА ИТАЛИЈАНА ДОО Скопје
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
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MK/T/ 2012/468
MK/T/ 2011/958

20815
20822

MK/T/ 2011/723
MK/T/ 2004/938
MK/T/ 2011/1222
MK/T/ 2011/1223
MK/T/ 2012/469
MK/T/ 2012/424
MK/T/ 2012/425
MK/T/ 2012/417

20832
20813
20820
20821
20829
20726
20727
20700

MK/T/ 2012/996
MK/T/ 2011/1126
MK/T/ 2012/416

20697
20818
20699

MK/T/ 2012/679

20791

MK/T/ 2012/452

20745

MK/T/ 2012/453

20746

MK/T/ 2012/235

20743

MK/T/ 2012/467

20753

MK/T/ 2012/803

20665

MK/T/ 2012/632

20773

MK/T/ 2012/48

20776

MK/T/ 2012/49

20777

MK/T/ 2012/426

20728

MK/T/ 2012/451

20744

MK/T/ 2012/480

20757

MK/T/ 2012/509

20831

MK/T/ 2008/1255
MK/T/ 2012/962
MK/T/ 2012/883

20836
20671
20664
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Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за туризам, трговија и услуги БИСЕР-ТРАВЕЛ ДОО Скопје
Друштво за туристичко посредување, превоз, изнајмување на
автомобили и услуги ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Друштво за услуги и трговија БЕСТ ПРИМУС ДООЕЛ Скопје
Друштво за услуги и трговија БЕСТ ПРИМУС ДООЕЛ Скопје
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
Империал Тобако ТКС а.д.
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА
БИТОЛА,
Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)
Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)
Јавно Претпријатие Стрежево Битола
ЈОАКИМОВСКА-ЈАКОМОВСКА КРИСТИНА
Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје
Љупчо Петровски
МАКПРОГРЕС ДОО
Михајловски Михајло
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
Небојша Златевски
Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје
ПЕРЕГРИН ТП ФАРМА ОГНЕН НИКОЛА ПОЛЕНАК
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
Производно услужно трговско друштво НАС-КОМ Насер ДООЕЛ
Скопје
Производно услужно трговско друштво НАС-КОМ Насер ДООЕЛ
Скопје
ПРОМО МАТИК ДООЕЛ
САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
СКОВИН АД СКОПЈЕ
СКОВИН АД СКОПЈЕ
СКОВИН АД СКОПЈЕ
СКОВИН АД СКОПЈЕ
СКОВИН АД СКОПЈЕ
СКОВИН АД СКОПЈЕ
СКОВИН АД СКОПЈЕ
СКОВИН АД СКОПЈЕ
СКОВИН АД СКОПЈЕ
Сун анд Старс
ТД за трговија, производство, градежништво, услуги и
Трговски марки

MK/T/ 2012/884

20663

MK/T/ 2012/52
MK/T/ 2012/479

20778
20756

MK/T/ 2012/420
MK/T/ 2012/421
MK/T/ 2012/653

20703
20707
20785

MK/T/ 2012/980
MK/T/ 2012/848

20692
20715

MK/T/ 2012/911
MK/T/ 2012/912
MK/T/ 2012/849
MK/T/ 2012/418
MK/T/ 2011/1240
MK/T/ 2011/1266
MK/T/ 2012/645
MK/T/ 2012/625
MK/T/ 2012/654
MK/T/ 2012/419
MK/T/ 2012/456
MK/T/ 2012/225
MK/T/ 2012/602
MK/T/ 2012/603
MK/T/ 2012/604
MK/T/ 2012/605
MK/T/ 2012/607
MK/T/ 2012/663

20674
20673
20714
20701
20826
20805
20782
20768
20786
20702
20812
20806
20758
20759
20760
20761
20762
20789

MK/T/ 2012/664

20790

MK/T/ 2011/1248
MK/T/ 2012/616
MK/T/ 2012/665
MK/T/ 2012/666
MK/T/ 2012/667
MK/T/ 2012/669
MK/T/ 2012/673
MK/T/ 2012/674
MK/T/ 2012/675
MK/T/ 2012/676
MK/T/ 2012/678
MK/T/ 2011/338
MK/T/ 2012/633

20804
20765
20792
20793
20794
20795
20796
20797
20798
20799
20800
20811
20774
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застапништво ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО експорт-импорт
Скопје
ТД за трговија, производство, градежништво, услуги и
застапништво ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО експорт-импорт
Скопје
Трговско друштво БИОМЕДИКА ДИЈАГНОСТИКА ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за производство трговија и услуги МАПЕТ-КОМ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје; Трговско друштво за производство
трговија и услуги МАПЕТ -СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје and
Трговско друштво за производство трговија и услуги МАПЕТЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АДСкопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД Скопје
ФИТОФАРМ
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MK/T/ 2012/634

20775

MK/T/ 2012/475
MK/T/ 2012/764

20755
20833

MK/T/ 2012/738

20668

MK/T/ 2012/739

20667

MK/T/ 2012/741

20666

MK/T/ 2012/440

20738

MK/T/ 2012/441

20739

MK/T/ 2012/442

20740

MK/T/ 2012/443

20741

MK/T/ 2012/414

20685

MK/T/ 2012/404

20676

MK/T/ 2012/439

20737

MK/T/ 2012/462

20750

MK/T/ 2012/463

20751

MK/T/ 2012/405

20677

MK/T/ 2012/403

20675

MK/T/ 2012/406

20678

MK/T/ 2012/407

20679

MK/T/ 2012/863

20713

MK/T/ 2012/915

20706

MK/T/ 2012/916

20705

MK/T/ 2012/642

20780
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ФИТОФАРМ
Центар за културна деконтаминација - Битола
Центар за културна деконтаминација - Битола

MK/T/ 2012/773
MK/T/ 2012/655
MK/T/ 2012/656

20669
20787
20788

ПРОМЕНИ
(111) 4833

(111) 783

(732) Chiquita Brands L.L.C.
550 S.Caldwell Street, Charlotte, North

(732) Fonterra Brands (Singapore) Pre Limited
1 Pickering Street, #06-01, Great Eastern

Carolina 28202, US

Centre, 048659, SG

(111) 6303

(111) 3607

(732) Hewlett-Packard Development Company,
L.P.

(732) AUSTIN NICHOLS & Co., Incorporated
250 Park Avenue, 17th Floor, New York, N.Y.

11445 Compaq Center Drive West, Houston,

10177, US

TX 77070, US
(111) 6236
(111) 3105
(732) Virgin Enterprises Limited

(732) Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,

The School House, 50 Brook Green London
W67RR, GB

California 92705-4933, US
(111) 5414

(111) 4013
(732) Inter IKEA systems B.V.

(732) MasterCard International Incorporated (a
Delaware corporation)

Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL

2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, US

(111) 4015
(732) Inter IKEA systems B.V.

(111) 4851

Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

(111) 6323

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(732) Inter IKEA systems B.V.
Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL

(111) 4959

(111) 4054

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-

(732) Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

8260, JP

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(111) 4981
(111) 778
(732) Fonterra Brands (Singapore) Pre Limited

(732) Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,

1 Pickering Street, #06-01, Great Eastern
Centre, 048659, SG

California 92705-4933, US
(111) 4185

Трговски марки
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(732) FELIX GmbH & Co., KG

(732) RHYTHM WATCH CO., LTD

Binnerheide 28, 58239 Schwerte, DE

299-12, Kitabukurocho 1-chome, Omiya-ku,
Saitama-City, Saitama, Japan 330-9551, JP

(111) 4185
(732) FELIX GmbH & Co., KG
Binnerheide 28, 58239 Schwerte, DE

(111) 2505
(732) NIKE INTERNATIONAL Ltd., Corporation

(111) 4272

of Bermuda
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon,

(732) Sandvik Mining and Construction Oy

97005-6453, US

Pihtisulunkatu 9, 33330 Tampere, FI
(111) 1786
(111) 1579
(732) HAW PAR CORPORATION LIMITED

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

178 Clemenceau Avenue # 08.00, Haw Par
Glass Tower, SG

(111) 1786
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.

(111) 1580
(732) HAW PAR CORPORATION LIMITED

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

178 Clemenceau Avenue # 08.00, Haw Par
Glass Tower, SG

(111) 1786
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 2996
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD,

(111) 1786

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048260, JP

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 2997

(111) 1833

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD,
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-

(732) TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire

8260, JP

03885, US

(111) 3000

(111) 6247

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-

(732) Virgin Enterprises Limited
The School House, 50 Brook Green London

8260, JP

W67RR, GB

(111) 3453

(111) 6835

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ

8260, JP

07936,, US

(111) 3454
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD,

(111) 4689
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-

Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto, SI

8260, JP
(111) 3323
(111) 6347
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100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ

P.O. Box 360, 838 Mulberry Pike, Eminence,

07936,, US

KY 40019-0360, US

(111) 7713

(111) 10465

(732) GE Healthcare Bio-Sciences AB
30 Bjorkgatan Uppsala SE 751 84, SE

(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US

(111) 7403
(732) Perfetti Van Melle SpA

(111) 10466

Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT

(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI

(111) 7403
(732) Perfetti Van Melle SpA

48103, US

Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT

(111) 10467
(732) H-D Michigan, LLC

(111) 7404

315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI

(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT

48103, US

(111) 7404

(111) 10468
(732) H-D Michigan, LLC

(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT

315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US

(111) 8064
(732) Intercontinental Great Brands LLC

(111) 10921
(732) Reynolds Innovations Inc.

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

401 North Main Street Winston-Salem, North
Carolina 27102 , US

(111) 8558

(111) 11864

(732) Intercontinental Great Brands LLC

(732) NIKE INTERNATIONAL Ltd. and N.E.T.

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

Co United S.A.
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon,

(111) 8933

97005-6453 , US and Offshore Incorporations
Limited P.O. Box 957, Offshore Incorporations

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ

Centre, Road Town, Tortola, VG

07936,, US

(111) 12649

(111) 8931

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,

07936,, US

MK

(111) 10217

(111) 12544

(732) Eminence Speaker Asquisition, LLC
Kentucky corporation

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје

Трговски марки

197 | С т р а н а

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
MK

(111) 16829

(111) 12545

(732) Друштво за трговија на спортска
опрема, услуги и спортски инженеринг

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА

СПОРТ М експорт-импорт Скопје
ул.Рајко Жинзифов бр.18-1/2, Скопје, MK

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
MK

ПРЕНОС
(111) 778
(732) Fonterra Brands (Singapore) Pre Limited

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

1 Pickering Street, #06-01, Great Eastern
Centre, 048659, SG

(111) 5853
(732) Golden Lady Company - S.p.A

(111) 783
(732) Fonterra Brands (Singapore) Pre Limited

Jesi (AN) viale Cavallotti n.11, IT

1 Pickering Street, #06-01, Great Eastern
Centre, 048659, SG

(111) 5856
(732) Golden Lady Company - S.p.A
Jesi (AN) viale Cavallotti n.11, IT

(111) 4852
(732) MSD CONSUMER CARE, INC.

(111) 5857

3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, US

(732) Golden Lady Company - S.p.A
Jesi (AN) viale Cavallotti n.11, IT

(111) 4304

(111) 5950

(732) COGNIS IP Management GmbH

(732) Golden Lady Company - S.p.A

Henkelstrasse 67 D-40589 Duesseldorf, DE

Jesi (AN) viale Cavallotti n.11, IT

(111) 1786
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.

(111) 2262
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 1833

(111) 7403

(732) TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire

(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT

03885, US
(111) 7404
(111) 3194
(732) ConvaTec Inc.
198 | С т р а н а

(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT
Трговски марки

Гласник 21/2 април 2014, Скопје

(111) 11817
(111) 8559

(732) Church & Dwight Virginia Co., Inc. a

(732) Kraft Foods Global Brands LLC,
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,

corporation of the State of Delaware
1851 Touchstone Road, Colonia Heights,

US

Virginia 23834, US

(111) 8559
(732) Kraft Foods Global Brands LLC,

(111) 12531
(732) C.P.Pharmaceuticals International C.V.

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,

c/v General Partners Pfizer Manufacturing LLC

US

and Pfizer Production LLC
235 East 42-nd Street, New York, NY 10017, US

(111) 11028
(732) Tsvetan Stefanov Lukanov
gr. Pravets, j.k. Sever, bl. 210, floor 3, apt.22,
BG

ПРОДОЛЖУВАЊА

Трговски марки

(111) 23

(186) 22/02/2023

(111) 24

(186) 22/02/2023

(111) 182

(186) 22/02/2023

(111) 183

(186) 22/02/2023

(111) 27

(186) 22/02/2023

(111) 595

(186) 22/02/2023

(111) 184

(186) 22/02/2023

(111) 596

(186) 22/02/2023

(111) 4833

(186) 04/03/2023

(111) 235

(186) 30/03/2023

(111) 159

(186) 27/07/2023

(111) 160

(186) 27/07/2023

(111) 161

(186) 27/07/2023

(111) 260

(186) 27/07/2023

(111) 261

(186) 27/07/2023

(111) 268

(186) 27/07/2023

(111) 269

(186) 27/07/2023

(111) 272

(186) 27/07/2023

(111) 274

(186) 27/07/2023

(111) 152

(186) 27/07/2023

(111) 354

(186) 03/08/2023
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(111) 356

(186) 03/08/2023

(111) 606

(186) 20/12/2023

(111) 4831

(186) 30/10/2019

(111) 3077

(186) 20/07/2020

(111) 1988

(186) 25/05/2020

(111) 1989

(186) 10/11/2022

(111) 6303

(186) 23/01/2020

(111) 4015

(186) 20/12/2019

(111) 6323

(186) 10/12/2019

(111) 1868

(186) 08/07/2015

(111) 1452

(186) 02/12/2021

(111) 1453

(186) 02/12/2021

(111) 3607

(186) 12/05/2022

(111) 6236

(186) 16/06/2024

(111) 5414

(186) 09/08/2014

(111) 5495

(186) 08/11/2014

(111) 4959

(186) 05/11/2020

(111) 4185

(186) 30/08/2021

(111) 4209

(186) 05/07/2019

(111) 1942

(186) 10/02/2024

(111) 4272

(186) 22/07/2017

(111) 4275

(186) 25/04/2023

(111) 4277

(186) 10/09/2022

(111) 1579

(186) 16/10/2019

(111) 1580

(186) 16/10/2019

(111) 4304

(186) 20/04/2017

(111) 2996

(186) 15/05/2020

(111) 2997

(186) 15/05/2020

(111) 3000

(186) 15/08/2020

(111) 3453

(186) 02/02/2020

(111) 3454

(186) 15/02/2020

(111) 1335

(186) 25/02/2015

(111) 2505

(186) 10/09/2022

(111) 4372

(186) 03/10/2019

(111) 2664

(186) 20/01/2023

(111) 2732

(186) 30/12/2017

(111) 1786

(186) 05/09/2018

(111) 1774

(186) 21/03/2020

(111) 4467

(186) 12/11/2021
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(111) 6666

(186) 30/03/2015

(111) 6629

(186) 14/07/2015

(111) 6836

(186) 17/07/2015

(111) 6481

(186) 15/09/2015

(111) 6744

(186) 10/11/2015

(111) 6703

(186) 10/11/2015

(111) 6755

(186) 28/12/2015

(111) 6665

(186) 11/07/2015

(111) 2763

(186) 25/12/2020

(111) 2769

(186) 25/08/2019

(111) 2770

(186) 25/08/2019

(111) 2771

(186) 25/08/2019

(111) 2773

(186) 25/08/2019

(111) 2401

(186) 22/10/2019

(111) 6399

(186) 16/08/2017

(111) 6797

(186) 02/02/2016

(111) 6854

(186) 13/02/2016

(111) 6927

(186) 19/04/2016

(111) 7713

(186) 22/07/2016

(111) 7544

(186) 14/03/2017

(111) 7403

(186) 08/04/2017

(111) 7404

(186) 08/04/2017

(111) 7996

(186) 23/12/2017

(111) 9523

(186) 05/01/2019

(111) 8559

(186) 11/01/2019

(111) 8875

(186) 12/11/2019

(111) 9352

(186) 25/11/2019

(111) 8693

(186) 14/12/2019

(111) 8878

(186) 14/12/2019

(111) 10217

(186) 18/12/2020

(111) 10921

(186) 27/12/2021

(111) 11864

(186) 19/03/2023

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 3825 MK/T/ 1993/8644
(111) 13727 MK/T/ 2006/284

Трговски марки
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 1609 MK/T/ 1994/91783
(111) 15497 MK/T/ 2008/26

ИСТЕКУВАЊЕ
(111) 3501

Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 23/03/2012

важи на: 13/03/2012

(111) 3995
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/01/2012

(111) 5027
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/08/2011
(111) 5076

(111) 3822
Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

важи на: 06/03/2012
(111) 5081
(111) 4995
Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

важи на: 27/03/2012
(111) 5025
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 20/12/2011

(111) 5085
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 5024

(111) 5080
Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да

важи на: 05/03/2012

важи на: 19/12/2011
(111) 5072
(111) 5122
Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

важи на: 13/03/2012
(111) 5069
(111) 5109

Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 17/01/2012

важи на: 05/03/2012
(111) 5033

(111) 5112
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Правото на трговската марка престанува да

(111) 5090

важи на: 14/02/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 5126
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 5061
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 15/10/2011

(111) 5131
Правото на трговската марка престанува да

(111) 2639

важи на: 05/03/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 10/10/2006

(111) 5132
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 2641
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 01/09/2007

(111) 5139
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 2477
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 23/03/2012

(111) 5141
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 1558
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 29/10/2011

(111) 5143
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 1904
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 25/01/2012

(111) 5145
Правото на трговската марка престанува да

(111) 1908

важи на: 05/03/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 10/10/2006

(111) 5146
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 1650
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 20/04/2009

(111) 5261
Правото на трговската марка престанува да

(111) 1651

важи на: 05/03/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 20/04/2009

(111) 5093
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 1652
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 20/04/2009

(111) 5094
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 4284
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 10/01/2011

Трговски марки
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Правото на трговската марка престанува да
(111) 1317

важи на: 23/03/2010

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 26/03/2012

(111) 9736

(111) 4466

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 12/05/2010

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 10/01/2011

(111) 10080
Правото на трговската марка престанува да

(111) 2905
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 22/06/2010

важи на: 10/12/2011

(111) 9834
Правото на трговската марка престанува да

(111) 7100
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 26/06/2010

важи на: 15/09/2009

(111) 9835

(111) 9600

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 26/06/2010

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 16/02/2010

(111) 10105

(111) 9501

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 30/06/2010

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 23/02/2010

(111) 10063
Правото на трговската марка престанува да

(111) 9192
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 04/07/2010

важи на: 23/02/2010

(111) 9939
Правото на трговската марка престанува да

(111) 9534

важи на: 21/07/2010

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 14/03/2010

(111) 9978

(111) 9513

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 21/07/2010

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 17/03/2010

(111) 7673
Правото на трговската марка престанува да

(111) 9420
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 19/02/2011

важи на: 23/03/2010

(111) 7674
Правото на трговската марка престанува да

(111) 9226
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 21/02/2011

важи на: 23/03/2010

(111) 8088

(111) 9227

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 27/03/2011
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(111) 10574
Правото на трговската марка престанува да

(111) 10974

важи на: 10/05/2011

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 26/12/2011

(111) 17681
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 22/05/2011

(111) 10830
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 15/01/2012

(111) 10554
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 06/06/2011

(111) 10945
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 17/01/2012

(111) 10656
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 20/06/2011

(111) 10983
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 24/01/2012

(111) 12464
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 10/08/2011

(111) 11166
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 31/01/2012

(111) 11598
Правото на трговската марка престанува да

(111) 10831

важи на: 21/08/2011

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 15/02/2012

(111) 10765
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 27/09/2011

(111) 11385
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 22/02/2012

(111) 10756
Правото на трговската марка престанува да

(111) 11294

важи на: 27/09/2011

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 28/02/2012

(111) 10766
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/10/2011

(111) 11209
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2012

(111) 11392
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/12/2011

(111) 11058
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 06/03/2012

(111) 11391
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/12/2011

(111) 11059
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 06/03/2012

(111) 10987
Правото на трговската марка престанува да

(111) 11061

важи на: 05/12/2011
Трговски марки
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Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да

важи на: 06/03/2012

важи на: 25/03/2012

(111) 11063

(111) 11135

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 06/03/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 26/03/2012

(111) 11065

(111) 11137

Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да

важи на: 06/03/2012

важи на: 26/03/2012

(111) 11066
Правото на трговската марка престанува да

(111) 11331
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 06/03/2012

важи на: 27/03/2012

(111) 11068

(111) 11072

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 06/03/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 03/04/2012

(111) 11069

(111) 11073

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 06/03/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 03/04/2012

(111) 11295
Правото на трговската марка престанува да

(111) 11780
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 07/03/2012

важи на: 05/06/2012

(111) 11233
Правото на трговската марка престанува да

(111) 12775
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 11/03/2012

важи на: 10/10/2012

(111) 11250

(111) 11424

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 22/03/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 28/11/2012

(111) 12456

СПОЈУВАЊЕ
(111) 3089

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,

(732) Wilsonart LLC,
10501 NW H.K. Dodgen Loop, Temple, Texas,

US

76503-6110, US

(111) 10217
(732) Eminence Speaker Asquisition, LLC

(111) 2905

Kentucky corporation

(732) Kraft Foods Global Brands LLC,
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P.O. Box 360, 838 Mulberry Pike, Eminence,
KY 40019-0360, US

(111) 10467

(111) 10465

(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI

(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI

48103, US

48103, US

(111) 10468
(732) H-D Michigan, LLC

(111) 10466

315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI

(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI

48103, US

48103, US

ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ
(111) 6927
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 9 персонални компјутери; микрокомпјутери; сервери на датотеки; лични дигитални
подсетници; преносни компјутери; компјутеризирани прирачници и адресари (персонал
организерс); драјвери за дискети; драјвери за хард-дискови; контролори за диск-драјвери;
видео графички контролори; драјвери за ленти за резервни копии (бацк-уп); касети со
магнетни ленти; плочи со штампани кола; плочи со сериски приклучоци; комбинирани плочи
со сериски и паралелни приклучоци; модеми; тастатури за компјутери; нумерички допуни за
тастатури за компјутери; куќишта со напојување на електрична енергија за вградување на
надворешни диск-драјвери; комплети за конвертирање за екрани во боја кај преносни
компјутери со екран од течни кристали; модули на меморија со директен пристап (РАМ);
нумерички копроцесори; електрични приклучни проводници; читачки мемории (РОМ); модули
на видео мемории со директен пристап (ВРАМ); кеш меморија; плочи за проширување на
меморија; комплети за подобрување на процесорски плочи за персонални компјутери; торби
за носење на компјутери; програмирани магнетни дискети; упатства за корисници и
прирачници кои се продаваат како целина со компјутери; драјвери за компакт-дискзаписи кои
можат само да се читаат (ЦД-РОМ); батерии кои можат да се полнат; автомобилски адаптери за
електрична енергија; полначи на батерии; адаптери на наизменична струја за компјутери;
електрични приклучни проводници за компјутери и компјутерски периферали; компјутерски
уред за покажување особено глуфчиња, компјутерски моливи и куглици; станици за
поврзување на компјутери (исто така познати како 'цонвениенце' основи и/или основи за
проширување 'деск-топ' компјутери); адаптер за компјутерски периферали; комплети за
доградба на персонални компјутери заради додавање на звучни можности; ПЦМЦИА картици
(Персонал Цомпутер Меморѕ Цард Интернатионал Ассоциатионцардс-картици на Меѓународно
здружение на мемориски картици за персонални компјутери); интелигентни системи за
похранување-вградување на распоредот од податоците на драјверите (заради спречување на
губење на податоците); компјутери на база на користење компјутерски моливи; печатари и
контролори за компјутери; софтвер за драјвери; картици за меѓусобни врски (интерфејс);
касети за хартија (за печатари) и повеќенаменски уреди за довод на хартија; печатарски касети
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за компјутерски печатари и телефакс уреди; фонтовски модули кои можат да се програмираат
за компјутерски печатари и телефакс уреди; дискети за регистрирање гаранции; системи за
вградување диск-драјвери за персонални компјутери; контролори на приклучокот на
компјутерска мрежа; уреди за непрекинато снабдување со електрична енергија (УПС);
штитници на кабли за напојување; компјутерски софтвер за иницијализација и конфигурирање
на компјутерот, за оперативни системи, за драјвери на компјутерски перифералии, за
пристапување на базата на податоци, за пресликување на драјвери (дриве мирроринг), за
заштита на податоци, за регистрирање на грешки, за автоматско пратење на ревизија, за
автоматска регенерација на сервис, за испорака на програми и прифатување договор за
лиценца, за пратење и управување со еден или повеќе сервери на датотека во локалната
подрачна мрежа на персонални компјутери, референтни услужни програми за техничко
информирање
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