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

EC - Ekvador
EE - Estonija
EG - Egipet
EH - Zapadna Sahara
ER - Eritreja
ES - [panija
ET - Etiopija
FI - Finska
FJ - Fixi
FK - Foklandski Ostrovi
FO - Ov~i Ostrovi
FR - Francija
GA - Gabon
GB - Velika Britanija
GD - Granada
GE - Xorxija
GH - Gana
GI - Gibraltar
GL - Grenland
GM - Gambija
GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR - Grcija
GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi
na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - Hrvatska
HT - Haiti
HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
IR - Iran
IS - Island
IT - Italija
JM - Jamajka
JO - Jordan
JP - Japonija
KE - Kenija
KG - Kirgizija
KH - Kamboxa
KI - Kiribati
KM - Komorski Ostrovi
KN - Sv. Kitis i Nevis
KP - Demokratska
Republika Korea
KR - Republika Korea
KW - Kuvajt
KY - Kajmanski Ostrovi
KZ - Kazakstan

LA - Laos
LB - Liban
LC - Sveta Lucija
LI - Lihten{tajn
LK - [ri Lanka
LR - Liberija
LS - Lesoto
LT - Litvanija
LU - Luksenburg
LV - Latvija
LY - Libija
MA - Maroko
MC - Monako
MD - Moldavija
MG - Madagaskar
MK - Makedonija
ML - Mali
MM - Burma
MN - Mongolija
MO - Makao
MP - Severni Marijanski
Ostrovi
MR - Mavritanija
MS - Monserato
MT - Malta
MU - Mavricius
MV - Maldivi
MW- Malavi
MX - Meksiko
MY - Malezija
MZ - Mozambik
NA - Namibija
NE - Niger
NG - Nigerija
NI - Nikaragva
NL - Holandija
NO - Norve{ka
NP - Nepal
NR - Neru
NZ - Nov Zeland
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Nova Gvinea
PH - Filipini
PK - Pakistan
PL - Polska
PR - Portoriko
PT - Portugalija
PY - Paragvaj
QA - Katar
RO - Romanija
RU - Ruska Federacija
RW - Ruanda
SA - Saudiska Arabija

SB - Solomonski Ostrovi
SC - Sej{elski Ostrovi
SD - Sudan
SE - [vedska
SG - Singapur
SH - Sveta Elena
SI - Slovenija
SK - Slova~ka
SL - Siera Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalija
SR - Surinam
ST - Sao Tome i Principe
SV - Salvador
SY - Sirija
SZ - Svazilend
TC - Turki
TD - ^ad
TG - Togo
TH - Tajland
TJ - Taxikistan
TM - Turkmenija
TN - Tunis
TO - Tonga
TP - Isto~ni Timor
TR - Turcija
TT - Trinidad i Tobago
TV - Tuvalu
TW - Tajvan
TZ - Tanzanija
UA - Ukraina
UG - Uganda
US - Soedineti Amerikanski
Dr`avi
UY - Urugvaj
UZ - Uzbekistan
VA - Vatikan
VC - Sv. Vinsent i Grenadin
VE - Venecuela
VG - Britanski Devstveni
Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
YU - Jugoslavija
ZA - Ju`noafri~ka Repubika
ZM - Zambija
ZR - Zair
ZW - Zimbabve

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII
AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot
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I SLU@BENI OBJAVI
OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO RE[ENIE
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Soglasno ~lenot 224 od Zakonot za indu–
striskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija” br.47/02 42/03 09/04)
re{enieto za priznavawe na pravoto na indutriska
sopstvenost }e se oglasi za ni{tovno ako se utvrdi
deka ne postoele uslovi predvideni so Zakonot za
industriskata sopstvenost za priznavawe na toa
pravo.
Predlog za oglasuvawe za ni{tovno re{enie za
priznavawe na pravoto od industriska sopstvenost
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata
sopstvenost mo`e da podnese zainteresirano
lice javniot obvinitel ili Zavodot po slu`bena
dol`nost.
Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno
re{enie za priznavawe na pravata od industriska
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na
traeweto na za{titata.

Patenti
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 52 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i
apstraktot so nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite.
Vo soglasnost so ~lenot 58 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
47/02 42/03 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva
prvoto patentno barawe.
Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.
Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.

(11)
(13)

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

Registarski broj na dokumentot
Vid na dokumentot:
A-patent A1-patent so dokaz
A2-dopolnitelen patent
T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent
Broj na prijavata				
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj
Data na objavuvawe
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)			
Naziv na pronajdokot
Apstrakt ili patentno barawe
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata
godina ex- YU broj na patentot)
Broj na osnovnata prijava
Broj na prvobitnata prijava
Pronajduva~ (i)
Nositel na pravoto na patentot
Zastapnik
Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe dr`ava broj na PCT prijavata)
Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto objaven broj - WO)
Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto dr`ava broj na ER prijavata)

(97)

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51)

F 03B 17/00

(11)

901607

		

(13)

А

(21)

(22)

10/05/2004

(45)

30/09/2004

(73)

 2004/140
УШЕВСКИ, Војо

Андреј Мазон бр. 5, 1000 Скопје, MK
(74)

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

(72)

УШЕВСКИ, Војо

(54)

ХИДРАУЛИЧНА ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈКА НА
ВАКУУМСКИ ПРИНЦИП

(57)

Пронајдокот ги содржи садот 1, коритото 2,
помошното корито 10, отсисните отвори 6, цевките
14 и 17, изворското корито 20, фундаментот 25 и
решеткастите носачи на подножјето 26. Садот 1
има потесен горен дел и е поставен над дното
на коритото 2, косо под агол од 45° или повеќе.
Коритото 2 е под истиот агол, а притоа садот 1 е
постојано потопен во течност. На испусниот дел од
коритото 2 е сместен отворот 8. Преку отсисните
вентили 6 се вшмукува воздухот од турбинскиот
дел, а регулаторот 9 го регулира испуштањето

Patenti
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на течноста и функционира во хармонија со
регулаторите 11. Помошното корито 10 се
поставува на задниот дел од постројката. Цевката
12 поминува преку внатрешноста на садот 1, под
горната внатрешна површина на коритото 2, a co
задниот дел е поврзана со помошното корито 10,
додека нејзиниот друг крај е затворен. Испусниот
вентил се наоѓа на задниот дел од коритото 2,
но поврзан е со помошното корито 10. Отворите
14 на цевката 12 се поврзани со коритото 2 и
со течноста помеѓу регулаторите 11, додека на
задниот дел од цевката 12 е изведен отвор 16,
којшто се наоѓа на најниската кота на помошното
корито 10 и е стално потопен во течност. Цевката
17 е сместена делумно во внатрешноста на садот
1. Изворското корито 20 е споено со отворот
8 на коритото 2. Накосеноста не дозволува
водорамност на нивото на течноста во долниот
дел на постројката. На капакот 21 постои цевка
22, којашто е баждарена и служи за одредување
на големината на „вакуумот” што треба да се
постигне за регулација на протокот на течноста во
„мирна” состојба на работа на постројката.

901607
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H 04R 00/00

(11)

901687

		

(13)

А

(21)

(22)

24/06/2004

(45)

30/09/2004

(73)

2004/206
Гогов Методија

ул.Јани Лукровски 14/14 Скопје, MK
(72)

Гогов Методија

(54)

МОДИФИКАЦИЈА НА ПАСИВНИ СВРТНИЦИ
(ФИЛТРИ)

(57)

За модификацијата на пасивните свртници
(филтри) кои се разликуваат од досегашните
кои имаа фазни разлики и чија модификација
се состои од тоа да на плусот од засилувачот
директно се поврзани звучниците, со нивниот

901687

плус пол, со употребени калеми и кондензатори
сериски после звучниците (на нивниот минус пол).
Во функција на зголемување на селективноста
парарелно со звучниците можат да се поврзат
калеми, кондензатори и отпорници(transpose или
cascade). Високотонецот може да се поврзе и со
обратен поларитет. Се пресметуваат на ист начин
и со исти формули за пресметка на компонентите
како и досега. Илустрацијата и шемите на
поврзување се дадени во шематскиот приказ на
модификацијата на филтрите.

Patenti
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F 03G 7/00

(11)

901608

		

(13)

А

(21)

(22)

29/06/2004

(45)

30/09/2004

(73)

 2004/213
УШЕВСКИ, Војо

Андреј Мазон бр.5, 1000 Скопје, MK
(74)

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

(72)

УШЕВСКИ, Војо

(54)

ДВИГАТЕЛ
ПОДЛОГА

(57)

Пронајдокот „Двигател на самоход по цврста
подлога”се состои од стапало на двигателот (1 до
8), корито на двигателот 9, периферна обвивка на
двигателот 10, прегради на коритата 11, осовина
на двигателот 12, носач на стапалото 13, цевкасврзник на две соседно коритести стапала 14,
вентил за ослободување на воздух 15, вентил
за ослободување на течност 16, и неповратен
вентил на цевката сврзник. Стапалата (1 до
8) се сврзани со зглобови и се подвижни. На
површината што ја допира подлогата по којашто
се газат стапалата се вградуваат други видови
облоги. При движењето, секое од стапалата од 1
до 8, ја прима вкупната течност што се наоѓа во
коритата 9 или севкупниот воздух наизменично,
во зависност дали е во работна позиција или
позиција на истиснување на течноста. Кога во
стапалото 2 почнува прелевање од соодветното
корито, тогаш стапалото 1 е полно со воздух, а
течноста сместена во коритото 9, го истиснува
воздухот од него. При стапнување на стапалото
4 на цврста подлога, течноста, преку цевката
- сврзник на две соседно коритести стапала 14,
се „качува” во стапалото 8, додека течноста од
стапалото 5 се истиснува во стапалото 1. По
завршувањето на тоа истиснување на течноста од

Patenti
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стапалото 5, на ред доаѓа стапалото 4, а полните
стапала 2 и 3 ја создаваат потребната тежина
којашто, создавајќи момент во однос на оската
12, го овозможува движењето на двигателот на
само/одот. Само/одот се движи секогаш со три
полни стапала со течност: 2, 3 и 4. Волуменот
што го зафаќа коритото не смее да биде помал
од волуменот зафатен од стапалото. Преградите
на коритата 11 се прицврстени на оската 12 и
имаат функција да ги раздвојуваат коритата едно
од друго, односно да не дозволат прелевање на
течноста. Носачот на стапалото 13, е зглобно
прицврстен за преградата 11, додека цевкатасврзник на две соседно коритести стапала 14,
поминува низ центарот на осовината 12 и е
сместена во внатрешноста на преградата 11, а
служи за префрлање на течноста од стапалото
кое веќе « згазнало » на тврда подлога кон
спротивното „горно” стапало. Вентилот за
ослободување на воздух 15, којшто е сместен на
највисоките точки на стапалото и коритото, служи
за одржување на течноста што се наоѓа во коритото
и стапалото во водорамна положба, додека преку
него се ослободува воздухот од стапалото кон
коритото и обратно. Вентилот за ослободување
на течност 16 дозволува истиснување на течноста
којашто истекува во коритото при стапнување на
стапалото, а работи координирано со цевката
сврзник 14 и е неповратен. На надворешноста на
двигателот на само/одот по цврста подлога можат
да се доградат различни елементи, потсклопови и
склопови за остварување на потребните функциии
за нормално движење на самоходот, како што
се управување, сопирање, „прескокнување”,
амортизирање, заштити од удари и останати
приклучни
елементи
карактеристични
за
земјоделските машини. Двигателот на самоходот
може да биде изграден и со повеќе стапала и
корита, но нивниот број секогаш треба да биде
парен.

901608
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A 61B 00/00

(11)

901663

		

(13)

А

(21)

(22)

30/06/2004

(45)

30/09/2004

2004/214

(86)

28/08/2002 PCT/US02/27570

(87)

24/07/2003 WO 03/059144 A3

(73)

PARSONS, Diana, J
3031 Thelegraph # 130, Berkeley, California 94805,
US

(74)

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

(72)

PARSONS, Diana, J

(54)

МЕТОДA И ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
МАЗНА КОЖА СО МЛАДЕШКИ ИЗГЛЕД И
ТЕСНИ ПОРИ

901663

(57) Методата и процесот за произведување млад
изглед со ситни пори и мазна кожа опфаќа
пред-третман на кожата месно со ретиноична
киселина, нанесување на контаминат во масло
на кожата и отрстанување на контаминатот со
експолодирање или со негово
прекинување
со ласерско светло. Кога се третира лицето,
отрстранувањето на
контаминатот
изискува
околу 4 минути. Самата ласерска светлина не ја
повредува кожата, туку спречува контаминатот да
произведе термална повреда на горниот дермис,
оставајќи го епидермисот недопрен. Повторените
наизменични ласерски третмани и апликации на
месната ретиноична киселина ги произведува
саканите резултати на кожата неодредено, онолку
долго колку што продолжуваат третманите и
апликациите.

Patenti

Glasnik

(51)

E 04B 5/02  5/17  5/43

(11)

901657

		

(13)

А

(21)

(22)

06/08/2004

(45)

30/09/2004

2004/261

(30)

20040261 06/08/2004 MK

(73)

ДИМИТРОВ Блашко
РИЗОВ Лазар
ЈАКОВЛЕВСКИ Здравко
Владимир Комаров 018Б/31, 1000 Скопје, MK;
Владимир Комаров 1 / 2 -3 , 1000 Скопје, MK and
Карпошево Востание 8 / 1 - 8 , 1000 Скопје, MK

(74)

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

(54)

МЕЃУКАТНА МОНТАЖНА КОНСТРУКЦИЈА

(57) Пронајдокот „Меѓукатна монтажна конструкција”
се состои од армирано - бетонски „I” гредички
(1), армирано - бетонски плочи (2), главни
арматури (3) и (За), арматура во горна зона на
„I” гредичките (4), арматурна палка (узенгија) (5),
арматурна палка (узенгија) во форма на буква „С”
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(6), арматура за поврзување (7), рамни армирано
-бетонски тавански плочи (10), лачни армирано бетонски тавански плочи (11) и помошни армирано
- бетонски елементи (12). Носачите со „Г пресек
се монтираат на претходно нивелирани дрвени
гредички, над нив се поставуваат монтажните
плочи, а гредичките и плочите се поврзуваат
преку заеднички испуштени узенгии со арматура
и залевање на меѓусебните споеви. За распони
поголеми од Зм’ можна е изведба на ребра за
вкочанување кои се поставуваат по едно ребро
за распон до 4.5 м’ и две ребра за распон од 4.5
до б.0м1. На гредичките може да се монтираат
тавански армирано-бетонски монтажни плочи,
како таванска конструкција или да се монтира
таван од досега познатите видови. Отворите во
ребрата овозможуваат поставување водоводни
и канализациони инсталации, како и брзо и
ефикасно водење на електричните инсталации.
Конструкцијата овозможува звучна и топлинска
изолација со вметнување содветни изолациони
материјали меѓу Т носачите.
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G 09F 9/00

901681

(11)

		

(13)

А

(21)

(22)

24/09/2004

(45)

30/09/2004

(73)

2004/338
НИКОЛОВСКИ, Никола

Нушиќева 19/1, 34000 Крагуевац, YU
(74)

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. ‘’Илинденска’’
1400, Велес

2/13,

(72)

НИКОЛОВСКИ, Никола

(54)

ЕЛИПТИЧЕН ПРИВРЗОК ЗА КЛУЧЕВИ

(57)

Елиптичкиот приврзок за клучеви се применува
како уред за прикажување на
променливи
информации
од пропаганден
карактер,
прикажани во нацртот на пронајдокот на слика
1, слика 2 и слика 3. Напрвин, пружинската алка

901681

(1) се монтира во носачот на алката (2). Така
формираниот подсклоп се става во каналот (7) на
едното тело (3). Потоа се прилепува другото тело
(3) со таква положба да испустите (5) влезат во
отворите (6) кај телото. Потоа се изведува
технолошката операција термичко расковање
или заварување(8). На плочките (4) е нанесен
симболот на фирмата со елиптички облик со
сито штампа или алат за гравирање. Носачот
на пружинската алка (1), пружинскат алка (2)
со клучевите може да се поместува по обемот
на елиптичкиот облик на приврзокот. Ако
клучевите се слободни, тие заземаат положба
спрема долниот дел на приврзокот под влијание
на земјината тежа. Плочките (4) се лепат или
ултразвучно се заваруваат на телото (3) од
едната и друга страна.
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H 01B 17/00

(11)

901653

		

(13)

А

(21)

(22)

24/09/2004

(45)

30/09/2004

(73)

 2004/339
НИКОЛОВСКИ, Никола

Нушиќева 19/1, 34000 Крагуевац, YU
(74)

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

(72)

НИКОЛОВСКИ, Никола

(54)

ИЗОЛАЦИСКА СПОЈНИЦА ЗА МАКСИМАЛНО
ПЕТ ПРОВОДНИКА

Patenti
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Пронајдокот е детално опишан во нацртот на
пронајдокот, во кој:
Слика 1 ја прикажува проекцијата на спојницата,
Слика 2 ја го прикажува страничниот поглед на
сликата 1,
Слика 3 го прикажува погледот од страната
на машкиот дел на спојницата,
Слика 4 го прикажува надолжниот пресек А-А од
сликата 1,
Слика 5 го прикажува аксиометрискиот поглед
на пронајдокот со два проводника,
Слика 6 го прикажува аксиометрискиот поглед
на пронајдокот на машкиот и женскиот дел на
спојницата.

901653
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E 05B 63/20

(11)

901685

		

(13)

А

(21)

(22)

24/09/2004

(45)

30/09/2004

(73)

 2004/342
ЈОНЧЕВСКИ, Ратко

Јане Сандански’ бр.12-4/7, 1000 Скопје, MK
(72)

ЈОНЧЕВСКИ, Ратко

(54)

ОСНОВНА МЕХАНИЧКА АВТОМАТСКА БРАВА
СО ЦЕНТРАЛЕН ПРЕНОСНИК

(57)

Суштината на пронајдокот е внесување во
механизмот на бравата централен преносник
(7) со посебна конструкција, кој ротирајки околу

901685

цилиндер бравата го поместува внарешниот
осигурувач (9) и јазикот за хоризонтално
заклучување (5), а преку мостот (8) и јазикот за квака
(4). Посебните конструкции и местоположбата
на завојните пружини (10) и лиснатите пружини
(11), (12) и (13), како имостот (8) овозможуваат
таква динамика на сите механизми, што бравата
се отклучува со клуч, а се заклучува автоматски
во две точки со затварањето на вратата. Кај
предложената брава отклучувањето се врши со
вртење на клучот од цилиндер бравата за 90° и е
избегнато користење квака и од надворешната и
од внатрешната страна. Со ставање топка наместо
клуч од внатрешаната страна, обезбедена е „апрапјс” функцијата.
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(13)

А

(21)

(22)

28/09/2004

(45)

30/09/2004

(73)

2004/346
РИСТЕСКИ, Петре

ул. Алексо Демниевски бр.7, 1060 Скопје, MK
(72)

РИСТЕСКИ, Петре

(54)

УРЕД ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АТМОСФЕРСКИТЕ
ЕЛЕКТРИЧНИ ПРАЗНЕЊА

(57)

Уредот за управување со атмосферските
електрични празнења е пронајдок кој овозможува
празнење на електричниот набој од облаците
во самите облаци а заради спречување на
атмосферски електрични празнења во објект(и)
на земјата, на вода или во воздух, како и за
контролирано насочување и спроведување на
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атмосферското електрично празнење во земјата
или во вода, или кон саканиот објект или точка на
земјата, на вода или во воздух, притоа користејќи го
ефектот на фотојонизација и/или термојонизација
која ја создава на својот пат ласерското зрачење
поминувајќи низ воздухот.
заштитната зона што ја создава уредот за
управување со атмосферските електрични
празнења може да се менува произволно како по
облик така и по димензии.
Уредот за управување со атмосферските
електрични празнења може да се монтира на
објекти на земјата, на вода или во воздух.
Уредот за управување со атмосферските празнења
има мал број составни делови и едноставна
конструкција, лесен е за изработка, ракување и
монтажа и е многу едноставен за сервисирање,
одржување и контролирање.

901683
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(51)

E 04H 3/10

901662

E 02B 3/10

(13)

А

(21)

 2004/395

(22)

17/11/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(73) BRABENDER, Udo and WIRZ, Christian H
Bleddiner Str. 11, 06501 Globig, DE and
Keferloher Str. 87, 80807 Munchen, DE
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
5/1/32, 1000, Скопје

ул.”Јани Лукровски”

(72)

BRABENDER, Udo and WIRZ, Christian H

(54)

МОБИЛНА ЗАШТИТА ОД ГОЛЕМИ ВОДИ

(57)

Мобилната заштита од големи води се состои
од транспортабилни градбени елементи, кои
се водоотпорни и можат да се исполнуваат или
празнат со вода, при што градбените елементи се
поставуват странично еден до друг и еден над друг,
преземајќи ја формата на правоаголни садови (1)
во случај на прав тек на заштитниот ѕид од големи
води, како и формата на клинести сегменти (2) во

901662

случај на закривен тек. Кукастиот затворач (9)
претставува еаѕу-ir-затворач со спротивни куки
(20) на градбениот елемент што лежи наспроти
него. Еаѕу-ir-затворачите кај сегментите (2) имаат
дополнително продолжување на основната плоча
(19) заради осигурување на сегментите (2) со
садовите (1) преку спротивните куки (20).
Вертикалниот заптивен елемент (8) е во форма
на полупрофил, и е нерастворливо залепен
врз слојот од каучук. Заптивниот елемент (10) од
сегментот (2) има профил во форма на печурка.
Челустите (17) се изработени од една РЕ-ГОплоча со вметнати челични врвови. Подните усни
(14) имаат отвори (21) за вметнување на железото
за зацврстување. На испусниот вентил (25) од
сегментот (2) е зашрафена една 2” (двоцолна)
топчеста славина (15) со Ѕ*ог2-С-спојуван»е и со
Ѕ*ог/ -С- слепо спојување. Кај испусниот вентил
(25) на секој од садовите (1) може да се зашрафи
со по еден завоен затворач (23) за затворање на
соодветниот испусен вентил (25).

Patenti
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(51)

A 23C 19/00 23/00

901684

(11)

		

(13)

А

(21)

(22)

25/11/2004

(45)

30/09/2004

(73)

 2004/403
KRAFT FOODS R & D, INC

Unterbiberger Str. 15, D-81737 Munich, DE
(74)

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

(72)

WESTERMANN Werner
KEMPTER Klaus
RUPP Ludwig

(54)

СИРЕЊЕ ОБЛОЖЕНО СО КОРА ОД ВОСОК

(57)

Пронајдокот обезбедува сирење обложено до
кора од восок, кое опфаќа:
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а) парче сирење (5),
в) втор - надворешен слој на восок (4), којшто го
обвиткува наведениот прв - внатрешен слој на
восок (1),
г) лента за извлекување (2), која е поставена
помеѓу наведениот прв - внатрешен слој на восок
и втор - надворешен слој на восок (1,4), која ги
обвиткува избраните делови од наведениот прв
- внатрешен слој на восок (1), и има најмалку
еден дел (3) којшто се издава од наведениот прв
- внатрешен и втор - надворешен (1) слој на восок
(1,4) и истата содржи леплив слој кој служи за
прилепување на наведената лента за извлекување
(2) за наведениот прв - внатрешен слој восок (1),
како и соодветен систем за пакување и постапка
за добивање на истиот.

901684
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E 03F 5/02

(11)

901659

		

(13)

А

(21)

(22)

01/12/2004

(45)

30/09/2004

(73)

 2004/413
BRABENDER, Udo

Bleddiner Str.11, 06501 Globig, DE
(74)

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

(54)

ТЕЛЕСКОПСКА ШАХТА ЗА ИНСПЕКЦИЈА,
ПРИСТАП И ЧИСТЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНА
МРЕЖА

(57)

Пронајдокот се состои од базично тело (6) кое се
поставува во внатрешноста на почвата, коешто
има отвор за довод и одвод на отпадната вода,
како и долна основа (13) која поседува ребра за
подигање (12), цевка за подигање (5) изведена
во форма на цилиндер, чиј ѕид е направен од
прстенасти ребра (16). На делот во кој влегува
телескопската цевка (3) поставена е затка (4)

901659

која оневозможува навлегување на било каков
материјал во внатрешноста на шахтата. На
другиот крај на телескопската цевка (3), таа е
цврсто поврзана со носечка прирабница (2), со
цел да овозможи распоредување на напрегањата
од надворешните товари врз ноечката прирабница
(2) и врз капакот на шахтата (1). Доколку настане
промена на нивото на теренот, носечката
прирабница (2) ги прима надворешните сили и
придонесува, телескопската цевка (3) да се вовлече
во цевката за подигање (5) за потребната висина
за којашто настанала денивелација. Кога нивото
на околниот терен се подига, прилагодувањето
на нивото на отворот на шахтата (17) се врши
со откопување на делот од шахтата до спојот на
телескопската цевка (3) со цевката за подигање
(5) и подигање на телескопската цевка (3) за
висината која е потребна. Пронајдокот може да
се изведе и како контролна или вкрстувачка точка
во канализациониот систем при што на дното
од шахтата се наоѓа базично тело (6), коешто е
изведено во форма на цилиндер на чиешто дно
се наоѓаат најмалку два отвора (15).
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(13)

А

(21)

 2004/419

(22)
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(45)

30/09/2004

(73)

(11)
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BRABENDER, Udo and WIRZ, Christian H
Bleddiner Str.11, 06501 Globig, DE and 		
Keferloher Str.87, 80807 Munchen, DE

(74)

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

(54)

СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА ОД ВИСОКИ ВОДИ

(57)

Систем за заштита од поплави со високи
води составен од монтажни заштитни ѕидови
прицврстени на тлото/насипот и меѓусебно
поврзани,еден до друг. Секој заштитен ѕид 1
содржи во неговото тело прв раб 1.1 и втор раб 1.2
поставен под прав агол, коишто лежат од двете
страни на водечката плоча 2. Водечката плоча 2
штрчи над телото со работ 1.1, при што формира
прв процеп Ѕ1 во U-облик, во вид на жлеб, а двете
останати водечки плочи 2, го формираат вториот
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раб 1.2 создавајќи го вториот процеп Ѕ2 во форма
на жлеб. Третиот раб 1.3 е од горната страна,
додека четвртиот раб 1.4 е паралелен на вториот
раб 1.2, а во процепот Ѕ2, помеѓу водечките
плочи 2, како лизгач е приклучен заштитниот
ѕид 1. На првиот раб 1.1 се подредени водечките
плочи 2, соодветно оддалечени од четвртиот
раб 1.4 со што е обезбедено вметнување еден
во друг на заштитните ѕидови врз столбот
за формирање на серија. Прицврстувачкиот
елемент 3 седи по средината на прицврстувачкиот
дел 4, при што гради основна плоча во Тформа. Заштитните ѕидови 1 се во зафат со
монтираниот прицврстувачки елемент 3 во
просторот на процепот Ѕ1. Прицврстувачкиот
дел 4 е прицврстен со помош на неприкажаните
сврзувачки елементи на тлото В на насипотили
на фундаментот.
Со пронајдокот се создава сигурна, комплетна,
флексибилна и, во случај на потреба, брза и
едноставна монтажна изведба на заштита од
високи води.
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PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

(51)		

A61B00/00
E04B5/02
E04B5/17
E04B5/43
A23C19/00
A23C23/00
E02B1/00
E02B3/10
E03F5/02

Pregledi

(51) osnoven

A61B00/00
E04B5/02
E04B5/02
E04B5/02
A23C19/00
A23C19/00
E02B1/00
E04H3/10
E03F5/02

(11,13)

901663
901657
901657
901657
901684
901684
901656
901662
901659

(51)		

A
A
A
A
A
A
A
A
A

E04H3/10
E04H9/14
E05B63/20
F03B17/00
F03G7/00
G09F9/00
H01B17/00
H04R00/00
H05F3/00

(51) osnoven

E04H3/10
E02B1/00
E05B63/20
F03B17/00
F03G7/00
G09F9/00
H01B17/00
H04R00/00
H05F3/00

(11,13)

901662
901656
901685
901607
901608
901681
901653
901687
901683

A
A
A
A
A
A
A
A
A

Patenti

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

(73)

BRABENDER, Udo

(51)

E 03F 5/02

(11,13) 901659 A

901653 A

H 05F 3/00		

901683 A

УШЕВСКИ, Војо

BRABENDER, Udo and

F 03B 17/00		

WIRZ, Christian H
E 04H 3/10,
E 02B 3/10		

H 01B 17/00		
РИСТЕСКИ, Петре

901607 A

УШЕВСКИ, Војо
901662 A

F 03G 7/00		

901608 A

BRABENDER, Udo and
WIRZ, Christian H
E 02B 1/00,
E 04H 9/14		

901656 A

KRAFT FOODS R & D, INC
A 23C 19/00, 23/00

901684 A

PARSONS, Diana, J
A 61B 00/00		

901663 A

Гогов Методија
H 04R 00/00		

901687 A

ДИМИТРОВ, Блашко;
РИЗОВ, Лазар and
ЈАКОВЛЕВСКИ, Здравко
E 04B 5/02,
5/17, 5/43		

901657 A

ЈОНЧЕВСКИ, Ратко
E 05B 63/20		

901685 A

НИКОЛОВСКИ, Никола
G 09F 9/00		

901681 A

НИКОЛОВСКИ, Никола
Patenti
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(51)

B 62D 21/09 25/06

(11)
(13)

Т1

(21)

2004/278

(22)

19/08/2004

(45)

30/09/2004

(96)

11/05/2000 EP 01401209.0

(97)

01/09/2004 EP 1155941

(73)

WAGON AUTOMOTIVE S.A

901609

1, Rue Charles Edouard Jeanneret, 78306 Poissy,
FR
(74)

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

(72)

GARNIER Fabrice
PUMARD Roger
TRANCART Olivier

(54)

901609

СВОД ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО ЗА ПОВРЗУВАЊЕ
НА ДВА ДЕЛА ОД КОНСТРУКЦИJАТА НА
ВОЗИЛОТО

(57)

1. Сводот (1) на возилото (2) поставен да ги
поврзува двете точки (3,4) од конструкцијата на
возилото (2) и нивното поврзување со можност
за подвижен и неподвижен кров, истакнат со тоа
што:
-еден цевест носач (5) кој на секој од своите
краеви има држач (6,7) поставен да го обезбеди
фиксирањето на горе наведениот начин на сводот
врз конструкцијата на возилото (2)
-барем еден елемент за зацврстување (8,9) што
го зацврстува и поминува низ носачот (5), и
-една обвивка околу носачот (5), што содржи еден
внатрешен дел (13) и еден надворешен дел (14),
така што и двата дела (13,14) се истовремено
фиксирани преку зацврстувачите (8,9) до држачите
(6,7).
Има уште 5 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61M 15/00

(11)
(13)

Т1

(21)

2004/280

(22)

19/08/2004

(45)

30/09/2004

(96)

08/06/2001 EP 01944390.2

(97)

01/09/2004 EP 1289589

901625

(73) IVAX CORPORATION and NORTHON HEAL–
THCARE LIMITED
4400 Biscayne Boulevard Miami, FL 33137,
US and Albert Basin, Royal Docks London E16
2QJ, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) HOLROYD Michael
(54)
(57)

УРЕД ЗА РАСПРСКУВАЊЕ ЛЕК СО МУЛТИ–
МАТЕРИЈАЛНА МЕМБРАНА ОГРАНИЧЕНА СО
ПНЕВМАТСКА СИЛА
1. Распрскувачки уред за употреба со контејнер
кој содржи аеросол како лек (25) за распрснување
на лекот во определена доза и кој се активира
со вдишување, споменатиот контејнер (25) има
цилиндрична форма издолжувајќи се долж
оската на симетрија на контејнерот помеѓу првиот
завршеток и вториот завршеток, контејнерот
(25) содржи закосен реверзибилен вентил за
аеросол (40) на првиот завршеток, кој реагира на
аксијалната сила која е над утврдената гранична
големина со цел ослободување на определената
доза, при што уредот содржи:
А. куќиште (400) поставено околу централната
оска на симетрија и има прв завршеток и втор
завршеток, вториот завршеток вклучува раме (45)
и распрскувач (55) кој поминува низ него;
Б. помошен ракавец (421) поставен внатре во
куќиштето (400) ракавецот е прилагоден за,
аксијално движење долж централната оска на
симетрија, и поткрепа на вториот завршеток на
контејнерот (25), така што оската на симетрија
на контејнерот е коаксијална на централната
оска на симетрија и вентилот за аеросол е
поставен веднаш до рамето (45) и во контакт со
распрскувачот (55);
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Е. закосениот елемент кој ја користи силата
на пружината (460) адаптиран да го помести
ракавецот (421) во правец кон вториот завршеток
од куќиштето (400), со што, кога монтажниот
вентил кој се активира при вдишување е во втора
положба, пневматскиот притисок во затворениот
простор (600) предизвикува појава на сила во
ракавецот (421) еднаква на и спротивна на
правецот на поместувањето со што аксијалната
сила на вентилот за аеросол е под утврдената
гранична големина, такашто кога монтажниот
вентил кој се активира при вдишување се наоѓа
во прва положба, друг пневматски притисок
во затворениот простор (600) предизвикува
појава на нулта сила во ракавецот (421) со што
поместувањето е доволно за придвижување на
ракавецот (421) и контејнерот (25) во правец
на рамето (45), како и воспоставува аксијална
сила на монтажен вентил кој се активира при
вдишување, која е над утврдената големина,
се карактеризира со тоа што централниот диск
(441, 641) вклучува дел (702) изработен од прв
материјал кој има релативно висока крутост,
додека прстенестиот превиткан дел (445, 645) е
изработен од втор материјал кој има релативно
ниска крутост, а прстенестиот превиткан дел (445,
645) е поврзан со првиот матерјиал од дискот,
па (441, 641), и дискот (441, 641), прстенестиот
превиткан дел (445, 645) и периферниот прстен
(447, 647) формираат граничен склоп.
Има уште 11 патентни барања.

Ц. мембрански склоп (440, 640) кој вклучува
релативно крут централен диск (441, 641), поставен
околу централната оска на симетрија, периферно
прикачен прстен (447, 647) поставен околу
периферниот дел од дискот (440, 640), прстенест
угиб (445, 645) изведен помеѓу периферниот
дел од дискот (441, 641) и прикачениот прстен
(447, 647), кадешто централниот диск (441, 641)
е прицврстен кон првиот завршеток (407) од
куќиштето (440) и периферниот прстен (447, 647)
е прицврстен кон ракавецот (421), дефинирајќи
затворен простор (600) помеѓу мембранскиот
склоп (440, 640) и ракавецот (421);
Д. монтажен вентил кој се активира при
вдишувањето (540, 550), прилагоден, во прва
положба, за селективно воспоставување на струен
пат на воздухот помеѓу затворениот простор
(600) и надворешноста, во втора положба, за
прекинување на струјниот пат на воздухот; и

Patenti
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B 01J 2/04

(11)

901596

B 05B 7/08

(13)

Т1

2004/293

(22)

27/08/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20010104705 26/02/2001 EP

(96)

26/02/2002 EP 02702495.9

(97)

01/09/2004 EP 1363726 B1

(73)

DOMPE S.P.A

(57)

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

МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. “Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје

(72)

DEL RE Giovanni
PUTRIGNANO Matteo
DI GIACOMO Gabriele

Има уште 23 патентни барања.

DI PALMA Cesare
(54)

АПАРАТ
И
МЕТОДА
ЗА
ФОРМИРАЊЕ
МИКРОНСКИ И СУБМИКРОНСКИ ЧЕСТИЧКИ

(51)

A 61K 31/795

(21)

2004/298

(30)

19970847019 01/05/1997 US

(96)

27/04/1998 EP98919920.3

(97)

16/06/2004 EP0981354

(73)

PROCEPT, INC

1. Апарат за формирање микронски и
субмикронски честички од супстанца со користење
антирастворувачки рекристали/зациски процес со
гас (GАЅ), кој содржи сад за формирање честички
(22) и начини за воведување раствор од супстанција
и суперкритичен флуид во споменатиот сад за
формирање честички (22), спомнатите средства
содржат прскалка (27) со соодветни премини
(37, 38) за растворот и суперкритичниот флуид
и одвоени одводи (39, 41) на низводни краеви
од соодветните премини, така што при употреба
прв контакт помеѓу растворот и суперкинетичкиот
флуид се појавува во садот за формирање
честички низводно од одвоените излезни отвори,
додека премините (37, 38) содржат узводен дел
со широк дијаметар кој го полни низводниот тесен
дел.

(11)

901587

(13)

Т1

(22)

01/09/2004

(45)

30/09/2004

(57)

1. Употреба на состав кој содржи кондензиран
полимер на ароматска сулфокиселина и
алдехид или негова фармацевтски прифатлива
сол, во физиолошки прифатлив носач, како
контрацептивно средство за производството
на контрацептивна формулација назначена со
тоа што полимерот е присутен во составот во
концентрација помеѓу 1% и 10% од тежината.
Има уште 8 патентни барања.

840 Memorial Drive Cambridge, MA 02139, US
(74)

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

(72)

SONDERFAN Andrew J
PROFY Albert T
CHANCELLOR Toni
McKINLAY Margo

(54)

901587

СОСТАВ ОД КОНДЕНЗИРАН ПОЛИМЕР ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ БРЕМЕНОСТ

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/70

901629

A 61P 11/06

(13)

Т1

2004/304

(22)

06/09/2004

(45)

30/09/2004

(21)
(30)

(11)

19980106507P 30/10/1998 US
19990362540 28/07/1999 US

(96)

13/10/1999 EP99971300.1

(97)

29/09/2004 EP1124563

(73)

Ivax Research, Inc
4400 Biscayne Boulevard Miami, FL 33137, US

(74)
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(54)

МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ТОЛЕРАНЦИЈА НА БРОНХОДИЛАТОРИ

(57)

1. Употреба на терапевтски ефективни количини
бронходилатор и на сулфуриран полисахарид,
назначена со тоа што сулфурираниот
полисахарид е хепарин со мала молекуларна
тежина (LМWН) или хепарин со ултра-мала
молекуларна тежина (ULМWН) за добивање
на фармацевски состав за спречување на
толеранција на бронходилатори кај цицач.
Има уште 16 патентни барања.

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

(72)

AHMED Tahir

Patenti
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C 07K 5/06

(11)

901591

C 07D 209/42

(13)

Т1

C 07K 5/02

(22)

09/09/2004

(21)

 2004/311

(45)

30/09/2004

(30)

03290606.7 12/03/2003 EP

(96)

12/03/2003 EP03290606.7

(97)

27/10/2004 EP1319668

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER
12, Place de la Defence 92415, Courbevoie Cedex,
FR

(74)

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

(72)

Dubuffet Thierry

амино функцијата, соединението со формулата
(V):

при што R’1 е како што е дефинирано претходно горе,
кое се циклизира преку реакција со средство за
хлорирање како што е тионил хлорид или оксалил
хлорид или со спојно пептидно средство за да се
добие соединението со формулата (VI):

LeCouve Jean-Pierre
(54)

ПОСТАПКА ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА ДЕРИ–
ВАТИ НА (2S, 3AS, 7AS)-1-((S)-АЛАНИЛ)-ОК–
ТАХИДРО-1Н-ИНДОЛ-2-КАРБОКСИЛНА КИСЕ–
ЛИНА И УПОТРЕБА ПРИ СИНТЕЗИРАЊЕ НА
ПЕРИНДОПРИЛ

(57)

1. Постапка за индустриска
соединенија со формулата (I):

синтеза

на

назначена со тоа што R, претставува атом
на водород или група на бензил или линеарен
или разгранет (С1С6)алкил и R1 претставува
заштитна група за амино функцијата, при што 2,7оксепандион со формулата (III):

реагира со соединението со формулата (IV):

при што R1 претставува група на бензил или
линеарен или разгранет (С1-С6)алкил, R3
претставува заштитна група за амино функцијата
која е различна од R’1, и X претставува атом на
бром или јод, во присуство на цинк или цинк/бакар
амалгам, за да се добие, после одзаштитата на

901591

при што R’1 е како што е дефинирано претходно
горе, кое се подложува на спојна реакција во
присуство на титаниум за да се добие соединението
со формулата (VII):

при што R’1 е како што е дефинирано претходно
горе, кое реагира или со аланинското соединение
со формулата (VIII):

при што R2 e како што е дефинирано во
формулата (I), во органски растворувач како што
е, на пример, тетрахидрофуран или етил ацетат,
во присуство на количина од 1 до 1.2 mol рег mol
на дициклохексилкарбодиимид искористена од
соединението со формулата (VII) и на количина од
1 до 1.2 mol рег mol на триетиламин искористена
од соединението со формулата (VII) и евентуално
во присуство на 1-хидрокси-бензотриазол, на
температура од 20 до 50°С, или со хлоранхидридот
со формулата (VIIIб):

при што R2 е како што е дефинирано во формулата
(I), за да се добие, после изолација и потоа
рекристализација, соединението со формулата
(IX):

Patenti
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платина, родиум или никел, при водороден
притисок од 1 до 30 бари, за да се добие,
после евентуалното ослободување
или    
повторно заштитување на киселинската
функција, соединението со формулата (I).
Има уште 3 патентни барања.

е како што се дефинирани
при што R’1 и R2
претходно горе, кое се хидрогенира во присуство
на катализатор како што е, на пример, паладиум,

Patenti
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(51)

C 07D 209/42
C 07K 5/02 5/06

(13)

Т1

(21)

 2004/312

(22)

09/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

03291157.0 19/05/2003 EP

(96)

19/05/2003 EP 03291157.0

(97)

24/11/2004 EP1354875

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER

(11)

901621

12, Place de la Defense 92415 Courbevoie Cedex,
FR
(74)

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

(72)

Dubuffet Thierry

во присуство на Lewis-ова киселина за да се добие
соединението со формулата (VI):

при што Рh претставува група на фенил, 2-хидрокси1-фенил-етил функцијата од која се расцепува
за да се добие соединението со формулата (VII);

Lecouve Jean-Pierre
(54)

ПОСТАПКА ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА (2S, 3AS,
7AS)-ПЕРХИДРОИНДОЛ-2-КАРБОКСИЛНА КИ–
СЕЛИНА И НЕЈЗИНИТЕ ЕСТЕРИ, И УПОТРЕБА
ПРИ СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА ПЕРИНДОПРИЛ

(57)

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

назначена со тоа што R претставува атом на
водород или група на бензил или линеарен или
разгранет (С1-С6)алкил, и нивни адитивни соли со
минерална или органска киселина или база,

се кондензира со (Ѕ)-фенилглицинол сo формулата
(IV):

кое реагира или со трифличен анхидрид, или со
алкилационен реагенс, за да се добие соединение
со формулата (VIII):

при што R1 претставува трифлуорометансулфонат
или група на линеарен или разгранет (С1-С6)алкил,
кое реагира со цианизационен реагенс за да се добие
соединението со формулата (IX):

нитрилната функција од која се хидролизира во
водена или алкохолно киселинска средина за да се
добие соединение со формулата (X):

при што (2-оксоциклохексил)оцетната киселина при
што Рh претставува група на фенил, за да се добие
трицикличниот лактам со формулата (V) во форма
на единечен диастереоизомер:
при што R е како што е дeфинирано во формулата (I),
двојната врска од која е редуцирано со каталитичка
хидрогенација за да се добие соединение со
формулата (I),
Има уште 7 патентни барања.
при што Рh претставува група на фенил, кој се
подложува на дејството на редукционо средство

901621

Patenti

Glasnik

(51)

C 07H 15/26

(11)

901600

A 61K 31/70

(13)

Т1

2004/313

(22)

10/09/2004

(45)

30/09/2004

(21)
(30)

20000256875P 20/12/2000 US

(96)

17/12/2001 EP01991315.1

(97)

13/10/2004 EP1347987

(73)

Schering Corporation
Patent Department-K-6-1 1990, 2000 Galloping Hill
Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, US

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

GHOSAL Anima
ZBAIDA Shmuel
CHOWDHURY Swapan K
IANNUCCI Robert M
FENG Wenqing
ALTON Kevin B
PATRICK James E
DAVIS Harry R

(54)

2-АЗЕТИДИНОНИ СО СУПСТИТУИРАН ШЕЌЕР
И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ХИПОХОЛЕС–
ТЕРОЛЕМИСКИ СРЕДСТВА

(57)

1. Соединение кое е претставено со структурната
формула (I):
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алкил;
R3, R4, R5, R7, R3а и R4а се независно одбрани од
групата која се состои од Н, (С1-С6) алкил, арил
(С1-C6)алкил, -С(О)(С1-C6)алкил и -С(О)арил;

R30 е независно одбран од групата која се состои
од R32супституиран со Т,

супституиран
со
Т-(С1-C6)алкил,
R32
R32
супституиран
со
(С2-С4)алке-нил,
R32
супституиран со (С1-C6) алкил, R32 супституиран
со (С3-С7)циклоалкил и R32 супституиран со(С3С7)циклоалкил(С1-C6) алкил;

R31  е независно одбран од групата која се состои
од Н и (С1-С4)алкил;

Т е независно одбран од групата која се состои
од фенил, фурил, тиенил, пиролил, оксазолил,
изоксазолил,
тиазолил,
изотиазолил,
бензотиазолил, тиадиазолил, пиразолил, имидазолил
и пиридил;

R 32  е независно одбран од 1 -3 супституенти кои
се независно одбрани од групата која се состои
од Н, халогено, (С1-С4)алкил, -ОН, фенокси, СF3, -NO2, (С1-С4)алкокси, метилендиокси, оксо,
(С1-С4)алкилсулфа-нил, (С1-С4)алкилсулфинил,
(С1-С4)алкилсулфонил,
-N(СН3)2,
-С(О)NН(С1-С4)алкил,
-С(О)-N((С1-С4)алкил)2,
С(О)-(С1-С4)алкил,
-С(О)-(С1-С4)алкокси
и
пиролидинилкарбонил; или R32 е ковалентна врска,
а R31, азотот за кој е прикачен и R32 формираат
пиролидинилна,
пипе-ридинилна,
N-метилпиперазинилна, индолинилна или морфолинилна група, или пиролидинилна, пиперидинилна,
N-метилпиперазинилна,
индолинилна
или
морфолинилна група со супституиран (С1-С4)алкоксикарбонил;
Аr 1 е арил или арил со сулституиран R10;

или негова фармацевтски прифатлива сол, каде
што:
R26 е одбран од групата која се состои од:
а) ОН;

Аr2 е арил или арил со супституиран R11;
Q е -(СН2)q-, каде што q е 2-6 или, со прстенестиот
јаглерод на 3-та положба на азетидинон, ја
формира спиро групата:

б) ОСН3;

в) флуор и
г) хлор.
R 1 е одбран од групата која се состои од:
R12 е -СН-, -C(С1-C6alkyl)-. -СF-, -С(ОН)-, C(С6Н4R23)-, -N-, оr -+NO-;

-ЅО3Н; природни и неприродни амино киселини.
R, Rа и Rb се независно одбрани од групата која
се состои од Н, -ОН, халогено, -NН2, азидо, (С1-C6)
алкокси(С1-C6)-алкокси или -W-R30;

W е независно одбран од групата која се состои
од -NH-C(O)-, -О-С(О)-, -О-С(О)-N(R31)-, -NН-С(О)N(R31)- и -О-С(Ѕ)-N(R31)-;
R2 и R6 се независно одбрани од групата која се
состои од Н, (С1-C6)алкил, арил и арил(С1-C6)

Patenti

R13 и R14 се независно одбрани од групата која
се состои од -СН2-, -СН(С1-C6 алкил)-, -С(ди(С1-C6)алкил), -СН=СН- и -С(С1-C6) алкил)=СН-;
или R12  заедно со соседниот R13, или R12 заедно
со соседниот R14, формира група -СН=СН- или СН=С(С1-C6 алкил)-; „а” и „б” се независно 0, 1, 2
или 3, под услов двата да не бидат нула; под услов кога R13 е -СН=СН- или -С(С1-C6 алкил)=СН-,
„а” да биде 1; под услов кога R14 е -СН=СН- или
-С(С1-C6 алкил)=СН-, „б” да биде 1; под услов кога
„а” е 2 или 3, сите R13 да може да бидат исти или
различни; и под услов кога „б” е 2 или 3, R14 да
може да бидат исти или различни;

901600

26

Glasnik

(51)
(21)
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R10 и R11 се независно одбрани од групата која
се состои од 1-3 супституенти кои се независно
одбрани од групата која се состои од (С1-C6)
алкил, -ОR19, -О(СО)R19, -О(СО)OR21, -О(СН2)1-5
ОR19, -О(СО)NR19R20, -NR19R20, -NR19(СО)R20, NR19(СО)ОR21, -NR19(СО)NR20R25, -NR19ЅО2R21, СООR19, -СОNR19R20, -СОR19, -ЅО2NR19R20, Ѕ(О)0-2
R21, -О(СН2)1-10-СООR19, -O(CH2)1-10CONR19R20, (С1-C6 алкилен)-СООR19, -СН=СН-СООR19, -СF3,
-СN, -NO2 и халоген;
Аr1 може, исто така, да биде пиридил, изоксазолил,
фуранил,
пиролил,
тиенил,
имидазолил,
пиразолил, тиазолил, пиразинил, пиримидинил
или пиридазинил;

R19 и R20 се независно одбрани од групата која се
состои од Н, (С1-С6)алкил, арил и (С1-C6)алкил со
супституиран арил;
R 21 е (С1-C6)алкил, арил или арил супституиран со
R24;
R22  е Н, (С1-C6)алкил, арил(С1-C6)алкил, -С(О)R19
или -СООR19 -;

врска, С1-8алкил, С2-8 aлкенил, С2-8алкинил,
циклоалкил, СО, СОNR, NR, каде што R е како
што е погоре дефиниран;

C 07D 471/04

(11)

901606

213/803 213/82

(13)

Т1

 2004/317

(22)

10/09/2004

(45)

30/09/2004

Има уште 18 патентни барања.

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

n е цел број содржан помеѓу 1 и 4;

ELMAN Bjorn

и нивните фармацевтски прифатливи соли или
естри, каде што: тиоамид 3

20000003186 07/09/2000 SE

(96)

05/09/2001 EP01963665.3

(97)

04/08/2004 EP1317455

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(72)

R 25 е Н, -ОН или (С1-C6)алкокси.

W е избран во групата што се состои од: Н,С1-8
алкил, С2-8алкенил, С2-8aлкинил, циклоалкил, три–
флуорометил, С1-8алкокси, С1-8алкокси-С1-8алкил,
арил С1-8алкил, арил, арилокси, ариламино, С1-8
алкилкарбонил, арилкарбонил, арилкарбоксил,
арилкарбоксиамид, халоген, СN, NRR1, С1-8
алкиламино, хетероцикл каде што групите алкил,
алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, хетероцикл,
можат да бидат заменети;

(30)

(74)

R23 и R24 се независно 1-3 групи кои се независно
одбрани од групата која се состои од Н, (С1-C6)
алкил, (С1-C6)алкокси, -СООН, NO2, -NR19R20, -ОН
и халогено; и

ERBACK Silke
THIEMERMANN Eric
(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА СУПСТИТУИРАНО
ИМИДАЗОПИРИДИН СОЕДИНЕНИЕ

(57)

1. Постапка за подготовка на соединенијата на
формулата (1):

(каде што R3 и R4 се како што се претходно
дефинирани) е N-алкилатен со винил кетон од
формулата 2:

каде што:
R1, R2, R3, R4, R5 исти или различни, се избрани во
групата што се состои од: Н, С1-8алкил, С2-8алкенил,
С2-8алкинил, циклоалкил, арил, хетероцикл,
халоген, СN, азид, NRR1,C1-8алкиламино, арил–
амино, С1-8алкилокси, арилокси, СООR, СООNRR1
каде што R и R1, исти или различни, се избрани
во групата што се состои од: Н, С1- 8алкил,
циклоалкил, арил, хетероцикл, арил С1-8алкил;

Q е избран во групата што се состои од: единечна

901606

(каде што R1, R2, и R5 се како што се претходно
дефинирани) за да се добие соодветното

Patenti

Glasnik
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соединение 4:

(каде што сите супституенти се како што се
претходно дефинирани) која е директно реагирана
со база за да се добие саканото соединение 1.
Има уште 8 патентни барања.

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

(51)
(21)

A 61K 31/58

(11)

901589

47/38 9/51

(13)

Т1

 2004/322

(22)

15/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19990298186 20/10/1999 JP

(96)

20/10/2000 EP 00969967.9

(97)

30/06/2004 EP 1227817

(73)

ALTANA Pharma AG

(57)

1. Воден фармацевтски состав кој содржи
циклесонид и хидроксипропилметилцелулоза,
назначен со тоа што споменатиот циклесонид
се дисперзира во течна средина во форма на
цврсти честички.
Има уште 13 патентни барања.

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

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

NAGANO Atsuhiro

ул.

‘‘Димитар

NISHIBE Yoshihisa
TAKANASHI Kazauya
(54)

ВОДЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
ЦИКЛЕСОНИД

Patenti

901589

28

Glasnik

(51)
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C 07D 237/32

(11)

901590

(54)

ФТАЛАЗИНОН PDE III / IV ИНХИБИТОРИ

(57)

1. Метода за добивање состав кој содржи
активна состојка која е содржана во полимерски
микрочестички, назначена со тоа што во
една континуирана фаза се врши исполна со
смеша на активната состојка и полимерот, при
што добиената исполна се замрзнува, а водата
и органските растворувачи се отстрануваат од
дисперзијата со лиофилизација.

A 61K 31/50 31/54

(13)

Т1

C 07D 417/12

(22)

15/09/2004

(21)

 2004/323

(45)

30/09/2004

(30)

19980104643 14/03/1998 EP

(96)

04/03/1999 EP 99914474.4

(97)

30/06/2004 EP 1070056 B1

(73)

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

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

HATZELMANN Armin

ул.

Има уште 14 патентни барања.

‘‘Димитар

BEUME Rolf
HAFNER Dietrich
BOSS Hildegard
KLEY Hans-Peter
VAN DER LAAN Ivonne Johanna
TIMMERMAN Hendrik
STERK Geert Jan
VAN DER MEY Margaretha

901590

Patenti
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C 07D 401/06

901593

(11)

A 61K 31/4709 31/4725

(13)

Т1

A 61P 9/00

(22)

17/09/2004

C 07D 215/14

(45)

30/09/2004
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R1 претставува атом на водород или атом на
халоген елемент или СF3  група;

R2 и R3 независно претставуваат атом на водород
или метил група;
n е 0 или 1;

217/02 401/14

А претставува група од формулата (а) или (б)

(21)

 2004/332

(30)

19990013206 22/10/1999 FR and
20000008328 28/06/2000 FR

(96)

19/10/2000 EP00969646.9

(97)

21/07/2004 EP1226137

(73)

SANOFI - AVENTIS

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
5/1/32, 1000, Скопје

(72)

CASELLAS Pierre

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

кадешто

ул.”Јани Лукровски”

R4 претставува атом на водород или атом на
халоген елемент, (С1-С4) алкил група, СFз група,
амино група, моно(С1-С4)алкиламино група или
ди(С1-С4) алкиламино група;

BOURRIE Bernard
BARONI Marco
GUZZI Umberto

R5 претставува атом на водород или халоген, (С1С4) алкокси група, (С1-С4) алкил група или СF3 
група;

ФЕНИЛ - И ПИРИДИЛ - ТЕТРАХИДРО - ПИРИ–
ДИНИ КОИ ИМААТ ТНФ ИНХИБИТОРНА
АКТИВНОСТ

R6 претставува атом на водород (С1-С4) алкил
група или (С1-С4)
алкокси група;

1. Соединение со формула (I):

како и нивни соли или солвати.

CARDAMONE Rosanna
(54)

(57)

Има уште 16 патентни барања.

кадешто:
X претставува N или СН

(51)

C 07D 213/50

(11)

901594

A 61K 31/435

(13)

Т1

A 61P 25/28

(22)

23/09/2004

C 07D 211/22

(45)

30/09/2004

211/32 213/30
213/36 401/06
(21)

 2004/336

(30)

19990005690 05/05/1999 FR

(96)

02/05/2000 EP00401198.7

(97)

17/11/2004 EP1050531

LEBRUN Marie-Cecile
CAIGNARD Daniel-Henri
(54)

ДЕРИВАТИ НА ПИРИДИН И ПИПЕРИДИН ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИ БО–
ЛЕСТИ

(57)

1.

Соединенија од формула (I):

(73) LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

RENARD Pierre

ул. ‘‘Димитар

назначени со тоа што:
? А претставува група на пиридин, пиридиниум
или пиперидин,

YU Chu-YI

? R2 претставува атом на водород и R3 претставува
група на хидрокси, или R2 и R3 заедно формираат
група на оксо,

LESTAGE Pierre

? R4 претставува

METH-COHN Otto

Patenti

супституирана

група

901594

30

Glasnik
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на
фенил,
несупституирана
или
супституирана
група
на
нафтил
или
несупституирана или супституирана група на
хетероарил,
? R1 претставува атом на водород, или R1 и R4,
заедно со двата атоми на јаглерод кои ги носат
истите, формираат прстен кој содржи 6 јаглеродни
атоми,
или R1 и R2 формираат додатна врска и, во тој
случај, R3 претставува 5- или 6-член хетероцикл
кој содржи атом на азот преку кој е поврзан и
кој може да содржи друг хетеро атом одбран од
сулфур, кислород и азот,
♦ R5 претставува:

- 5- или 6-член хетeроцикл кој содржи атом на
азот преку кој е поврзан на прстенот А и кој може
да содржи друг атом на хетеро одбран од сулфур,
кислород и азот,
- група со формулата (II):

(II) при што R’1, R’2, R’3 и R’4 секој посебно може да
ги имаат истите значења како и R1, R2 , R3 и R4, исто
е можно за R’4 да претставува несупституирана
група на фенил,
• или атом на водород и, во тој случај, R’4 не може
да прeтставува несупституирана група на нафтил
или група на хетероарил,
♦ R6 претставува атом на водород или
група на линеарен или разгранет (С1С6)алкил,
групата
R6
е
присутна
или
отсатна во зависност од природата на
прстенот А, хетероарил го има значењето на

901594

било каква ароматска, моно- или би-циклична,
5-до 10-члена група која содржи од 1 до 3
атоми на хетеро одбрани од кислород, азот и
сулфур, изразот “супституиран” употребен со
изразите “фенил”,”нафтил” или “хетероарил”
значи дека групите на кoј се однесува може да се
супституирани една или повеќе групи, кои може да
се исти или различни, одбрани од линеарен или
разгранет (С1-С6)алкил, линеарен или разгранет
(С1-С6)алкокси, меркапто, линеарен или разгранет
(С1-С6)алкилтио, амино, линеарен или разгранет
(С1-С6)алкиламино, ди-(С1-С6)алкиламино во кој
секоја алкил средина е линеарна или разгранета,
линеарен или разгранет (С1-С6)полихалоалкил,
атоми на хидрокси и халоген, го има значењето:
- кога R2 и R3 заедно формираат група на оксо,
R5 претставува атом на водород и R6 претставува
атом на водород или не постои, потоа R4 e
различно од група на фенил супституирана од
група одбрана од хидрокси, алкокси, СF3 и атом
на халоген(освен за бром кога А претставува
група на пиперидин) или од плуралитет од групи
одбрани од хидрокси и алкокси,
- кога R2 претставува атом на водород и R3
претставува група на хидрокси, R5 претставува
атом на водород и R6 претставува атом на
водород или не постои, потоа R4 е различно
од група на фенил супституирана од атом на
хлор или група одбрана од хидрокси, линеарен
или разгранет (С1-C6)алкокси и линеарен или
разгранет (С1-С6)алкил или плралитет од групи
одбрани од хидрокси и алкокси,
- соединението
со
формулата
(I) може
да
не
претставува
1-(1,3 бензодиоксол-5ил)-2-(2-пиридинил)етанол,
2-(2-пиридинил)–
циклохексанон,
1-(4-бромофенил)-2-(2-пири–
динил)-етанол, 2-(2-пиперидинил) циклохeксанол
или 2-(пирид-2-ил)-1 -(4 диметиламинофенил)етанол, нивни енантиомери и диастереоизомери,
и нивни адитивни соли со фармацевтски
прифатлива киселина или база.
Има уште 16 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/44
A 61P 25/18

(13)

Т1

(21)

 2004/340

(22)

24/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19970000620 29/05/1997 DK

(96)

28/05/1998 EP98924064.3

(97)

11/08/2004 EP1014974

(73)

H. Lundbeck A/S

901592

(11)

(57)

13/3

str.2-109 septemvri 2006 Skopje

31

1. Употреба на 5-(2-етил-2Х-тетразол-5-ил)-1,2,3,6тетрахидро-1-метилпиридин

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Copenhagen , DK
(74)

ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. “Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72)

SAMS-DODD Frank
или
фармацевтски
прифатлива
киселина
со додадена сол од тоа за производство на
фармацевтски производ за третман на психоза,
шизофренија и шизофренички болести.

JORN Arnt
(54)

ТРЕТМАН НА ШИЗОФРЕНИЈА И ПСИХОЗА

Има уште 3 патентни барања.

(51)

C 07D 215/48

(11)

901603

A 61K 31/47

(13)

Т1

C 07D 215/42

(22)

24/09/2004

401/12 417/12

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/343

(30)

19980100929P 17/09/1998 US

(96)

10/09/1999 EP99940421.3

(97)

29/09/2004 EP1114033

(73)

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

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

DENINNO Michael Paul
RUGGERI Roger Benjamin
WESTER Ronald Thure
MULARSKI Christian James

(54)

4-КАРБОКСИАМИНО-2-МЕТИЛ-1,2,3,4-ТЕТРА–
ХИДРОХИНОЛИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
‘СЕТР’

(57)

1. Соединение со формулата (I):

или негова фармацевтски прифатлива сол, каде
што:
R 1 е водород, Y, W -Х, W -Y;
каде што W е карбонил, тиокарбонил, сулфинил
или сулфонил;

Patenti

X е -О-Y, -Ѕ-Y, -N(Н)-Y или -N-(Y)2;

каде што Y, во секое свое јавување, е независно
Z или целосно заситен, делумно незаситен
или целосно незаситен еден до десетчлен
праволиниски или разгранет јаглероден ланец,
каде што јаглеродите кои се различни од јаглеродот
за поврзување, може да биде заменет со еден до
два хетероатоми кои се независно одбрани од
кислород, сулфур и азот, а наведениот јаглерод
може да биде моно-, ди- или три-супституиран
независно со хало, при што наведениот јаглерод
може да биде моно-супституиран со хидрокси,
наведениот јаглерод може да биде моносупституиран со оксо, наведениот сулфур може
да биде моно- или ди-супституиран со оксо,
наведениот азот може да биде моно- или дисупституиран со оксо, а наведениот јаглероден
синџир може да биде моно-супституиран со Z;
Z. е делумно заситен, целосно заситен или
целосно незаситен три до дванаесетчлен прстен
кој може да има еден до четири хетероатоми кои
се независно одбрани од кислород, сулфур и
азот, или бицикличен прстен кој се состои од два
споени, делумно заситени, целосно заситени или
целосно незаситени три до шестчлени прстени,
кои се независни и кои може да имаат еден до
четири хетероатоми кои се независно одбрани од
азот, сулфур и кислород; каде што наведениот Z
може да биде моно-, ди- или три-супституиран
независно
со
хало,
(С2-С6)алкенил,
(С1С6)алкил,
хидрокси,
(С1-С6)алкокси,
(С1С4)алкилтио, амино, нитро, цијано, оксо,
карбокси,
(С1-С6)алкилоксикарбонил,
моно-Nили
ди-N,N-(С1-С6)алкиламино,
каде
што
наведениот
супституент
(С1С6)алкил може да биде моно-, ди- или
три-супституиран
независно
со
хало,
хидрокси,
(С1-С6)алкокси,
(С1-С4)алкилтио,
амино,
нитро,
цијано,
оксо,
карбокси,
(С1-С6)алкилоксикарбонил,
моно-Nили
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ди-N,N-(С1-С6)алкиламино,
наведениот
(С1-С6)алкил може, исто така, да биде
супституиран со еден до девет атоми на флуор;
R3 е водород или Q;

каде што V1 е делумно заситен, целосно заситен
или целосно незаситен три до шестчлен прстен
кој може да има еден до два хетероатоми кои се
независно одбрани од кислород, сулфур и азот;

каде што Q е целосно заситен, делумно
незаситен или целосно незаситен еден до
шестчлен праволиниски или разгранет јаглероден
ланец, каде што јаглеродите кои се различни од
поврзувачкиот јаглерод, може да бидат заменети
со еден хетероатом одбран од кислород, сулфур
и азот, а наведениот јаглерод може да биде
моно-, ди- или три-супституиран независно со
хало, наведениот јаглерод може да биде моносупституиран со хидрокси, наведениот јаглерод
мо-же да биде моно-супституиран со оксо,
наведениот сулфур може да биде моно-или дисупституиран со оксо, наведениот азот може
да биде моно- или ди-супституиран со оксо, а
наведениот јаглероден синџир може да биде
моно-супституиран со V;

каде што наведениот супституент V1 може да биде
моно-, ди-, три-, или тетра-супституиран независно
со хало, (С1-С6)алкил, (С1-С6)алкокси, амино, нитро, цијано, (С1-С6)алкилоксикарбонил, моно-N- или
ди-N,N-(С1-С6)алкиламино, каде што наведениот
супституент (С1-С6)алкил може да биде моносупституиран со оксо, наведениот супституент
(С1-С6)алкил може да биде супституиран со еден
до девет атоми на флуор;

каде што V е делумно заситен, целосно заситен или
целосно незаситен три до дванаесетчлен прстен
кој може да има еден до четири хетероатоми кои
се независно одбрани од кислород, сулфур и
азот, или бицикличен прстен кој се состои од два
споени, делумно заситени, целосно заситени или
целосно незаситени три до шестчлени прстени,
кои се независни и кои може да имаат еден до
четири хетероатоми кои се независно одбрани од
азот, сулфур и кислород;
каде што наведениот супституент V може да биде
моно-, ди, три- или тетра-супституиран независно
со хало, (С1-С6)алкил, (С2-С6)алкенил, хидрокси,
(С1-С6)алкокси, (С1-С4)алкилтио, амино, нитро,
цијано, оксо, карбоксамоил, моно-N- или диN,N-(С1-С6)алкилкарбоксамоил, карбокси, (С1-С6)
алкилоксикарбонил, моно-N- или ди-N,N-(С1-С6)
алкиламино, каде што наведениот супституент
(С1-С6)алкил или (С2-С6)алкенил може да биде
моно-, ди- или три-супституиран независно
со хидрокси, (С1-С6)алкокси, (С1-С4)алкилтио,
амино, нитро, цијано, оксо, карбокси, (С1-С6)
алкилоксикарбонил, моно-N- или ди-N,N-(С1С6)алкиламино или наведениот супституент
(С1-С6)алкил или (С2-С6)алкенил може да биде
супституиран со еден до девет атоми на флуор;
R4 е Q1 или Y1;
каде што Q1 е целосно заситен, делумно
незаситен или целосно незаситен еден до
шестчлен праволиниски или разгранет јаглероден
синџир, каде што јаглеродите кои се различни од
поврзувачкиот јаглерод, може да бидат заменети
со еден хетероатом одбран од кислород, сулфур
и азот, а наведениот јаглерод може да биде моно,
ди- или три-супституиран со хало, наведениот
јаглерод може да биде моно-супституиран со
хидрокси, наведениот јаглерод може да биде
моно-супституиран со оксо, наведениот сулфур
може да биде моно- или ди-супституиран со оксо,
наведениот азот може да биде моно- или дисупституиран со оксо, а наведениот јаглероден
синџир може да биде моно-супституиран оо V1;
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каде што или R3 мора да содржи V или R4 мора
да содржи V1; и R5, R6, R7 и R8 се (секој од нив)
независно водород, врска, нитро или хало, при
што наведената врска е супституирана со Т или
делумно заситен, целосно заситен или целосно
незаситен (С1-С12) праволиниски или разгранет
јаглероден синџир, каде што јаглеродот може
да биде заменет со еден или два хетероатоми
кои се независно одбрани од кислород, сулфур
и азот, каде што наведените јаглеродни атоми
може да бидат моно-, ди- или три-супституирани
независно со хало, наведениот јаглерод може да
биде моно-супституиран со хидрокси, наведениот
јагле-род може да биде моно-супституиран со
оксо, наведениот сулфур може да биде моноили ди-супституиран со оксо, наведениот азот
може да биде моно- или ди-супституиран со
оксо, а наведениот јаглерод може да биде моносупституиран сo Т;
каде што Т е делумно заситен, целосно заситен или
целосно незаситен три до дванаесетчлен прстен
кој може да има еден до четири хетероатоми кои
се независно одбрани од кислород, сулфур и
азот, или бицикличен прстен кој се состои од два
споени, делумно заситени, целосно заситени или
целосно незаситени три до шестчлени прстени,
кои се независни и кои може да имаат еден до
четири хетероатоми кои се независно одбрани од
азот, сулфур и кислород;
каде што наведениот супституент Т може да
биде моно-, ди- или три-супституиран независно
со хало, (С1-С6)алкил, (С2-С6)алкенил, хидрокси,
(С1-С6)алкокси, (С1-C4)алкилтио, амино, нитро,
цијано, оксо, карбокси, (С1-С6)алкилоксикарбонил,
моно-N- или ди-N,N-(С1-С6)алкиламино, каде што
наведениот супституент (С1-С6)алкил може да биде
моно-, ди- или три-супституиран со хидрокси, (С1С6)алкокси, (С1-С4)алкилтио, амино, нитро, цијано,
оксо, карбокси, (С1-С6)алкилоксикарбонил, моноN- или ди-N,N-(С1-С6)алкиламино, наведениот
супституент (С1-С6)алкил, исто така, може да биде
супституиран со еден до девет атоми на флуор;
под услов најмалку еден од супституентите R5, R6,
R7 и R8 да не биде водород и да не биде поврзан
со хинолинската средина преку окси.
Има уште 28 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

F 02B 75/32 41/04
F 16H 21/30

(13)

Т1

(21)

 2004/345

(22)

27/09/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20010000229 24/01/2001 TR

(96)

24/01/2002 EP02701883.7

(97)

21/07/2004 EP1360403

(11)

901611

(73) ОZDAMAR, Hasan Basri
Organize Sanayi Bolgesi, 8. Cad No. 15, 38400
Kayseri, TR
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

ОZDAMAR Hasan Basri

(54)

МОТОР СО НАВОЈНО ПОВРЗУВАЊЕ
РОТАЦИОНАТА ОСОВИНА

(57)

1. Мотор со навојно поврзана ротациона
осовина-шипка, кој содржи клип (1); цилиндар
(2); поврзувачка оска-палка (3) која e подвижна,
при што едниот нејзин крај е поврзан со клипот
(1), а другиот - за трупот на куќиштето (6);
труп на куќиштето (6); ротациона завртка на

Patenti

НА
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поврзувачката оска-палка (5) на завртката (7) на
трупот на куќиштето; двострано тркало-запчаник
(9) кое е поставено на оската на трупот на
куќиштето (6) и кое има запци и на внатрешната
и на надворешната површина; а другите тркалазапчаници (10,11,12) се поврзани со наведеното
двострано тркало-запчаник (9); назначен со
тоа што наведените други тркала-запчаници
(10,11,12), кои се меѓусебно поврзани и, исто така,
поврзани со трупот на куќиштето (6), се движат
заедно со двостраното тркало-запчаник (9), што
тркалото-запчаник (4) на навојно поврзаната
ротациона оска-палка и самата навојно поврзана
ротациона оска-палка (5), се движат заедно врз
основа на погонот од наведеното двострано
тркало-запчаник (9), го ротираат трупот на
куќиштето (6) со помош на силата која дејствува
врз завртката (7) на трупот на куќиштето и го
ротираат двостраното тркало-запчаник (9),
додека наведеното двострано тркало-запчаник
(9) го ротира трупот на куќиштето (6) со помош на
другите тркала-запчаници (10,11 и 12).
Има уште 1 патентнo барањe.

901611
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C 07D 295/135

901612

(11)

A 61K 31/445 31/495

(13)

Т1

C 07D 211/26

(22)

29/09/2004

211/34 295/155

(45)

30/09/2004

(21)

2004/348		

(30)

19970003379 18/09/1997 SE

(96)

09/09/1998 EP98944379.1

(97)

25/08/2004 EP1025094

(73)

AstraZeneca AB

X е N или СН;
Y е NR2СО или СОNR2;

каде што R2 е Н или С1-С6 алкил;
R1 е Н или С1-С6 алкил;

R3 е С1-С6 алкил, С3-С6 циклоалкил или фенил,
кој може да биде моно- или ди-супституиран со
R 4;

каде што R4 е фенил, фенил- С1-С6 алкил,
циклохексил,
пиперидино,
1-пиперазинил,
морфолино, СF3, 4-пиперидон-1-ил, n-бутокси
или СОR8; каде што R6 е Н, С1-С6 алкил или С3С6 циклоалкил; R7 е Н, С1-С6 алкил или С3-С6
циклоалкил;

151 85 Sodertalje, SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

BERG Stefan

ул.

‘‘Димитар

R8 е фенил, циклохексил, 4-пиперидон-1-ил, 1пиперазинил, морфолино, СF3, пиперидино или
NR6R7;

THORBERG Seth-Olov
FLORVALL Lennart

R9 е Н, С1-С6 алкил, С3-С6 циклоалкил, ОСF3,
ОСНF2, ОСН2F, халоген, СN, СF3, ОН, С1-С6
алкокси, С1-С6 алкокси- С1-С6 алкил, NR6R7,
ЅО3СН3, ЅО3СF3, ЅО2NR6R7, несупституиран или
супституиран 5-, 6- или 7-член хетероцикличен,
или 5- или 6-член хетероароматски прстен кој
содржи еден или два хетероатоми одбрани од
N, О и Ѕ, каде што супституентот(ите) е(се) С1-С6
алкил; или СОR8; каде што R6 R7 и R8 се како што е
дефинирано погоре, како (R)-енантиомери, (Ѕ)енантиомери или рацемат во форма на слободна
база, или негова фармацевтски прифатлива сол
или солват.

ROSS Svante
(54)

ДЕРИВАТИ НА СУПСТИТУИРАН ИНДАН

(57)

1. Соединение со формулата (I):

Има уште 27 патентни барања.

назначено со тоа што

(51)

C 07D 209/42

901620

C 07C 229/14

(13)

Т1

C 07K 5/02 5/06

(22)

29/09/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/349

(30)

20030290931 15/04/2003 EP

(96)

15/04/2003 EP03290931.9

(97)

24/11/2004 EP1354874

(73)

(11)

LES LABORATOIRES SERVIER
12, Place de La Defense, 92415 			
Courbevoie Cedex, FR

(74)

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

(72)

Dubuffet Thierry

(57)

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

при што R претставува атом на водород или
група на бензил или линеарен или разгранет
(С1-С6)алкил, назначена со тоа што заштитен
(L)-серин со формулата (III):

LANGLOIS Pascal
(54)

901620

ПОСТАПКА ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА (2S, 3AS,
7AS)-ПЕРХИДРОИНДОЛ-2-КАРБОКСИЛНА
КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНИТЕ ЕСТЕРИ И УПОТРЕБА
ПРИ СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА ПЕРИНДОПРИЛ

при што R1 претставува група на линеарен или
разгранет (С1-С6)алкил или бензил, се кондензира

Patenti

Glasnik

со соединение со формулата (IV):

при што Аr претставува или група на фенил
евентуално супституирана од една или повеќе
групи на линеарен или разгранет (С1-С6)алкил,
или група на нафтил, за да се добие соединение
со формулата (V):

при што Аr и R1 се како што се дефинирани
претходно горе, кое се подложува на
диастереоселективна редукција за да се добие
соединение со формулата (VI):

при што Аr и R1 се како што се дефинирани претходно

13/3
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горе, кое се кондензира со циклохексанон за да се
добие соединение со формулата (VII):

при што Аr и R1 се како што се дефинирани претходно
горе,кое се конвертира со халогенизација во
соединение со формулата (VIII):

при што Аr и R1 се како што се дефинирани претходно
горе и X претставува атом на хлор, бром или јод, кое
се подложува на слободен - радикал циклизација
преку третман со n-трибутилтин хидрид, во
присуство на иницијатор на слободен - радикал, за
да се добие соединение со формулата (IX):

при што Аr и R1 се како што се дефинирани
претходно горе, амино функцијата и, ако е пожелно,
киселинската функција од која се одзаштитува за да
се добие соединение со формулата (I).
Има уште 11 патентни барања.

Patenti

901620

36

Glasnik

(51)
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C 07K 16/18

901623

(11)

A 61K 39/00

(13)

Т1

A 61P 25/28

(22)

30/09/2004

C 12N 15/13 5/10

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/350

(30)

20000184601P 24/02/2000 US
20000254465P 08/12/2000 US

одредувачки региони (СDR) со лесен синџир, кои ги
содржат следните аминокиселински секвенци:
СDR1 со лесен синџир:

СDR2 со лесен синџир:

20000254498P 08/12/2000 US
(96)

26/02/2001 EP01913081.4

(97)

13/10/2004 EP1257584

(73)

WASHINGTON UNIVERSITY ST.LOUIS and ELI
LILLY AND COMPANY
1 Brookings Drive, St.Louis, Missouri 63110 , US and
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285,
US

(74)

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

(72)

HOLTZMAN David M

и СDRЗ со лесен синџир:

и рамковна секвенца со лесен синџир, од лесен
синџир на хуманизиран имуногло-булин;и
б) тежок ланец кој содржи три СDR со тежок синџир,
кои ги содржат следните аминокиселински секвенци:
СDR1 со тежок синџир:

DEMATTOS Ronald
BALES Kelly R
PAUL Steven M.
TSURUSHITA Naoya
VASQUEZ Maximiliano
(54)

ХУМАНИЗИРАНИ АНТИТЕЛА КОИ ИЗОЛИРААТ
АМИЛОИДЕН БЕТА ПЕПТИД

(57)

1. Хуманизирано антитело или негов фрагмент,
назначено со тоа што содржи:
а) лесен синџир кој содржи три комплементарно

(51) C 07D 207/34
(21)

901680

(11)

207/42

(13)

Т1

 2004/351

(22)

05/10/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20000029004 28/11/2000 GB

(96)

07/11/2001 EP01998537.3

(97)

19/01/2005 EP1347958

(73)

Pharmacia Italia S.p.A

и рамковна секвенција со тежок синџир, од тежок
синџир на хуманизиран имуногло-булин.
Има уште 26 патентни барања

назначена со тоа што R е атом на бром или
хлор; или негова фармацевтски
прифатлива сол;
која постапка опфаќа:
а) реагирање, при базни услови, на 2-аминоетилгванидин со соединение со формулата

Via Robert Koch 1.2, 20152 Milano, IT
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

CALDARELLI Francesco

ул.

‘‘Димитар

при што X е хидрокси или погодна излезна група,
така да се добие соединение со формулата

CERIAN Lucio
CANDIANI Ilaria
(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ДЕРИВАТИ НА
ДИСТАМИЦИН

(57)

1. Постапка за добивање
дистамицин со формулата

на

дериват

на

б) редуцирање на нитро-дериватот со формулата
(III) до соодветниот амино-дериват и, подоцна,
реагирање на резултантниот амино-дериват со

901680

Patenti

Glasnik
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горното соединение со формулата (II), при

кондензационо средство и при базни услови на
резултантниот амино-дериват со соединение
со формулата

в)
редуцирање
на
нитро-дериватот
со
формулата (IV) до соодветниот амино-дериват
и, подоцна, реагирање во присуство на погодно

при што R е атом на бром или хлор; така да
се добие соединението со формулата (I) и,
евентуално, конвертирање на истото во негова
фармацевтски прифатлива сол.

базни услови, така да се добие соединение
со формулата

Има уште 14 патентни барања.

(51)

C 07C 225/16

(11)

901588

A 61K 31/135

(13)

Т1

C 07C 215/34 223/02

(22)

07/10/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/353

(30)

19970086255 04/04/1997 JP

(96)

03/04/1998 EP98911211.5

(97)

14/07/2004 EP1002792

(73)

Mitsubishi Pharma Corporation

(54)

СОЕДИНЕНИЈА
НА
2-АМИНОПРОПАН-1,3ДИОЛ, НИВНА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА
И ИНТЕРМЕДИЕРИ КОИ СЕ ДОБИВААТ ОД
СИНТЕЗА НА ИСТИТЕ

(57)

1 2-Амино-2-(2-(4-(1-оксо-5-фенил)пентил)фенил)
етил)пропан-1,3-диол со општата формула:

6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-0046, JP
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

ADACHI Kunitomo
AOKI Yoshiyuki

негова фармацевтски прифатлива киселинска
адитивна сол или хидрат.
Има уште 14 патентни барања.

HANANO Tokushi
TESHIMA Koji
HOSHINO Yukio
FUJITA Tetsuro

Patenti

901588

38

Glasnik
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McCall John Michael

(51)

A 61K 31/5375
A 61P 25/00

(13)

Т1

(21)

 2004/355

(22)

14/10/2004

VON VOIGTLANDER Philip F

(45)

30/09/2004

WONG Erik Ho Fong

(30)

901615

(11)

1998MI00870 23/04/1998 IT

(54)

НОВИ ТРЕТМАНИ ЗА НЕРВНИ ЗАБОЛУВАЊА

19980081632P 13/04/1998 US

(57)

1. Употребата на ребоксетин или негова
фармацевтски прифатлива сол за производството
на медикамент за употреба во третманот на
обсесивно компулсивни заболувања (ОКЗ) и/
или панично заболување (нарушување) (ПЗ)
и/или симптоми на едното или другото од овие
заболувања.

19980085033P 11/05/1998 US
(96)

02/04/1999 EP99918423.7

(97)

29/09/2004 EP1071418

(73)

Pharmacia Italia S.p.A
Via Robert Koch 1.2, 20152 Milano, IT

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

DUBINI Adriana

(51)

C 07C 235/04

(11)

901619

A 61K 31/165 31/222

(13)

Т1

C 07C 229/18 237/04

(22)

15/10/2004

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/359

(30)

19990144166P 16/07/1999 US

(96)

11/07/2000 EP00943699.9

(97)

29/09/2004 EP1210320

(73)

LEO Pharma A/S
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

OTTOSEN, Erik, Rytter

(54)

АМИНОБЕНЗОФЕНОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
IL-1BETA И TNF-ALPHA

(57)

1. Соединение со формулата (I):

каде што:
R1 и R3 претставуваат еден или повеќе исти или
различни супституенти, одбрани од групата која се
состои од халоген, хидрокси, меркапто, трифлуорометил, амино, (С1-С3)алкил, (С1-С3)олефинска
група, (С1-С3)алкокси, (С1-С3)алкилтио, (С1С6)алкиламино, (С1-С3)алкоксикарбонил, цијано,
-СОNН2, фенил, или нитро, под услов кога R1
претставува еден супституент, тој да биде во орто
по-ложба, а кога R1 претставува повеќе од еден
супституент, најмалку еден R1 супституент да биде
во орто положба; а R2 претставува еден супституент
во орто положба, при што наведениот супституент
е одбран од групата која се состои од водород,
халоген, хидрокси, меркапто, три-флуорометил,

901619

TAYLOR Duncan Paul

Има уште 4 патентни барања.

амино, (С1-С3)алкил, (С2-С3)олефинска група, (С1С3)алкокси, (С1-С3)алкилтио, (С1-C6)алкиламино,
(С1-С3)алкоксикарбонил, цијано, -СОNН2, фенил,
или нитро; а R3 може додатно да биде водород,
карбокси и карбамоил;
R4 претставува водород, (С1-С3)алкил, или алил;

X претставува кислород или сулфур;

Q претставува -(СО)-, -(СЅ)-, или врска;
Y претставува (С5 -С15)алкил, со исклучок кога
Q е врска, Y е (С6-С15)алкил или (С5 -С15)алкил
супституиран со R5; (С2-С15)олефинска група; (С3С10)моноциклична јаглеводородна група; или
фенил; при што секој од нив може да биде
супституиран со еден или повеќе исти или различни
супституенти одбрани од групата која се
состои од формулата R5 која е дефинирана во
понатамошниот текст; (С1-С4)алкил супституиран
со еден или повеќе супституенти одбрани од
групата R5; или група со формулата-(Z-О)n-Z, каде
што Z е (С1-С3)алкил, n е цел број >1; и ниедна
континуирана праволиниска секвенца на атоми во
групата Y не е поголема од 15;
R5 претставува халоген, хидрокси, меркапто,
трифлуорометил, амино, (С1-С3)алкокси, (С1С3)алкилтио, (С1-С6)алкиламино, (С1-С3) ал–
коксикарбонил, цијано, азидо, нитро, СООН,
-СОNН2, -СОNНR’, или СООNR’R’ каде што R’
претставува (С1-С3)алкил; или негова фармаце–
втски прифатлива сол, или хидрат, или солват.
Има уште 8 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61M 11/00 15/00

(11)

901634

G 06M 1/00

(13)

Т1

2004/361

(22)

18/10/2004

(45)

30/09/2004

(21)
(30)

19990004278 26/11/1999 SE

(96)

24/11/2000 EP00978188.1

(97)

01/09/2004 EP1237603

(73)

Ernst Horlins Ingenjorsbyra AB
ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72)

HORLIN, Ernst

(54)

МЕХАНИЗАМ ЗА БРОЕЊЕ И ДОЗАТОР ЗА
ИНХАЛИРАЊЕ СПРЕЈ СО ПРЕДМЕТНИОТ
МЕХАНИЗАМ ЗА БРОЕЊЕ

(57)

1.
Механизам за броење (2) за броење на
дозите испорачани од контејнерот (4) и соодветни
средства за поврзување со контејнерот (4), кој се
катрактеризира со тоа што механизмот за броење
(2) содржи капак (7), тркало за пресметување
(8) и контролно тркало (9), секој од нив со
последователен тркалезен изглед и концентричи
во однос еден со друг, капакот (7) има надворешна
површина и внатрешна површина како и заокружен
раб (13) кој ја заштитува периферијата од
внатрешната површина и кој содржи запчаст прстен
(11) поставен во внатрешнсота на заокружениот
раб на капакот (13) во внатрешната површина
на капакот (7), индикаторски прозорец (10) во
форма на отвор во капакот (7), два концентрични
внатрешни бандажи (15, 17) кои се проектирани
централно од внатрешниот простор од капакот (7)
и каде првиот внатрешен бандаж (15) е сместен
радијално внатре во вториот внатрешен бадаж
(17) и проектира оддалеченост помеѓу вториот
внатрешен бадаж (17) и во тој прв внатрешен
бандаж (15) има радијално проектиран забец за

(51)

A 61K 38/27

(11)

A 61P 37/00 43/00

(13)

Т1

2004/363

(22)

22/10/2004

(45)

30/09/2004

(21)

901627

(30)

19980112668P 17/12/1998 US

(96)

10/12/1999 EP99811135.5

(97)

08/09/2004 EP1016414

(73)

Applied Research Systems ARS Holding N.V
Pietermaai 15 Curacao, AN

(74)

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

(72)

Chappel, Scott

Patenti
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заклучување (16), и тркалото за броење (8) има
надворешна површина и внатрешна површина и е
поставен директно до капакот (7) со надворешната
површина на тркалото за надворешна површина на
контролното тркало (9) насочено кон внатрешната
површина на тркалото за броење (8), контролното
тркало (9) содржи централно поставена дупка
(34) со изглед и големина соодветен на изгледот
и големината на првиот внатрешен бандаж (15)
на капакот (7) со вдлабнатина (35) поставена на
периферијата на дупката (34), која вдлабнатина
(35) има изглед соодветен на изгледот на забецот
за заклучување (16) поставен на капакот (7) и со
големина која малку е поголема од големината на
забецот за заклучување (16), така што претходно
определениот чистач постои помеѓу забецот за
заклучување (16) и ивиците на вдлабнатината
(35), најмалку еден забец за запирање (30) кој
тргнува од периферијата на контролното тркало
(9) и кој е поставен да соработува со запчестиот
прстен (22) поставен на внатрешната површина
на тркалото за броење (8), и клинец (32) кој
е поставен на десните агли од внатрешната
површина од контролното тркало (9) и е поврзан
со контролното тркало (9) преку федер (33), и
каде запирачот (30) од контролното тркало (9)
е ориентирано во насока која е спротивна на
насоката на запчестиот прстен (22) и запирачот
(25) од тркалото за броење (8), и каде насоката
на забецот (12) и на запчестиот прстен (11) на
капакот (7) коинцидира со тангентната насока
на запирачот (30) на контролното тркало (9), и
понатаму каде вкупниот број запирачи (25, 30)
и бројот на запците (12, 13) се идентични за
тркалото за броење (8) и за контролното тркало
(9).

Svartmossevagen 2, 436 39 Askim, SE
(74)
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Има уште 6 патентни барања.

(54)

ХУМАН ХОРМОН НА РАСТ ШТО СТИМУЛИРА
ХЕМАТОПОЕЗА И ИМУНА РЕКОНСТИТУЦИЈА
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ХЕМАТОПОЕТСКИ
НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ КЛЕТКИ КАЈ ЛУЃЕТО

(57)

1. Употреба на хуман хормон
на раст за
производство на медикамент за стимулирање
на хематопоеза и имуна реконституција кај
луѓето-пациенти да не биде даден пред 30
дена по трансплантацијата на хематопоетски
недиференцирани клетки.
Има уште 22 патентни барања.
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ул.

(72)

HENNEQUIN, Laurent Francois Andre

‘‘Димитар

PLE, Patrick
(54)

ДЕРИВАТИ НА ХИНАЗОЛИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ТУМОРИ

(57)

1. Дериват на хиназолин со формулата (I):

каде што m е 0,1, 2 или 3;
секоја R1 група, која може да биде иста или различна,
е одбрана од халогено, трифлуорометил, цијано,
изоцијано, нитро, хидрокси, меркапто, амино,
формил, карбокси, карбамоил, (1-6С)алкил,
(2-8С)алкенил, (2-8С) алкинил, (1-6С)алкокси,
(2-6С)алкенилокси,
(2-6С)алкинилокси,
(16С)алкилтио,
(1-6С)
алкилсулфинил,
(16С)алкилсулфонил,(1-6С) алкиламино, ди-[(16С)алкил]амино, (1-6С) алкоксикарбонил,N-(1-6С)
алкилкарбамоил, N,Nди [(1-6С)алкил]карбамоил,
(2-6С)алканоил,(2-6С)алканоилокси,
(26С)алканоиламино,
N-(1-6С)алкил(2-6С)
алканоиламино,
(3-6С)алкеноиламино,N
(1-6С)алкил(3-6С)алкеноиламино,
(3
6С)алкиноиламино,
N-(1-6С)алкил-(3-6С)
алкиноиламино, N-(1-6С)алкилсулфамоил, N,Nди-[(1-6С)алкил]сулфамоил,
(1-6С)алкансу–
лфониламино и N-(1-6С)алкил-(1-6С)алкансул–
фониламино, или од група со формулата:
                          
                                           

Q3-X1-

каде што X е директна врска или е одбран од
О, Ѕ, ЅО, ЅО2, N(R4), СО, СН(ОR4), СОN(R4),
N(R4)СО, ЅО2N(R4), N(R4)ЅО2, ОС(R4)2, ЅС(R4)2
и N(R4)С(R4)2, каде што R4 е водород или (11
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6С) алкил, а Q3  е арил, арил-(1-6С)алкил, (37С) циклоалкил, (3-7С)циклоалкил-(1-6С)алкил,
(3-7С)циклоалкенил,
(3-7С)циклоалкенил-(16С)алкил, хетероарил, хетероарил-(1-6С)алкил,
хетероциклил или хетероциклил-(1-6С)алкил, или
(R1)m е (1-ЗС)алкилендиокси, и каде шо соседните
јаглеродни атоми во било кој (2-6С)алкиленски
ланец во супституент на R1, може да бидат
одделени со вметнување во ланецот на група
одбрана од О, Ѕ, ЅО, ЅО2, N(R5), СО, СН(ОR5),
СОN(R5), N(R5)СО, ЅО2N(R5), N(R5)ЅО2, СН=СН
и С=С, каде што R5 е водород или (1-6С)алкил,
и каде што било која СН2=СН- или НС=Сгрупа во супституент на R1, може да носи кај
завршетокот СН2= или НС= положба, супституент
одбран од халогено, карбокси, карбамоил (16С)алкоксикарбонил,
N-(1-6С)алкилкарбамоил,
N,N-ди-[(1-6С)алкил]карбамоил,
амино-(1-6С)
алкил, (1-6С)алкиламино-(1-6С)алкил и ди-[(16С)алкил]амино-(1-6С)алкил, или од групата со
формулата:

каде што X2 е директна врска или е одбран
од СО и N(R6)СО, каде што R6 е водо-род
или (1-6С)алкил, а Q4 е арил, арил- (1-6С)
алкил, хетероарил, хетероарил-(1-6С) алкил,
хетероциклил или хетероциклил-(1-6С)алкил, и
каде што секоја СН2 или СН3 група во супституент
на R1, може да носи врз секоја од наведените
СН2 или СН3 групи, еден или повеќе халогено
или (1-6С)алкилни супституенти, или супституент
одбран од хидрокси, цијано, амино, карбокси,
карбамоил, (1-6С)алкокси, (1-6С)алкилтио, (16С)алкилсулфинил, (1-6С)алкилсулфонил,
(16С)алкиламино,
ди-[(1-6С)алкил]амино,
(16С)алкоксикарбонил,
N-(1-6С)алкилкарбамоил,
N,N-ди-[(1-6С)алкил]карбамоил, (2-6С) алканоил,
(2-6С)алканоилокси,
(2-6С)алканоиламино,
N-(2-6С)алкил-(2-6С)алканоиламино,
,
N-(1-6С)алкилсулфамоил,
N,N-ди-[(16С)алкил]сулфамоил, (1 6С)алкансулфониламино
и N-(1-6С)алкил (1-6С)алкансулфониламино, или
од група со формулата:

каде што X3 е директна врска или е одбран од
О, Ѕ, ЅО, ЅО2, N(R7), СО, СН(ОR7), СОN(R7),
N(R7)СО, ЅО2N(R7), N(R7)ЅО2, С(R7)2О, С(R7)2Ѕ
и N(R7)С(R7)2, каде што R7 е водород или (16С)алкил, а Q5 е арил, арил-(1-6С)алкил, (37С)циклоалкил,
(3-7С)циклоалкил-(1-6С)алкил,
(3-7С)циклоалкенил,
(3-7С)циклоалкенил-(16С)алкил, хетероарил, хетероарил-(1-6С)алкил,
хетероциклил или хетероциклил-(1-6С)алкил,
и каде што секоја арилна, хетероарилна или
хетероциклилна група во супституент на R1, може
да носи 1, 2 или 3 супституенти, кои може да
бидат исти или различни, одбрани од халогено,
трифлуорометил, цијано, нитро, хидрокси, амино,
карбокси, карбамоил, (1-6С)алкил, (2-8С)алкенил,
(2-8С)алкинил, (1-6С)алкокси, (2-6С)алкенилокси,
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(2-6С)алкинилокси, (1-6С)алкилтио, (1-6С)алкилсулфинил,
(1-6С)алкилсулфонил,
(16С)алкиламино, ди-[(1-6С)алкил]амино, (1-6С)
алкоксикарбонил,
N-(1-6С)алкилкарбамоил,
N,N-ди-[(1-6С)алкил]карбамоил, (2-6С)алканоил,
(2-6С)алканоилокси, (2-6С)алканоиламино, N(1-6С)алкил-(2-6С)алканоиламино,
N-(1-6С)
алкилсулфамоил,
N,N-ди-[(1-6С)
алкил]сул–
фамоил, (1-6С)алкансулфониламино и N-(16С)алкил-(1-6С)алкансулфониламино, или од
група со формулата:

каде што X4 е директна врска или е одбран од О
и N(R9), каде што R9 е водород или (1-6С)алкил,
а R8 е халогено-(1-6С)алкил, хидрокси-(16С)алкил, (1-6С)алкокси-(1-6С)алкил, цијано-(16С)алкил, амино-(1-6С)алкил, (1-6С)алкиламино(1-6С)алкил, ди-[(1-6С)алкил]амино-(1-6С)алкил,
(2-6С)алканоилами но-(1-6С)алкил или (16С)алкоксикарбониламино-(1-6С)алкил, или од
група со формулата:

каде што X5 е директна врска или е одбран од О, СО
и N(R10), каде што R10 е во-дород или (1-6С)алкил,
а Q6 е арил, арил-(1-6С)алкил, хетероарил,
хетероарил-(1-6С)алкил,
хетероциклил
или
хетероциклил-(1-6С)алкил, кој може да носи 1
или 2 супституенти, кои може да бидат исти или
различни, одбрани од халогено, (1-6С)алкил и (16С)алкокси, и каде што било која хетероциклилна
група во супституент на R1 може да носи 1 или 2
оксо или тиоксо супституенти;
R е водород или (1-6С)алкил;
2

R3 е водород или (1-6С)алкил;
Z е директна врска или е одбран од О, Ѕ, ЅО, ЅО2,
N(R11), СО, СН(ОR11), СОN(R11), N(R11)СО, ЅО2N(R11),
N(R11)ЅО2, ОС(R11)2, ЅС(R11)2 и N(R11)С(R11)2, каде
што R11 е водород или (1-6С)алкил;
Q1 е арил, арил-(1-6С)алкил, (3-7С)циклоалкил,
(3-7С)циклоалкил-(1-6С)алкил, (3-7С)циклоалкил,
(3-7С)циклоалкенил-(1-6С)алкил,
хетероарил,
хете-роарил-(1-6С)алкил,
хетероциклил
или
хетероциклил-(1-6С)алкил, или, кога Z е директна
врска или О, Q1 може да биде (1-6С)алкил,
(2-8С)алкенил,
(2-8С)алки-нил,
халогено-(16С)алкил, хидрокси-(1-6С)алкил, (1-6С)алкокси(1-6С)алкил,
ци-јано-(1-6С)алкил,
амино-(16С)алкил, (1-6С)алкиламино-(1-6С)алкил, ди-[(16С)алкил]амино-(1-6С)алкил,
(1-6С)алкилтио(1-6С)алкил, (1-6С)алкилсулфинил-(1-6С)алкил
или (1-6С)алкилсулфонил-(1-6С)алкил, и каде
што соседните јаглеродни атоми во било кој (26С)алкиленски ла-нец во групата Q1-Z-, може да
бидат одделени со вметнување во ланецот на група одбрана од О, Ѕ, ЅО, ЅО2, N(R12), СО, СН(ОR12),
СОN(R12),
N(R12)СО,
ЅО2N(R12),
N(R12)ЅО2,
12
СН=СН и С=С, каде што R е водород или (16С)алкил, и каде што било која СН2=СН- или
НC=С- група во групата Q1-Z-, може да носи кај
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завршетокот СН2= или НС= положба, супституент
одбран од халогено, карбокси, карбамоил, (16С)алкоксикарбонил, N-(1-6С)алкилкарбамоил,
N,N-ди-[(1-6С)алкил]карбамоил,
амино-(16С)алкил, (1-6С)алкиламино-(1-6С)алкил и ди[(1-6С)алкил]амино-(1-6С)алкил или од група со
формулата:

каде што X6 е директна врска или е одбран од
СО и N(R13)СО, каде што R13 е водород или
(1-6С)алкил, а Q7 е арил, арил-(1-6С)алкил,
хетероарил, хетероарил-(1-6С)алкил, хетеро–
циклил или хетероциклил-(1-6С)алкил, и каде
што било која СН2 или СН3 група во групата Q1Z-, може да носи врз секоја од наведените СН2
или СН3 групи, еден или повеќе халогено или
(1-6С)ал-килни супституенти или супституент
одбран од хидрокси, цијано, амино, карбок-си,
карбамоил, (1-6С)алкокси, (1-6С)алкилтио, (16С) алкилсулфинил, (1-6С)алкилсулфонил, (16С) алкиламино, ди-[(1-6С)алкил]амино, (1-6С)
алкоксикарбонил,
N-(1-6С)алкилкарбамоил,
N,N-ди-[(1-6С)алкил]карбамоил,
(2-6С)
алканоил,
(2-6С)алканоилокси,
(2-6С)
алканоиламино,
N-(1-6С)алкил-(2-6С)
ал–
каноиламино,
N-(1-6С)алкилсулфамоил,
N,N-ди-[(1-6С)алкил]сулфамоил,
(1-6С)
ал–
кансулфониламино
и
N-(1-6С)алкил-(1-6С)
алкансулфониламино, или од група со форму–
лата:

каде што X7 е директна врска или е одбран од
О, Ѕ, ЅО, ЅО2, N(R14), СО, СН(ОR14), СОN(R14),
N(R14)СО,
ЅО2N(R14),
N(R14)ЅО2,
С(R14)2О,
14
14
14
14
С(R )2Ѕ и N(R )С(R )2, каде што R е водород
или (1-6С)алкил, а Q8 е арил, арил-(1-6С)
алкил,
(3-7С)циклоалкил,
(3-7С) цик–
лоалкил-(1-6С)алкил,
(3-7С)циклоалкенил,
(3-7С)циклоалкенил-(1-6С)алкил,
хетероарил,
хетероарил-(1-6С)алкил,
хетероциклил
или
хетероциклил-(1-6С)алкил, и каде што било
која арилна, хетероарилна или хетероциклилна
група во групата Q1-Z-, може да носи 1, 2 или
3 супституенти, кои може да бидат исти или
различни, одбрани од халогено, трифлуорометил,
цијано, нитро, хидрокси, амино, карбокси,
карбамоил, (1-6С)алкил, (2-8С)алкенил, (2-8С)
алкинил,
(1-6С)алкокси,
(2-6С)алкенилокси,
(2-6С)алкинилокси,
(1-6С)алкилтио,
(1-6С)
алкилсулфинил, (1-6С)алкилсулфонил, (1-6С)
алкиламино,
ди-[(1-6С)алкил]амино,
(1-6С)
алкоксикарбонил, N-(1-6С)алкилкарбамоил, N,Nди-[(1-6С)алкил]карбамоил,
(2-6С)алканоил,
(2-6С)алканоилокси, (2-6С)алканоиламино, N(1-6С)алкил-(2-6С)алканоиламино,
N-(1-6С)
алкилсулфамоил,
N,N-ди-[(1-6С)алкил]сулф–
амоил, (1-6С)алкансулфониламино и N-(1-6С)
алкил-(1-6С)алкансулфониламино, или од група
со формулата:
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амино-(1-6С)алкил,
(1-6С)алкилами-но-(1-6С)
алкил или ди-[(1-6С)алкил]амино-(1-6С)алкил,
или од група со формулата
каде што X8 е директна врска или е одбран од О
и N(R16), каде што R16 е водород или (1-6С)алкил,
а R15 е халогено-(1-6С)алкил, хидрокси-(16С)алкил, (1-6С)ал-кокси-(1-6С)алкил, цијано-(16С)алкил, амино-(1-6С)алкил, (1-6С)алкиламино(1-6С)алкил или ди-[(1-6С)алкил]амино-(1-6С)
алкил, или од групата со формулата:

каде што X9 е директна врска или е одбран од О, СО
и N(R17), каде што R17 е во-дород или (1-6С)алкил,
а Q9 е арил, арил-(1-6С)алкил, хетероарил,
хетероарил-(1-6С)алкил,
хетероциклил
или
хетероциклил-(1-6С)алкил, кој може да носи 1
или 2 супституенти, кои може да бидат исти или
различни, одбрани од халогено, (1-6С)алкил и (16С)алкокси, и каде што било која хетероциклилна
група во групата Q1-Z- може да носи 1 или 2 оксо
или тиоксо супституенти; и
Q2 е арилна група со формулата (Iа):

каде што G1 е одбран од халогено,
трифлуорометил, цијано, нитро, хидрокси,
амино, карбокси, карбамоил, (1-6С)алкил, (28С)алкенил,
(2-8С)алкинил,
(1-6С)алкокси,
(2-6С)алкенилокси,
(2-6С)алкинилокси,
(16С)алкилтио,
(1-6С)алкилсулфинил,
(1-6С)
алкилсулфонил,
(1-6С)алкиламино,
ди-[(16С) алкил]амино, (1-6С)алкоксикарбонил, N(1-6С)
алкилкарбамоил,
N,N-ди[(1-6С)алкил]
карбамоил, (2-6С)алканоил, (2-6С)алканоилокси,
(2-6С)алканоиламино,
N-(1-6С)алкил-(26С)алканоиламино,
(3-6С)алкеноиламино,
N-(1-6С)алкил-(3-6С)алкеноиламино,
(3
6С)алкиноиламино,
N-(1-6С)алкил-(3-6С)
алкиноиламино,
N-(1-6С)алкилсулфамоил,
N,N-ди-[(1-6С)алкил]сулфамоил,
(1-6С)ал–
кансулфониламино
и
N-(1-6С)алкил-(1-6С)
алкансулфониламино, или од група со форму–
лата:

каде што X11 е директна врска или е одбран од
О, Ѕ, ЅО, ЅО2, N(R20), СО, СН(ОR20), СОN(R20),
N(R20)СО,
ЅО2N(R20),
N(R20)ЅО2,
С(R20)2О,
С(R20)2Ѕ и N(R20)С(R20)2, каде што R20 е водород
или (1-6С)алкил, а Q10 е арил, арил-(16С)алкил, хетероарил, хетероарил-(1-6С)алкил,
хетероциклил или хетероциклил-(1-6С)алкил, кој
може да носи 1 или 2 супституенти, кои може да
бидат исти или различни, одбрани од халогено,
(1-6С)алкил и (1-6С)алкокси, а било која хетероциклилна група во Q10 може да носи 1 или 2
оксо или тиоксо супституенти, и секој G2, G3, G4
и G5, кои може да бидат исти или различни, се
одбрани од водород, халогено, трифлуорометил,
цијано, нитро, хидрокси, амино, (1-6С)ал-кил,
(2-8С)алкенил, (2-8С)алкинил, (1-6С)алкокси,
(1-6С)алкиламино и ди-[(1-6С)алкил]амино, или
G1 и G2 заедно формираат група со формулата:
-СН=СН-СН=СН-, N=СН-СН=СН-, -СН=N-СН=СН,
-СН=СН-N=СН-, -СН=СН-СН=N-, -СН=СН-О-, -ОСН=СН-, -СН=СН-Ѕ-, -Ѕ-СН=СН-, -О-СН2-О- или
-О-СН2-СН2-О-, а 9- или 10-члениот, бицикличен
хетероарилен или хетероцикличен прстен
кои се формираат кога G1 и G2 ќе се поврзат
меѓусебно, може да носат врз хетероарилниот или
хетероцикличниот дел на бицикличниот прстен, 1,
2 или 3 супституенти, кои може да бидат исти или
различни, одбрани од халогено, три-флуорометил,
цијано, хидрокси, (1-6С)алкил, (2-8С)алкенил, (28С)алкинил и (1-6С)алкокси, а било кој бицикличен
хетероцикличен прстен којшто е добиен на овој
начин, може да носи 1 или 2 оксо или тиоксо
групи, и секој G3, G4 и G5, кои може да бидат исти
или различни, се одбрани од водород, халогено,
трифлуорометил, цијано, хидрокси, (1-6С)алкил,
(2-8С)алкенил, (2-8С)алкинил и (1-6С)алкокси;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 16 патентни барања.

каде што X10 е директна врска или е одбран од О и
N(R19), каде што R19 е водород или (1-6С)алкил, а
R18 е халогено-(1-6С)алкил, хидрокси-(1-6С)алкил,
(1-6С)алкокси-(1-6С)алкил, цијано-(1-6С)алкил,

901633

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/00 31/415

(11)

47/44  9/113

(13)

Т1

2004/368

(22)

27/10/2004

(45)

30/09/2004

(21)
(30)

19990202876 03/09/1999 EP

(96)

28/08/2000 EP00961248.2

(97)

11/08/2004 EP1214052

(73)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V

901670

Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

EKHART Peter Frank

ул.

‘‘Димитар
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(54)

ВЕТЕРИНАРНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА АДМИ–
НИСТРАЦИЈА НА ЛЕК НЕРАСТВОРЛИВ ВО
ВОДА НА ПРИМЕРОК ЖИВОТНО ПРЕКУ
СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА

(57)

1. Метода за добивање ветеринарен состав кој
опфаќа активно соединение нерастворливо во
вода погодно за давање на примерок животно
преку систем за дистрибуција на вода, назначена
со тоа што опфаќа мешање на активното
соединение со течност немешлива со вода на
таков начин што смешата од активно соединение
и течност немешлива со вода има густина помеѓу
0.85 и 1.2, и суспендирање на споменатата смеша
во воден носач.
Има уште 14 патентни барања.

VAN WANDELEN Mario
JETTEN Jan Matthijs

(51) C 07D 403/14

(11)

901610

A 61K 31/395

(13)

Т1

A 61P 43/00

(22)

28/10/2004

(21)

 2004/370

(45)

30/09/2004

(30)

20010102098 31/01/2001 EP

(96)

26/01/2002 EP 02704674.7

(97)

11/08/2004 EP 1358182 B1

(73)

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

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

ULRICH Wolf-Rudiger

ул.

‘‘Димитар

BAR Thomas
MARTIN Thomas
STADLWIESER Josef
ZECH Karl
WOLLIN Stefan-Lutz
SOMMERHOFF Christian P
(54)

ДЕРИВАТИ НА ДИАЗОЦИН И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ТРИПТАЗА

(57)

1. Соединение со формулата I

4С-алкилен, ВЗ и В4 се идентични или

различни и се врска или 1-2С-алкилен,
В5 и В6 се идентични или различни и
се врска или 1-2С-алкилен, Х1 и Х2 се
идентични или различни и се амино,
аминокарбонил, амидино или гванидино,
Z1 и Z2 се идентични или различни и се
5,2-пиридинилен, 6-метил-5,2-пиридинилен, 4,1пиперидинилен, 3,6-индазолилен, 3,6-индолилен,
1,3-фенилен, 1,4-фенилен, 1,3-циклохексилен
или 1,4-циклохексилен, R1 и R2 се идентични
или различни и се С(О)ОR3 или С(О)N(R4)R5, R3
е водород, 1-4С-алкил, 3-7С-циклоалкил, 3-7Сциклоалкилметил или бензил, R4 и R5 независно
еден од друг се водород, 1-4С-алкил, 3-7Сциклоалкил или 3-7С-циклоалкилметил, или
R4 и R5 заедно, вклучително со атомот на
азот на кој се прикачени, се 1-пиролидинил,
1 -пиперидинил, 1 -хексахидроазепинил, 1 пиперазинил или 4- морфолинил радикал,
R6 и R7 се идентични или различни и се водород
или 1-2С-алкил, и солите на ова соединение.
Има уште 6 патентни барања.

назначено со тоа што
К1 e-ВЗ-Z1-В5-Х1, К2 е -В4-Z2-В6-Х2,
В1 и В2 се идентични или различни и се 1-

Patenti

901610
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(51)

C 04B 22/12
14/04 22/08 28/02

(13)

Т1

(21)

 2004/371

(22)

29/10/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20001016892 15/12/2000 NL

(96)

14/12/2001 EP 01995061.7

(97)

01/09/2004 EP 1349819 B1

(73)

Mega-Tech Holding B.V

(11)

901688

(72)

DE LA ROIJ, Robin

(51)

C 07D 333/38

20020011764 24/09/2002 FR

(96)

22/09/2003 EP 03292317.9

(97)

29/12/2004 EP1403264

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER

(11)

901616

(13)

Т1

(22)

29/10/2004

(45)

30/09/2004

12, Place de la Defense 92415 Courbevoie Cedex,
FR
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

Lecouve Jean-Pierre

1 Состав за зајакнување цемент, кој содржи:
а) натриум хлорид, калиум хлорид, магнезиум
хлорид, калциум хлорид, стронциум хлорид,
бариум хлорид и/или амониум хлорид; и

Има уште 12 патентни барања.

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(30)

(57)

в) силика и/или зеолит и/или апатит.

(74)

 2004/372

СОСТАВИ КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УПОТРЕБА
КАКО ДОДАТОЦИ ЗА ЦЕМЕНТ

б) алуминиум хлорид; и

Plaza 24 4782 SK MOERDIJK, NL

(21)

(54)

ул.

‘‘Димитар

LANGLOIS Pascal
Vaysse-Ludot Lucile
(54)

ПОСТАПКА ЗА ИНДУСТРИСКА СИНТЕТИЗА НА
5-АМИНО-3-КАРБОКСИМЕТИЛ-4-ЦИАНО-2-ТИО
ФЕНКАРБОКСИДИМЕТИЛЕСТЕР

(57)

1. Постапка за индустриско синтетизирање на
соединението со формулата (I):

во метанол, во присуство на морфолин во
количество поголемо од 0.95 mol по mol од
соединение со формулата (V), за да се добие
соединението со формулата (VII):

кое потоа реагира со сулфур во количество
поголемо од 0.95 mol по mol од соединение со
формулата (V); реакционата мешавина потоа
се загрева на рефлукс; и соединението со
формулата (I) што е притоа добиено се изолира
со преципитација во присуство на вода, следено
со филтрирање.
Има уште 7 патентни барања.

назначена со тоа што диметил-3-оксоглутарат
со формулата (V):

901616

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 7/23
A 61K 38/09

(13)

Т1

(21)

 2004/373

(22)

29/10/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19991011771 17/03/1999 DE

(96)

11/03/2000 EP 00910816.8

(97)

22/09/2004 EP 1163264 B1

(73)

Zentaris GmbH

(11)

901626

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

BERND Michael

str.2-109 septemvri 2006 Skopje
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(54)

НОВИ LHRH АНТАГОНИСТИ СО ПОДОБРЕНИ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАСТВОРЛИВОСТ

(57)

1. Соединенија со општата формула I
А-Ххх1 -Ххх2 -Ххх3 -Ххх4 -Ххх5 -Ххх6 -Ххх7 -Ххх8 Ххх9 -Ххх10 -NН2
(I)

назначени со тоа што

Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am Main, DE
(74)

13/3

ул.

‘‘Димитар

KUTSCHER Bernhard

А е група на ацетил или 3-(4-флу–
орофенил)пропионил, Ххх1 е D-Nаl(1) или DNаl(2), Ххх2-Ххх3 е D-Сра-D-Раl(3) или единечна
врска, Ххх4 е Ѕеr, Ххх5 е N-Ме-Туr, Ххх6 е D-Нci,
Ххх7 е Nlе,
Ххх8 е Аrg или Lуѕ(iРr), Ххх9 е Рrо и Ххх10 е Аlа или
Ѕаr, и нивни соли со фармацевтски прифатливи
киселини.
Има уште 9 патентни барања.

GUNTHER Eckhard
ROMEIS Peter
REISSMANN Thomas
BECKERS Thomas

(51)

C 07D 413/14

(11)

901595

A 61K 31/42

(13)

Т1

A 61P 7/00

(22)

01/11/2004

C 07D 413/12 417/14

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/374

(30)

19991062924 24/12/1999 DE

(96)

11/12/2000 EP 00993610.5

(97)

23/02/2005 EP1261606

(73)

Bayer HealthCare AG
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

STRAUB Alexander
LAMPE Thomas
POHLMANN Jens
ROHRIG Susanne
SCHLEMMER Karl-Heinz
PERNERSTORFER Joseph

1. Соединение од општата формула (I)

Patenti

остатокот
„D” стои за еден заситен
5- или
6-членковиден хетероциклус, што е поврзан со А
преку еден атом на азот, што во негово директно
соседство има една карбонилна група и во кој еден
член на јагленород во прстенот може да се замени
со еден хетероатом од редот Ѕ, N и О; при што
претходно дефинираната група „А” во мета-позиција
во однос на поврзувањето во оксидалидинон може
- во даден случај - да биде еднаш или два пати
субституирана со остаток од групата флуор, хлор,
нитро, амино, трифлуорметил, метил или циано;
R3, R4, R5, R6, R7 и R8 стојат за водород како и нивни
фармацевтски компатибилни соли, хидрати,
хидрати на соли и продроги (рrodrugs).

PERZBORN Elisabeth

(57)

R2 стои за D-А:
остатокот „А” стои за фенилен;

51368 Leverkusen, DE

СУПСТИТУИРАНИ
ОКСАЗОЛИДИНОНИ
НИВНА УПОТРЕБА ВО ПОДРАЧЈЕТО
КОАГУЛАЦИЈА НА КРВТА

R1 стои за 2-тиофен, што е субституиран во 5позиција со остаток од групата хлор, бром, метил
или трифлуорметил,
каде што:

(74)

(54)

во којашто:

И
НА

Има уште 11 патентни барања.

901595
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(51)

A 61K 31/425
A 61P 25/00

(13)

Т1

(21)

 2004/375

(22)

01/11/2004

GOMEZ-MANCILLA Baltazar

(45)

30/09/2004

MONTPLAISIR J

(11)

(30)

19971001619 17/01/1997 DE

(96)

16/01/1998 EP 98903378.2

(97)

03/11/2004 EP 0989850 B1

(73)

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

901602

and Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co., KG
301, Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001,
US and Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim am
Rhein, DE
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(51)

C 07D 213/65

(11)

(72)

OERTEL Wolfgang H
MEIER Dieter

(54)

УПОТРЕБА НА ПРАМИПЕКСОЛ ВО ЛЕКУВАЊЕ
НА СИНДРОМОТ НА НЕМИРНИ НОЗЕ

(57)

1. Употреба на соединение одбрано од 2-амино-6n-пропиламино-4,5,6,7-тетра-хидробензотиазол,
неговиот (-)-енантиомер и фармаколошки при–
фатливите соли, за добивање на лек за третирање
на синдромот на немирни нозе.
Има уште 2 патентни барања.

901601

A 61K 31/44

(13)

Т1

A 61P 25/24

(22)

01/11/2004

C 07D 213/80

(45)

30/09/2004

213/82 215/227
241/18 411/12
(21)

2004/376

(30)

20010009103 11/04/2001 GB

(96)

27/03/2002 EP 02713129.1

(97)

03/11/2004 EP 1377550 B1

(73)

Pfizer Inc

L и U,
кои може да бидат исти или различни, се
-N-, -N+(-О-) или -С(Н)-;

235 East 42nd Street, New York, New York 10017,
US

М и Q, кои може да бидат исти или различни, се
-N-, -N+(-О-) или -С(R4)-;

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

каде што прстенот А содржи 1 или 2 азотни атоми
и каде што L, U, М

(72)

ADAM, Mavis, Diane

или Q се -N+(-О-)-, прстенот А не содржи друг
азотен атом;

ANDREWS Mark David
GYMER Geoffrey Edward
HEPWORTH David
HOWARD Harry Ralph
MIDDLETON Donald Stuart
STOBIE Alan
(54)

ДЕРИВАТИ
НА
ФЕНИЛ ХЕТЕРОЦИКЛИЛ
ЕТЕР КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПОВТОРНО
ОДЗЕМАЊЕ НА СЕРОТОНИНОТ

(57)

1. Соединение со општата формула (I), негови
фармацевтски прифатливи соли, солвати или
полиморфи:

каде што:

R1 и R2, кои може да бидат исти или различни, се
водород, С1-6алкил, (СН2)m(С3-6циклоалкил), каде
што m=0,1, 2 или 3, или R1 и R2, заедно со азотот
за кој се прикачени, формираат азетидински
прстен;
W, Y и Z, кои може да бидат исти или различни,
се водород, халоген, С1-6алкил, СF3, ОСF3, С1алкилтио или С1-4алкокси; или Y и Z се поврзани
4
така што заедно со внатрешните врски на атомите,
Y и Z формираат споен 5- до 7-член карбоцикличен
или хетероцикличен прстен кој може да биде
заситен, незаситен или ароматски и каде што,
кога Y и Z формираат хетероцикличен прстен,
освен јаглеродните атоми, врската содржи еден
или два хетероатоми кои се независно одбрани
од кислород, сулфур и азот; и каде што W, Y и Z
не се сите водород; и
секој R4 е независно:

901601

Patenti

Glasnik

А-Х, каде што А = -(СН2)Р-, каде што р е 0, 1 или 2;
X е водород, СОNR6R7, ЅО2NR6R7, ЅО2NНС(=О)R6,
хидрокси, С1-4алкокси, NR8ЅО2R9, NO2, NR6R11, СN,
СО2R10, ЅR10, Ѕ(О)R9 или ЅО2R10; R6, R7, R8 и R10,
кои може да бидат исти или различни, се водород
или С1-6алкил, кој може да биде супституиран
независно со еден или повеќе R12; R9 е С1-6алкил,
кој може да биде супституиран независно со еден
или повеќе R12; R11 е водород, С1-6алкил, кој може да
биде супституиран независно со еден или повеќе
R12, С(О)R6, СО2R9, С(О)NНR6 или ЅО2NR6R7;
R12 е флуоро, хидрокси, СО2Н, С3-6циклоалкил,
NН2, СОNН2, С1-6алкокси, С1-6алкоксикар-бонил
или 5- или 6-член хетероцикличен прстен кој
содржи 1, 2 или 3 хетероатоми одбрани од N, Ѕ
и О може да бидат супституирани независно
со еден или повеќе R13; или R6 и R7, заедно со
азотот за кој се прикачени, формираат 4-, 5- или
6-член хетероцикличен прстен кој може да биде

(51)

C 07C 213/02

(11)

901667

215/54 217/62

(13)

Т1

35/32 49/223

(22)

01/11/2004

49/67 49/683

(45)

30/09/2004
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супституиран независно со еден или повеќе R13;
или 5- или 6-член хетероцикличен прстен кој
содржи 1, 2 или 3 хетероатоми одбрани од N,
Ѕ и О може да бидат супституирани независно со
еден или повеќе R13;
каде што R13 е хидрокси, С1-С4алкокси, флуоро,
С1-С6алкил, халоалкил, халоалкокси, -NН2, -NН(С1С6алкил) или -N(С1-С6алкил)2; или кога и двата М и Q, се СR4, групите R4 се поврзани така што
заедно со внатрешните врски на атомите, групите
R4 формираат споен 5- до 7-член карбоцикличен
или хетероцикличен прстен кој може да биде
заситен, незаситен или ароматски.
Има уште 20 патентни барања.

каде што R1, R2 и R3 независно еден од друг се
водород, метил, метокси, хидрокси, хидроксиметил,
карбамоил, сулфамоил или халоген, а R4 и R5
независно еден од друг се С1-6 алкил, или негова
сол, којашто постапка ги опфаќа следните етапи:

C 07D 311/20

а) енантиоселективно намалување на карбонил–

(21)

2004/378		

ната функција во соединение со формулата (II):

(30)

19990004850 30/12/1999 SE

(96)

22/12/2000 EP 00990151.3

(97)

10/11/2004 EP 1242361 B1

(73)

Pharmacia AB
112 87 Stockholm, SE

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

ANDERSSON Pehr G
HEDBERG Christian

(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ТОЛТЕРОДИН И
НЕГОВИ АНАЛОЗИ, КАКО И ИНТЕРМЕДИЕРИ
КОИ СЕ ДОБИВААТ ВО ПОСТАПКАТА

(57)

1. Постапка за енантиоселективно подготвување
на соединение со општата формула (Iа) или (Ib):

каде што R1, R2 и R3 се како што е дефинирано
погоре, со што се добива енантиомерно збогатено
соединение со формулата (IIIа) или (IIIb):

каде што R1, R2 и R3 се како што е дефинирано
погоре;
b) подложување на соединението со формулата
(IIIа) или (IIIb) на сигматропно прераспоредување,
со што се добива соодветно енантиомерно
збогатено соединение со формулата (I\/а) или
(IVb):

Patenti

901667

48

Glasnik

13/3

str.2-109 septemvri 2006 Skopje

каде што R1, R2 и R3 се како што е дефинирано
погоре;
с) подложување на соединението со формулата
(IVа) или (IVb) на Ваеуег-Villiger-ова оксидација, со
што се добива соодветно енантиомерно збогатено
соединение со општата формула (\/а) или (\/b):

(51)

A 61P 9/10

(11)

901614

A 61K 31/445

(13)

Т1

A 61P 9/00

(22)

01/11/2004

(21)

2004/380

(45)

30/09/2004

(30)

19990243380 01/02/1999 US
19990468665 21/12/1999 US

(96)

18/01/2000 EP 00909918.5

(97)

08/09/2004 EP 1150746 B1

(73)

BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF
TEXAS SYSTEM
Aventis Pharmaceuticals Inc
201 West 7th Street, Austin, Texas 78701, US and
Route 202-206, P.O.Box 6800, Bridgewater, NJ
08807-0800, US

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

PATTERSON Winston Campbell
DUMONT Jennifer A

(54)

УПОТРЕБА
НА
ДЕРИВАТИ
НА
4-Н-1БЕНЗОПИРАН-4-ОН
КАКО
ИНХИБИТОРИ
НА РАЗМНОЖУВАЊЕТО НА КЛЕТКИТЕ НА
МАЗНАТА МУСКУЛАТУРА

(57)

1. Употреба на соединение со формулата (I):

каде што:
R1 е водород, алкил со 1 до 6 јаглеродни атоми,
арил-С1-С4-алкил;
С1-С6-алкил
супституиран
со халоген, хидрокси, или карбокси; С3-С6циклоалкил, пиридил, тиенил, С3-С6-циклоалкилС1-С4-алкил,
С2-С6-алкенил,
С2-С6-алкинил,

901614

каде што R1, R2 и R3 се како што е дефинирано
погоре;
d) претворување на соединението со формулата
(Vа) или (Vb), со што се доби-ва соодветното
енантиомерно
збогатено
соединение
со
формулата (Iа) или (Ib); и
е)
евентуално претворување на соединението
со формулата (Iа) или (Ib) во негова сол.
Има уште 7 патентни барања.
фенил; фенил, моно- или полисупституиран со
халоген, С1-С4-алкил, С1-С4-алкокси, хидроксил,
карбоксил, СОО-алкил, СОNН2, СОNН-алкил,
СОN(алкил)2, нитро, трифлуорометил, амино, С1С4-алкиламино, ди-С1-С4-алкиламино, или фенил;
нафтил, карбоксил, -СНО, СОО-С1-C4-алкил,
примарен амино, алкиламино, аралкиламино,
диалкиламино, амидо, арил-амино, диариламино,
или -СН2О-С1-С4-алкил;
R2 е водород, алкил со 1 до 6 јаглеродни атоми,
арил, нитро, амино, ди-С1-С4-алкиламино, хало–
ген, хидроксил, алкокси, -СООН, -СОО-С1 С4алкил, -СНО, -СН2ОН или -СН2О-С1-С4-алкил;
R3 е водород, С1-С4-алкил; С1-С4-алкил супс–
титуиран со халоген, хидрокси или карбокси;
хидроксил, карбоксил, нитро, амино, С1-С4алкиламино, ди- С1-С4-алкиламино, халоген, -Оалкил-С(О)-алкил, -СНО, -СН2ОН, -СН2О- С1-С4
-алкил или R2N-С(О)-О-, каде што R е Н, С1-С6алкил, циклоалкил; или -О-алкил-С(О)-алкил или
арил;
R4 е водород, хидроксил С1-С4-алкокси, С1-С4алканоилокси, С1-С4-алкокси- карбонил, арилокси,
амино, С1-С4-алкиламино, ди-С1-С4-алкиламино,
или R’2-N-С(О)-О-, каде што R’ е Н, С1-С6-алкил,
циклоалкил или арил;
R5 е водород, С1-С6-алкил, арил-С1-С4-алкил, С3С6-циклоалкил,
С3-С6-цик-лоалкил-С1-С4-алкил,
алкиламино,
С1-С4-алканоил,
-С(О)-О-С1-С4алкил или ароил, каде што арилната група во
R1, R2, R3, R4 и R5 е несупституиран фенил или
фенил којшто е моно- или полисупституиран со
халоген, С1-С4-алкил, С1-С4-алкокси, хидроксил,
карбоксил, СОО-алкил, СОNН2, СОNН-алкил,
СОN(алкил)2, нитро, трифлуорометил, амино, С1С4-алкиламино, ди-С1-С4-алкиламино или фенил;
m е цел број помеѓу 0 и 3, а n е 1, или негова
фармаколошки прифатлива, киселински адитивна
сол, за производство на фармацевтски препарат
за инхибиција на размножувањето на клетките
на мазната мускулатура, при што дозирањето
со соединението со формулата (I) е помалку од
70%, првенствено помалку од 60%, а најдобро помалку од 50% од дозата која би била неопходна
да се контролира развојот на туморот.
Има уште 6 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/425

(11)

901613

A 61P 27/16

(13)

Т1

2004/381

(22)

01/11/2004

(45)

30/09/2004

(21)
(30)

19980015834 15/12/1998 FR

(96)

13/12/1999 EP 99958307.3

(97)

06/10/2004 EP 1140080 B1

(73)

Aventis Pharma S.A
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(54)

УПОТРЕБА НА РИЛУЗОЛ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
АКУСТИЧНИ ТРАУМИ

(57)

1. Употреба на рилузол или некоја од неговите
фармацевтски прифатливи соли, за добивање
лек за спречување и/или третирање на акустични
трауми.
Има уште 5 патентни барања.

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

STUTZMANN, Jean-Marie
RANDLE, John

Patenti

901613

50

Glasnik

(51)
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C 07D 265/30

901604

(11)

A 61K 31/5375 31/5377

(13)

Т1

A 61P 11/00 25/00

(22)

03/11/2004

C 07D 413/06

(45)

30/09/2004

(21)

2004/382

(30)

19990003854 25/03/1999 FR

(96)

21/03/2000 EP 00911009.9

(97)

01/09/2004 EP 1165528 B1

(73)

SANOFI - AVENTIS

група

174, Avenue de France 75013 Paris, FR
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
5/1/32, 1000, Скопје

(72)

DUCOUX Jean Philippe

ул.”Јани Лукровски”

EMONDS - ALT Xavier
GUEULE Patrick
PROIETTO Vincenzo
(54)

(57)

НОВИ
ДЕРИВАТИ
НА
МОРФОЛИН,
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И
ФАРМАЦЕВТСКИ ПОДГОТОВКИ
КОИ
ГИ
СОДРЖАТ СПОМЕНАТИТЕ ДЕРИВАТИ
1. Соединение со формула

		 во која:
		 - Аr претставува фенил кој е моносуп–
ституиран или дисупституиран со халоген атом;
(С1-С3)алкил; - X претставува група

901604

- R1 претставува атом на хлор, атом на бром, (С1С3)алкил или трифлуорометил;

- R2 претставува (С1-С6)алкил; (С3-С6)циклоалкил;
група - СR4R5СONR6R7
- R3 претставува група -СR4R5СОNR6R7

- R4 и R5 претставуваат ист радикал избран од
метил, етил, n-пропил или n-бутил;
- или алтернативно R4 и R5, заедно со јаглеродниот
атом кон кого се поврзани, создаваат (С3-С6)–
циклоалкил;
- R6 и R7 секој нeзависно претставува водород;
(С1-С3)алкил;

или алтeрнативно R6 и R7, заедно со азотниот атом
кон кого се поврзани, создаваат хетероцикличен
радикал избран од 1- азетидинил, 1-пиролидинил,
1-пиперидинил, 4-морфолинил, 4-тиоморфолинил
или перхидро-1-азепинил; како и нивни соли со
неоргански или органски киселини, нивни солвати
и/или нивни хидрати.
Има уште 26 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/50

901599

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

05/11/2004

(45)

30/09/2004

2004/384

(30)

19990401606 28/06/1999 EP

(96)

27/06/2000 EP 00949361.0

(97)

01/09/2004 EP 1194131 B1

(73)

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

(74)

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

(72)

ANDRE Frederic
LEWIS Gareth
MIGNONNEAU Jerome
RIBARDIERE Agnes

(54)

(57)
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1. Подоцна ослободено обложено јадро кое
создава ослободување на временски пулсирања,
кое содржи активна супстанција во своето јадро
и полимерна облога која содржи најмалку еден
или повеќе амонио метакрилатни кополимери,
се карактеризира со тоа што јадрото содржи
барем една или повеќе површинско-активни
состојки, една од споменатите површинско-активни
супстанции претставува средство кое се шири
во внатрешноста на полимерната облога и при
дадено ниво предизвикува моментални промени
на карактеристиките на облогата, споменатите
површинско-активни состојки се катјонски или
цвитерјонски по природа и вклучуваат катјонски
или цвитерјонски површинско-активни состојки
во износ помеѓу 10 и 50% со оглед на износот на
амонио метакрилатниот кополимер во облогата.
Има уште 26 патентни барања.

ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗАЖНИ ФОРМИ ЗА
КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ КОИШТО
ПРОДУЦИРААТ БАРЕМ ЕДЕН ВРЕМЕНСКИ
ПУЛС

Patenti

901599

52

Glasnik

(51)
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B 67D 1/08

901622

(11)

B 29C 45/17

(13)

Т1

B 67D 1/14 1/68

(22)

09/11/2004

(21)

2004/386

(45)

30/09/2004

(30)

20001015359 31/05/2000 NL

(96)

29/05/2001 EP 01938819.8

(97)

24/11/2004 EP 1289874 B1

(73)

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V
2e Weteringplantsoen 21 1017 ZD Amsterdam, NL

(74)

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

(72)

VAN DER KLAAUW Guido Petrus Johanne
BAX Bart Jan
VAN DUUREN Marius Corstiaan

(54)

УРЕД ЗА ТОЧЕЊЕ ПИЈАЛОЦИ

(57)

1. Уред за точење пијалоци (1), кој содржи систем
за ладење (4) и прачка за точење (8) со славина
за точење (14), контактот на флуидот со прачката
за точење (8) опфаќа прв (50) и втор канал (52),
коишто канали (50, 52) се во меѓусебна флуидна
комуникација непосредно до славината за точење
(14), а, во најмала мерка, за време на употребата,
водот за точење (48) се протега низ вториот канал
(52), при што формира доводна цевка (16), којшто
вод за точење (48) е, или може да биде, споен
на едниот крај со контејнер (6) за пијалоци, а на
другиот крај може да соработува со славината за
точење (14), назначен со тоа што доводната
цевка (16) и водот за точење (48) се така
проектирани, што водот за точење (48) може да се
внесе во доводната цевка (16) од приемниот крај
на доводната цевка (16) и може да се спроведе
низ доводната цевка (16) во славината за точење
(14), за да се спои со истата, така што за време на
употребата се избегнува допир помеѓу флуидот
кој треба да се издаде и уредот за точење којшто
е различен од наведениот контакт на флуидот со
наведениот вод за точење (48).
Има уште 30 патентни барања.

901622

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 69/732

(11)

901641

A 61K 31/22

(13)

Т1

C 07C 67/52

(22)

09/11/2004

(21)

2004/387

(45)

30/09/2004

(30)

19990000191 06/08/1999 SI

(96)

04/08/2000 EP 00946239.1

(97)

19/01/2005 EP1200385

(73)

Lek Pharmaceutical and Chemical Co. D.D
Verovskava 57, 1526 Ljubljana, SI

(74)

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

(72)

PFLAUM, Zlatko

13/3

str.2-109 septemvri 2006 Skopje

НАТРИУМОВА

СОЛ

53

(54)

КРИСТАЛИ НА
ПРАВАСТАТИН

НА

(57)

1. Натриумова сол на правастатин во кристална
форма се добива во постапка која се состои од
овие чекори на:
(а) обезбедување на раствор којшто содржи
правастатин и натриумови катјони во алфатичен
алкохол којшто има 1 до 4 јаглеродни атоми;
(б) додавање на етил ацетат кон споменатиот
алкохолен раствор којшто има 1 до 4 јаглеродни
атоми;
(в) ладење на споменатата смеша алохол / етил
ацетат; и
(г) кристализација.
Има уште 21 патентни барања.

Patenti

901641

54

Glasnik
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(51)

C 07K 14/785
A 61P 11/00

(13)

Т1

(21)

 2004/390

(22)

11/11/2004

назначени со тоа што:

(45)

30/09/2004

X е амино киселина одбрана од групата која се
состои од I,L,Nle (norleucine);

(96)

09/02/2000 EP 00910658.4

(97)

20/10/2004 EP 1151008 B1

(73)

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A,

(11)

901628

В е амино киселина одбрана од групата која се
состои од К, W, F,Y, Оrnithine;

Via Palermo, 26/A I-43100 Parma, IT
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

CURSTEDT Tore

ул.

‘‘Димитар

JOHANSSON Jan
JORNVALL Hans
ROBERTSON Bengt
VENTURA Paolo
(54)

(57)

ВЕШТАЧКИ
ПЕПТИДИ
КОИ
ИМААТ
ПОВРШИНСКА АКТИВНОСТ И НИВНАТА
УПОТРЕБА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ВЕШТАЧКО
ПОВРШИНСКИ АКТИВНО СРЕДСТВО
1 ЅР-С аналогони кои се дадени со општата
формула (I), според следниов амино киселински
код:

z е Ѕ и може евентуално да е поврзан преку естер
врска со група на ацил која содржи 12-22 атоми на
јаглерод;
а е цел број од 1 до 19;
b е цел број од 1 до 19;
с е цел број од 1 до 21;
d е цел број од 0 до 20;
е е 0или 1;
f е0 или 1;
n е 0 или 1;
m е 0 или 1;
со следниве услови:
- n + m > 0;
- (ХаВ)n(ХbВ)n(ХсВ)mХd е секвенца која има
максимум од 22 амино киселини, претпочитајќи да
има од 10 до 22 амино киселини.
Има уште 15 патентни барања.

901628

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 261/18
A 61K 31/42

(13)

Т1

(21)

 2004/391

(22)

11/11/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(96)

07/05/1999 EP 99924906.3

(97)

13/10/2004 EP 1077956 B1

(73)

Universita’ Degli Studi Di Catania

901651

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

GEREMIA Ernesto
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(54)

3-СУПСТИТУИРАНИ 5-АРИЛ-4 ИЗОКСАЗОЛ–
КАРБОНИТРИЛИ КОИ ИМААТ АНТИВИРУСНО
ДЕЈСТВО

(57)

1. Соединение одбрано од групата која се состои
од:
- 3-метилтио-5-[4-[2-(4-метилфенокси)етокси]фен
ил]-4-изоксазолкарбонитрил
- 3-метилтио-5-[4-[2-(4-бромофенокси)етокси]фен
ил]-4-изоксазолкарбонитрил

Piazza Universita, 2 95124 Catania, IT
(74)

13/3

ул.

етил-4-[[2-[4-(3-метилтио-4-циано-5-изоксазо–
лил)-фенокси]етил]окси]бензоат,

‘‘Димитар

Има уште 2 патентни барања.

TEMPERA Gianna
CASTRO Angelo
GAROZZO Adriana
GUERRERA Francesco
CAMPAGNA Rossella Maria

(51)

C 07D 457/06

		
(21)

 2004/392

(11)

901638

(13)

Т1

(72)

TOMASI Attilio
MAGENES Stefania

(22)

15/11/2004

RAMELLA Giuliano

(45)

30/09/2004

UNGARI Mario

(96)

19/03/2001 EP 01915373.3

(97)

10/11/2004 EP 1280803 B1

(54)

КРИСТАЛНА ФОРМА II НА КАБЕРГОЛИН

(73)

Pharmacia Italia S.p.A

(57)

1. Кристална форма II на каберголин

Via Robert Koch 1.2, 20152 Milano, IT
(74)

PANDOLFI Marco

Има уште 11 патентни барања.

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

Patenti
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D 06B 23/20

(11)

901617

		

(13)

Т1

(21)

(22)

18/11/2004

(45)

30/09/2004

2004/397

(30)

20001029780 16/06/2000 DE

(96)

14/05/2001 EP01111716.5

(97)

17/11/2004 EP1164214

(73)

Gutermann & Co. AG
Claridenstrasse 25 8023 Zurich, CH

(74)

ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. “Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72)

Fehrenbach Gregor

(54)

ПОСТАПКА И НАПРАВА
ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ

(51)

ЗА

ФАРБАЊЕ

C 07C 213/08

(11)

901598

(13)

Т1

A 61P 25/24

(22)

19/11/2004

C 07C 217/74

(45)

30/09/2004

2004/398

(96)

17/07/2000 EP00945958.7

(97)

15/09/2004 EP 1213279 B1

(73)

Medichem S.A

1. Постапка за бојадисување текстилни материјали,
при која во еден котел за бојадисување (7)
се врши бојадисување на текстилни влакна и
еден дел од содржината на течноста од котелот
за бојадисување се пумпа преку циркуларен
проводник (5), кој води низ еден додатен сад (2)
преку додатен сад (2), при што во додатниот сад
(2) се таложи минимална определена количина
од испумпаната течност и на таа количина се
дозираат реакциски хемикалии, карактеристична
по тоа што реакциските хемикалии се додаваат
преку еден доводен канал (1), кој се наоѓа во
пределот на одводот (3) на додатниот сад (2),
при што додадените реакциски хемикалии во
значителен дел по директен пат преку одводот (3)
се исфрлуваат од додатниот сад (2).
Има уште 14 патентни барања.

A 61K 31/135

(21)

(57)

Fructuos Gelabert, 6-8,08970 Sant Joan Despi, ES
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

ARNALOT I AGUILAR, Carmen

се доведува во реакција со органомагнезиумово
соединение со општата формула (III):

каде што X е атом на халоген и, по желба, по пат
на реакција на истото со физиолошки прифатлива
киселина, може да се добие сол на така добиениот
венлафаксин.
Има уште 6 патентни барања.

BOSCH I LLADO Jordi
CAMPS GARCIA Pelayo
ONRUBIA MIGUEL Maria del Carmen
SOLDEVILLA MADRID Nuria
(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ВЕНЛАФАКСИН

(57)

1. Постапка за добивање венлафаксин и/или негови
физиолошки прифатливи адитивни соли, назначена
со тоа што соединение со општата формула (II):

каде што R е С1-С10 алкилна, арилна, аралкилна или
циклоалкилна група со 3 до 6 атоми на јаглерод,

901598

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 211/90

(11)

901597

(72)
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LEMMENS Jacobu Maria

A 61K 31/44

(13)

Т1

A 61P 9/10

(21)

 2004/400

(22)

19/11/2004

(45)

30/09/2004

(96)

15/08/2001 EP01974982.9

(54)

АМЛОДИПИН ФУМАРАТ

(97)

24/11/2004 EP 1309556 B1

(57)

(73)

Pfizer Limited

1. Киселинска адитивна сол на амлодипин со
фумарна киселина.

261 Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,
GB
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(51)

C 07D 263/58

(11)

		

(13)

Т1

(22)

24/11/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20010200534 16/02/2001 EP

(96)

14/02/2002 EP02719858.9

(97)

15/12/2004 EP1362040

(73)

Solvay Pharmaceuticals B.V

BENNEKER Franciscus Bernardus Gemma
PICHA Frantisek

Има уште 17 патентни барања.

901639

(21)

 2004/401

PETERS Theodorus Hendricus Antonius

C.J. van Houtenlaan 36 1381 CP Weesp, NL
(74)

ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. “Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72)

AAR, Marcel P.M. van
SCHOUTEN Stefanus
ZORGDRAGER Jan
HESLINGA Michiel C

(54)

ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА МЕСИЛАТИ
НА ПИПЕРАЗИН ДЕРИВАТИ

(57)

1. Постапката за припремање на пиперазин
деривати, окарактеризиран е со тоа што
месилатот од соединенијата имајќи ја формулата
(1)

е припремен реагирајќи со амин од формулатa (2)

при што
- R1 е хидроген или флуор

- R2е хидроген, алкил (1-4 С). алкокси (1-4 С) или
охо група
- А претставува хетероциклична група од 5-7
прстенести атоми при што 1-3 хетероатоми од
групата О, N и Ѕ се присутни
- Y е метил, етил, етил заменет со еден или повеќе
флуорин атоми, циклоалкил (3-7 С) метил по избор
заменет со еден или повеќе флуорин атоми, или
група од формулата (5)

при што Z е хидроген, фенил, фенил заменет со
1-3 супституенти од групата хидроксил, халоген,
алкил (1-4 С), алкокси (1-4 С) или цијанид, и R3 e
хидроген или 1-3 субституент од групата халоген,
хидрокси, аклил (1-4 С) или алкокси (1-4 С).
Има уште 11 патентни барања.

и метансулфоник анхидрид, во која формула X
претставува група од формулатa (4) со соединение
од формулата (3)
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E 04B 2/14  2/42

(11)

901661

		

(13)

Т1

(21)

(22)

25/11/2004

(45)

30/09/2004

 2004/402

(30)

20000001625 26/01/2000 GB

(96)

26/01/2001 EP01300709.1

(97)

22/09/2004 EP1120505

(73)

GRAY, John E
5 Drinkwater Street, Douglas, Isle of Man, GB

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

DE LA ROIJ Robin
GRAY John E
CRAIG Joseph
WEIPERS William
ALCOCK Malcolm

(54)

ЅИДАРСКИ БЛОК ПОГОДЕН ЗА ИЗГРАДБА НА
КАМЕНИ ЅИДОВИ СО СУВО РЕДЕНА ИЗВЕДБА

(57)

1. Еднообразен калап на градежен блок (цигла)
(1) кој содржи:
I) прв и втор надворешен ѕид (2) кои се попречно
меѓусебно оддалечени;
II) прв и втор внатрешен ѕид (3) кои се наоѓаат меѓу
претходно наведените и, засебно, непосредно
до првиот и вториот надворешен ѕид и кои се
попречно оддалечени од истите, но и меѓусебно;

(51)

(11)

A 61K 31/4365

(13)

Т1

A 61P 29/00

(22)

25/11/2004

C 07D 495/04 495/20

(45)

30/09/2004

(21)

 2004/404

(30)

JPA 2000105770 29/02/2000 JP

(96)

28/02/2001 EP01908123.1

(97)

10/11/2004 EP1259515

(73)

Takeda Pharmaceutical Company Limited

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

YASUMA Tsuneo

ул.

IV) трета група од два попречни ѕидови (6) која
ги поврзува меѓусебно внатрешните ѕидови, при
што двата попречни ѕида од третата група се
поставени на четвртина од должината на блокот,
така што помеѓу внатрешните ѕидови на блокот
се формира празнина (7), а третата група на
попречни ѕидови има група од поврзани засечени
региони (11) во вид на “V”; назначен со тоа што
истиот додатно содржи повеќето издадени делови
(14) на горните површини на надворешните
ѕидови, при што горните површини на издадените
делови се на исто рамниште со горните површини
на внатрешните ѕидови; и блокот додатно содржи
вертикални, скалесто намалени надворешни
ѕидови на секој свој раб.
Има уште 4 патентни барања.

901648

C 07D 495/14

1-1, Doshomachi 4-chome Chuoku
08645, JP

III) прва група од три попречни ѕидови (4) кои ги
поврзуваат првиот внатрешен и надворешните
ѕидови, потоа втора група од три попречни
ѕидови (4) кои ги поврзуваат вториот внатрешен
и надворешните ѕидови, при што од попречните
ѕидови од секоја група, по еден има на краевите
од блокот и по еден во средината на истиот, со што
помеѓу секој соседен пар внатрешни и надворешни ѕидови се формираат по две празнини (5), а
секоја од наведените прва и втора група попречни
ѕидови е формирана со поврзани засечени
региони (11а) во вид на “V”;

Osaka 540‘‘Димитар

BABA Atsuo
MAKINO Haruhiko
AOKI Isao
NAGATA Toshiaki
(54)

ДЕРИВАТИ НА ТИЕНОПИРИДИН И НИВНА
УПОТРЕБА
КАКО
АНТИИНФЛАМАТОРНИ
СРЕДСТВА

(57)

1. Соединение претставено со формулата (I):

назначено со тоа што :
G претставува атом на халоген или хидроксилна
група;
аlк претставува С1-6 алкиленска група, која може
да биде супституирана со 1 до 4 супституенти
одбрани од атом на халоген, амино група, N-(C1-6
алкил)амино група, N,N-(C1-6 алкил)амино група, С1алкилна група, која може да биде супституирана
6
со 1 до 3 атоми на халоген и С1-6 алкокси група,
која може да биде супституирана со 1 до 3 атоми
на халоген;
X претставува атом на кислород, тио група,
сулфинилна група или сулфонилна група, или (СН2)q- (q претставува цел број од 0 до 5);

R претставува амино група претставена со
формулата:
-N(R1)(R2)

каде што R1 и R2, кои може да бидат исти или

901648

Patenti

Glasnik

различни, се: (1) атом на водород, (2) С1-8 алкилна
група, (3) С2-8 алкенилна група, (4) С2-8 алкинилна
група, (5) С4-8 алкадиенилна група, (6) С4-8
алкадиинилна група, (7) С3-7 циклоалкилна група,
(8) С5-7 циклоалкенилна група, (9) С5-7 циклоалкадиенилна група, (10) С4-9 циклоалкилалкилна
група, (11) С4-9 циклоалкил-алкенилна група, (12)
С7-9 фенилалкилна група, (13) С11-13 нафтилалкилна
група, (14) фенилна група, (15) нафтилна група,
(16) формилна група, (17) карбонилна група во
комбинација со: (а) С1-10 алкилна група, (b) С2-10
алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група, (d) С3-7
циклоалкилна група, (е) С5-7 циклоалкенилна
група, (f) фенилна група или (g) пиридилна група,
(18) сулфонилна група, (19) сулфонилна група во
комбинација со: (а) С1-10 алкилна група, (b) С2-10
алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група, (d) С3-7
циклоал-килна група, (е) С5-7 циклоалкенилна
група, (f) фенилна група или (g) пиридилна група,
(20) сулфинилна група, (21) сулфинилна група во
комбинација со: (а) С1-10 алкилна група, (b) С2-10
алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група, (d) С3-7
циклоалкилна група, (е) С5-7 циклоалкенилна
група, (f) фенилна група или (д) пиридилна група,
(22) заситена или незаситена 5- до 7-члена
хетероциклична група која содржи еден атом на
сулфур, еден атом на азот, или еден атом на
кислород, (23) заситена или незаситена 5- до 6члена хетероциклична група која содржи 2-4
атоми на азот, (24) заситена или незаситена 5- до
6-члена хетероциклична група која содржи 1-2
атоми на азот и еден атом на сулфур или кислород,
или (25) оние хетероциклични групи кои, кога ќе се
кондензираат со заситен или незаситен 5- до 6член прстен, содржат 2 или помалку атоми на
азот, бензенски прстен, или 5-член прстен кој
содржи еден атом на сулфур, кои засебно може
да бидат супституирани со 1 до 3 супституенти
одбрани од групата која се состои од: (I) С1-10
алкилна група, (II) С2-10 алкенилна група, (III) С2-10
алкинилна група, (IV) С3-8 циклоалкилна група, (v)
С3-8
циклоалкенилна
група,
(vi)
С4-8
циклоалкадиенилна група, (VII) фенилна група,
(VIII) нафтилна група, (IX) антрилна група, (X)
фенантрилна група, (XI) аценафтенилна група,
(XII) 5- до 6-члена ароматска, моноциклична
хетероциклична група која содржи 1 до 4
хетероатоми одбрани од атоми на азот, сулфур и
кислород, (XIII) 8- до 12-члена ароматска,
моноциклична хетероциклична група која содржи
1 до 4 хетероатоми одбрани од атоми на азот,
сулфур и кислород, (XIV) 5- до 8-члена
неароматска, моноциклична хетероциклична
група која содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од
атоми на азот, сулфур и кислород, (xv) атом на
халоген, (XVI) амино група, (XVII) амино група која
има една или две: (а) С1-10 алкилни групи, (b) С3-7
циклоалкилни групи, (с) С2-10 алкенилни групи, (d)
С2-10 алкинилни групи, (е) С3-7 циклоалкенилни
групи, (f) С6-14 арилни групи кои може да имаат С1-4
алкилна група, (g) заситени или незаситени 5- до
7-члени хетероциклични групи кои содржат еден
атом на сулфур, еден атом на азот, или еден атом
на кислород, (h) заситени или незаситени 5- до 6-
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члени хетероциклични групи кои содржат 2-4
атоми на азот, (I) заситени или незаситени 5- до
6-члени хетероциклични групи кои содржат 1-2
атоми на азот и еден атом на сулфур или кислород,
(ј) оние хетероциклични групи кои, кога ќе се
кондензираат со заситен или незаситен 5- до 6член прстен, содржат 2 или помалку атоми на
азот, бензенски прстен, или 5-член прстен кој
содржи еден атом на сулфур, или (k) С3-7
алканоилни групи, или (I) двете групи во
наведената супституирана амино група може во
комбинација да формираат 5- до 7-член прстен
кој содржи азот, (XVIII) амидино група, (XIX)
формилна група, (XX) карбонилна група во
комбинација со: (а) С1-10 алкилна група, (b) С2-10
алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група, (d) С3-7
циклоалкилна група, (е) С5-7 циклоалкенилна
група, (f) фенилна група, или (g) пиридилна група,
(XXI) хидроксилна група, (XXII) С1-10 алкокси група,
(XXIII) С3-7 циклоалкилокси група, (XXIV) С2-10
алкенилокси група, (xxv) С3-7 циклоалкенилокси
група, (XXVI) С2-10 алкинилокси група, (XXVII)
фенил-С1-4 алкилокси
група,
(XXVIII)
С2-4
алканоилокси група, (XXIX) С3-4 алкенилокси
група, (XXX) С3-4 алкиноилокси група, (XXXII)
фенокси
група,
(XXXII)
фенокси
група
супституирана со халоген, (XXXIII) тиолна група,
(XXXIV) С1-10 алкилтио група, (XXXV) С3-7
циклоалкилтио група, (XXXVI) С2-10 алкенилтио
група, (XXXVII) С3-7 циклоалкенилтио група, (хххviii)
С2-10 алкинилтио група, (XXXIX) фенил-С1-4
алкилтио група, (Xl) С2-4 алканоилтио група, (XlI)
С3-4 алкеноилтио група, (XlII) С3-4 алкиноилтио
група, (XlIII) фенилтио група, (XLIV) фенилтио
група супституирана со атом на халоген, (хlv)
карбоксилна
група,
(XIVI)
С1-6
алкилоксикарбонилна група, (XLVII) С2-6 алкенилоксикарбонилна група, (XLVIII) С2-6 алкинилоксикарбонилна група, (XIIX) С6-10 арил-С1-6 алкилоксикарбонилна група, чијашто арилна група може
да биде супституирана со: (а) С1-10 алкилна група,
(b) С2-10 алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група,
(d) С3-8 циклоалкилна група, (е) С3-8 циклоалкенилна
група, (f) С4-8 циклоалкадиенилна група, (g) С6-14
арилна група, (h) ароматска или неароматска 5-до
7-члена хетероциклична група која содржи еден
атом на сулфур, еден атом на азот, или еден атом
на кислород, (I) ароматски или неароматски 5-до
6-члени хетероциклични групи кои содржат 2-4
атоми на азот, (ј) ароматски или неароматски 5- до
6-члени хетероциклични групи кои содржат 1-2
атоми на азот или еден атом на сулфур или
кислород, (k) оние хетероциклични групи кои, кога
ќе се кондензираат со 5- до 6-член прстен, содржат
2 или помалку атоми на азот, бензенски прстен,
или 5-член прстен кој содржи еден атом на сулфур,
(I) С6-14 арил-С1-6 алкилна група,.(m) амино група,
(n) амино група која има една или две: (а’) С1-10
алкилни групи, (b’) С3-7 циклоал-килни групи, (с’)
С2-10 алкенилни групи, (d) С2-10 алкинилни групи,
(е’) С3-7 циклоалкенилни групи, (f) С6-14 арилни
групи кои може да имаат С1-4 алкилна група, (g’)
заситени или незаситени 5- до 7-члени
хетероциклични групи кои содржат еден атом на
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сулфур, еден атом на азот, или еден атом на
кислород, (h’) заситени или незаситени 5- до 6члени хетероциклични групи кои содржат 2-4
атоми на азот, (I’) заситени или незаситени 5- до
6-члени хетероциклични групи кои содржат 1-2
атоми на азот и еден атом на сулфур или кислород,
(ј’) оние хетероциклични групи кои, кога ќе се
кондензираат со заситен или незаситен 5- до 6член прстен, содржат 2 или помалку атоми на
азот, бензенски прстен, или 5-член прстен кој
содржи еден атом на сулфур, или (k’) С3-7
алканоилни групи, или (I’) двете групи во
наведената супституирана амино група може во
комбинација да формираат 5- до 7-член прстен
кој содржи азот, (о) амидино група, (m) формилна
група, (р) формилна група, (q) карбонилна група
во комбинација со: (а’) С1-10 алкилна група, (b’) С2-10
алкенилна група, (с’) С2-10 алкинилна групаг (d’) С3-7
циклоалкилна група, (е’) С5-7 циклоалкенилна
група, (f’) фенилна група или (g’) пиридилна група,
(r) карбамоилна група, (ѕ) N-моно- С1-4
алкилкарбамоилна
група,
(t)
N,N-ди-С1-4
алкилкарбамоилна група, (u) сулфамоилна група,
(v) N-моно-С1-4 алкилсулфамоилна група, (w)
фенилсулфамоилна, (х) р-толуенсулфамоилна,
(у) N,N-дисупституирана С1-4 алкилсулфамоилна
група, (z) N-C1-4 алкил-N-фенилсулфамоилна
група, (аа) карбоксилна група, (bb) С1-10
алкоксикарбонилна група, (сс) хидроксилна група,
(dd) С1-10 алкокси група, (ее) С2-10 алкенилокси
група, (ff) С3-7 циклоалкилокси група, (gg) С6-14
арил-С1-6 алкилокси, (hh) С6-14 арилокси група, (II)
меркапто група, (јј) С1-10 алкилтио група, (kk) С6-14
арил-С1-6 алкилтио група, (II) С6-14 арилтио група,
(mm) сулфо група, (nn) цијано група, (оо) азидо
група, (рр) нитро група, (qq) нитрозо група, или (rr)
атом на халоген, (I) формилоксикарбонилна група,
(II) С2-4 алканоил-оксикарбонилна група, (III) С3-4
алкеноил-оксикарбонилна група, (lII) С3-4 алкиноилоксикарбонилна група, (lIV) фенилоксикарбо–
нилна група, (lV) нафтилоксикарбонилна група,
(IVI) карбоксилна група амидирана со: (а) амино
група, (b) амино група која има една или две: (а’)
С1-10 апкилни групи, (b’) С3-7 циклоалкилни групи,
(с’) С2-10 ал-кенилни групи, (d’) С2-10 алкинилни
групи, (е’) С3-7 циклоалкенилни групи, (f’) С6-14
арилни групи кои може да имаат С1-4 алкилна
група, (g’) заситени или незаситени 5- до 7-члени
хетероциклични групи кои содржат еден атом на
сулфур, еден атом на азот, или еден атом на
кислород, (h’) заситени или не-заситени 5- до 6члени хетероциклични групи кои содржат 2-4
атоми на азот, (I’) заситени или незаситени 5- до
6-члени хетероциклични групи кои содржат 1-2
атоми на азот и еден атом на сулфур или кислород,
(ј’) оние хетероциклични групи кои, кога ќе се
кондензираат со заситен или незаситен 5- до 6член прстен, содржат 2 или помалку атоми на
азот, бензенски прстен, или 5-член прстен кој
содржи еден атом на сулфур, или (k’) С3-7 алканоилни групи, или (l’) двете групи во наведената
супституирана амино група може во комбинација
да формираат 5- до 7-член прстен кој содржи азот,
(lVII) С6-14 арил-С1-6 алкилна група, (lVIII)
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карбамоилна група, (IIX) карбамоилна група која
има една или две: (а) С1-10 алкилни групи, (b) С3-7
циклоалкилни групи, (с) С2-10 алкенилни групи, (d)
С2-10 алкинилни групи, (е) С3-7 циклоалкенилни
групи, (f) С6-14 арилни групи кои може да имаат С1-4
алкилна група, (g) заситени или незаситени 5- до
7-члени хетероциклични групи кои содржат еден
атом на сулфур, еден атом на азот, или еден атом
на кислород, (h) заситени или незаситени 5- до 6члени хетероциклични групи кои содржат 2-4
атоми на азот, (I) заситени или незаситени 5- до
6-члени хетероциклични групи кои содржат 1 -2
атоми на азот и еден атом на сулфур или кислород,
(ј) оние хетероциклични групи кои, кога ќе се
кондензираат со заситен или незаситен 5- до 6член прстен, содржат 2 или помалку атоми на азот,
бен-зенски прстен, или 5-член прстен кој содржи
еден атом на сулфур, или (k) С3-7 алканоилни
групи, или (I) двете групи во наведената
супституирана кар-бамоилна група може во
комбинација да формираат 5- до 7-член прстен кој
содржи азот, (lX) тиокарбамоилна група, (lXI)
метилтиокарбамоилна група, (lXII) етилтио–
карбамоилна група, (lXIII) фенилтиокарбамоилна
група, (lXIV) сулфамоилна група, (lXV) сулфамо–
илна група која има една или две: (а) С1-10алкилни
групи, (b) С3-7 циклоалкилни групи, (с) С2-10
алкенилни грули, (d) С2-10 алкинилни групи, (е) С3-7
циклоалкенилни групи, (f) С6-14 арилни групи кои
може да имаат С1-4 алкилна група, (g) заситени
или незаситени 5- до 7-члени хетероциклични
групи кои содржат еден атом на сулфур, еден атом
на азот, или еден атом на кислород, (h) заситени
или незаситени 5- до 6-члени хетероциклични
групи кои содржат 2-4 атоми на азот, (i) заситени
или незаситени 5- до 6-члени хетероциклични
групи кои содржат 1-2 атоми на азот и еден атом
на сулфур или атом на кислород, (ј) оние
хетероциклични групи кoи, кога ќе се кондензираат
со заситен или незаситен 5- до 6-член прстен,
содржат 2 или помалку атоми на азот, бензенски
прстен, или 5-член прстен кој содржи еден атом на
сулфур, или (k) С3-7 алканоилни групи, или (I) двете
групи во наведената супституирана сулфамоилна
група може во комбинација да формираат 5- до
7-член прстен кој содржи азот, (lXVI) меркапто
група, (lXVII) сулфо група, (lXVIII) цијано група,
(lXIX) азидо група, (lXX) нитро група, (lXXI) нитрозо
група, или (lXXII) оксо група, или R1 и R2 заедно
формираат 5- до 7-член хетероцикличен прстен
кој содр-жи азот, кој може да биде супституиран со
1 до 3 супституенти одбрани од групата која се
состои од горенаведените (I) до (lXXII) и може да
биде кондензирач со ароматски моноцикличен
хетероцикличен прстен или ароматски прстен, или
R
претставува
евентуално
супституирана
хетероциклична група одбрана од заситена или
незаситена 5- до 7-члена хетероциклична група
која содржи еден атом на сулфур, еден атом на
азот, или еден атом на кислород, заситена или
незаситена 5- до 6-члена хетероциклична група
која содржи 2-4 атоми на азот, заситена или
незаситена 5- до 6-члена хетероциклична група
која содржи 1-2 атоми на азот и еден атом на
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сулфур или кислород, или оние хетероциклични
групи кои, кога ќе се кондензираат со заситен или
незаситен 5- до 6-член прстен, содржат 2 или
помалку атоми на азот, бензенски прстен, или 5член прстен кој содржи еден атом на сулфур, кои
може засебно да бидат супституирани со 1 до 3
супституенти кои се одбрани од горенаведените
(I) до (lXXII) како што е дефинирано во однос на
R1  и R2; прстенот В претставува 5- до 8-член
прстен кој содржи Y, чиишто атоми кои го
сочинуваат прстенот не содржат атом на азот, кој
може да биде супституиран

со 1 до 4 супституенти одбрани од горенаведените
(I) до (lXXII) како што е дефинирано во однос на
R1 и R2;
Y претставува атом на кислород, тио група,
сулфинилна или сулфонилна група каде што Rа и
Rb се исти или различни и, засебно, претставуваат:
(1) атом на халоген, (2) атом на водород, (3) С1алкилна група, (4) С2-8 алкенилна група, (5) С2-8
8
алкинилна група, (6) С4-8 алкадиенилна група,
(7) С4-8 алкадинилна група, (8) С3-7 циклоалкилна
група, (9) С5-7 циклоалкенилна група, (10) С5-7
циклоалкадиенилна група, (11) С4-9 циклоалкил–
алкилна група, (12) С4-9 циклоалкилалкенилна
група, (13) С7-9 фенилалкилна група, (14) С11нафтилалкилна група, (15) фенилна група,
13
(16) нафтилна група, (17) формилна грула, (18)
карбонилна група во комбинација со: (а) С1-10
алкилна група, (b) С2-10 алкенилна група, (с) С2-10
алкинилна група, (d) С3-7 циклоалкилна група, (е)
С5-7 циклоалкенилна група, (f) фенилна група или
(g) пиридилна група, (19) карбамоилна група, (20)
карбамоилна група која има една или две: (а) С1-10
алкилни групи, (b) С3-7 циклоалкилни групи, (с)

С2-10 алкенилни групи, (d) С2-10 алкинилни групи, (е)
С3-7 циклоалкилни групи, (f) С6-14 арилни групи кои
може да имаат С1-4 алкилна група, (g) заситени
или незаситени 5- до 7-члени хетероциклични
групи кои содржат еден атом на сулфур, еден
атом на азот, или еден атом на кислород, (h)
заситени или незаситени 5- до 6-члени
хетероциклични групи кои содржат 2-4 атоми на
азот, (I) заситени или незаситени 5- до 6-члени
хетероциклични групи кои содржат 1-2 атоми на
азот и еден атом на сулфур или кислород, (ј) оние
хетероциклични групи кои, кога ќе се кондензираат
со заситен или незаситен 5- до 6-член прстен,
содржат 2 или помалку атоми на азот, бензенски
прстен, или 5-член прстен кој содржи еден атом
на сулфур, или (k) С3-7 алканоилни групи, или (I)
двете групи во наведената карбамоилна група
може во комбинација да формираат 5- до 7-член
прстен кој содржи азот, (21) тиокарбамоилна
група, (22) метилтиокарбамоилна група, (23) етилтиокарбамоилна група, (24) фенилтиокарбамоилна
група, (25) сулфонилна група, (26) сулфонилна
група во комбинација со: (а) С1-10 алкилна група,
(b) С2-10 алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група,
(d) С3-7 циклоалкилна група, (е) С5-7 цикло-
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алкенилна група, (f) фенилна група или (g)
пиридилна група, (27) сулфинилна група, (28)
сулфинилна група во комбинација со: (а) С1-10
алкилна група, (b) С2-10 алкенилна група, (с) С2-10
алкинилна група, (d) С3-7 циклоалкилна група, (е)
С5-7 циклоалкенилна група, (f) фенилна група или
(g) пиридилна група, (29) хидроксилна група, (30)
С1-10 алкокси група, (31) С3-7 циклоалкилокси група,
(32)
С2-10
алкенилокси
група,
(33)
С3-7
циклоалкенилокси група, (34) С2-10 алкинилокси
група, (35) фенил-С1-4 алкилокси група, (36) С2-4
алканоилокси група, (37) С3-4 алкенилокси група,
(38) С3-4 алкинилокси група, (39) фенокси група,
(40) фенокси група супституирана со халоген, (41)
тиолна група, (42) С1-10 алкилтио група, (43) С3-7
циклоалкилтио група, (44) С2-10 алкенилтио група,
(45) С3-7 циклоалкенилтио група, (46) С2-10
алкинилтио група, (47) фенил-С1-4 алкилтио група,
(48) С2-4 алканоилтио групаг (49) С3-4 алкеноилтио
група, (50) С3-4 алкиноилтио група, (51) фенилтио
група, (52) фенилтио група супституирана со
халоген, (53) карбоксилна група, (54) С1-6 алкилоксикарбонилна група, (55) С2-6 алкенилоксикарбонилна група, (56) С2-6 алкинил-оксикар–
бонилна група, (57) С6-10 арил-С1-6-оксикарбонилна
група чијашто арилна група може да биде
супституирана со: (а) С1-10 алкилна група, (b) С2-10
алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група, (d) С3-8
циклоалкилна група, (е) С3-8 циклоалкенилна
група, (f) С4-8 циклоалкадиенилна група, (g) С6-14
арилна група, (h) ароматска или неароматска 5до 7-члена хетероциклична група која содржи
еден атом на сулфур, еден атом на азот, или еден
атом на кислород, (I) ароматски или неароматски
5- до 6-члени хетероциклични групи кои содржат
2-4 атоми на азот, (ј) ароматски или неароматски
5- до 6-члени хетероциклични групи кои содржат
1-2 атоми на азот и еден атом на сулфур или
кислород, (k) оние хетероциклични групи кои, кога
ќе се кондензираат со 5- до 6-член прстен, содржат
2 или помалку атоми на азот, бензенски прстен,
или 5-член прстен кој содржи еден атом на сулфур,
(I) С6-14 арил-С1-6 алкилна група, (m) амино група,
(n) амино група која има една или две; (а’) С1-10
апкилни групи, (b’) С3-7 циклоалкилни групи, (с’) С2алкенилни групи, (d’) С2-10 алкинилни групи, (е’)
10
С3-7 циклоалкенилни групи, (f’) С6-14 арилни групи
кои може да имаат С1-4 алкилна група, (g’) заситени
или незаситени 5- до 7-члени хетероциклични
групи кои содржат еден атом на сулфур, еден
атом на азот, или еден атом на кислород, (h’)
заситени или незаситени 5- до 6-члени
хетероциклични групи кои содржат 2-4 атоми на
азот, (I’) заситени или незаситени 5- до 6-члени
хетероциклични групи кои содржат 1-2 атоми на
азот и еден атом на сулфур или кислород, (ј’) оние
хетероциклични групи кои, кога ќе се кондензираат
со заситен или незаситен 5- до 6-член прстен,
содржат 2 или помалку атоми на азот, бензенски
прстен, или 5-член прстен кој содржи еден атом
на сулфур, или (k’) С3-7 алканоилни групи, или (I’)
двете групи во наведената супституирана амино
група може во комбинација да формираат 5- до
7-член прстен, кој содржи азот, (о) амидино група,
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(р) формилна група, (q) карбонилна група во
комбинација со: (а’) С1-10 алкилна група, (b’) С2-10
алкенилна група, (c’) С2-10 алкинилна група, (d’) С3циклоалкилна група, (е’) С5-7 циклоалкенилна
7
група, (f’) фенилна група или (g’) пиридилна група,
(r)
карбамоилна
група,
(ѕ)
N-моно-С1-4
алкилкарбамоилна
група,
(t)
N,N-ди-С1-4
алкилкарбамоилна група, (u) сулфамоилна група,
(v) N-моно-С1-4 алкилсулфамоилна група, (w)
фенилсулфамоилна група, (х) р-толуенсулфамоил,
(у) N,N-дисупституиран С1-4 алкилсулфамоилна
група, (z) N-C1-4 алкил-N-фенилсулфамоилна
група, (аа) карбоксилна група, (bb) С1-10
алкоксикарбонилна група, (сс) хидроксилна група,
(dd) С1-10 алкокси група, (ее) С2-10 алкенилокси
група, (ff) С3-7 циклоалкилокси група, (gg) С6-14
арил-С1-6 алкилокси, (hh) С6-14 арилокси група, (II)
меркапто група, (јј) С1-10 алкилтио група, (kk) С6-14
арил-С1-6 алкилтио група, (II) С6-14 арилтио група,
(mm) сулфо група, (nn) цијано група, (оо) азидо
група, (рр) нитро група, (qq) нитрозо група, или (rr)
атом на халоген, (58) формилоксикарбонилна
група, (59) С2-4 алканоил-оксикарбонилна група,
(60) С3-4 алкеноил-оксикарбонилна група, (61) С3-4
алкиноил-оксикарбонилна
група,
(62)
феноксикарбонилна
група,
(63)
нафтилоксикарбонилна група, (64) заситена или
незаситена 5- до 7-члена хетероциклична група
која содржи еден атом на сулфур, еден атом на
азот, или еден атом на кислород, (65) заситена
или незаситена 5- до 6-члена хетероциклинна
група која содржи 2-4 атоми на азот, (66) заситена
или незаситена 5- до 6-члена хетероциклична
група која содржи 1-2 атоми на азот и еден атом
на сулфур или кислород, или (67) оние
хетероциклични групи кои, кога ќе се кондензираат
со заситен или незаситен 5- до 6-член прстен,
содржат 2 или помалку атоми на азот, бензенски
прстен, или 5-член прстен кој содржи еден атом
на сулфур, кои засебно може да бидат
супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани од
горенаведените (i) до (lххii), како што е дефинирано
во однос на R1 и R2, или Rа и Rb може во меѓусебна
комбинација да формираат 5- до 7-член прстен; а
Rс претставува: (1) атом на халоген, (2) атом на
водород, (3) С1-8 алкилна група, (4) С2-8 алкенилна
група, (5) С2-8 алкинилна група, (6) С4-8
алкадиенилна група, (7) С4-8 алкадиинилна група,
(8) С3-7 циклоалкилна група, (9) С5-7 циклоалкенилна
група, (10) С5-7 циклоалкадиенилна група, (11) С4циклоалкилалкилна
група,
(12)
С4-9
9
циклоалкилалкенилна
група,
(13)
С7-9
фенилалкилна група, (14) С11-13 нафтилалкилна
група, (15) фенилна група, (16) нафтилна група,
(17) формилна група, (18) карбонилна група во
комбинација со: (а) С1-10 алкилна група, (b) С2-10
алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група, (d) С3-7
циклоалкилна група, (е) С5-7 циклоалкенилна
група, (f) фенилна група, или (g) пиридилна група,
(19) сулфонилна група, (20) сулфонилна група во
комбинација со: (а) С1-10 алкилна група, (b) С2-10
алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група, (d) С3-7
циклоалкилна група, (е) С5-7 циклоалкенилна
група, (f) фенилна група, или (g) пиридилна група,
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(21) сулфинилна група, (22) сулфинилна група во
комбинација со: (а) С1-10 алкилна група, (b) С2-10
алкенилна група, (с) С2-10 алкинилна група, (d) С3-7
циклоалкилна група, (е) С5-7 циклоалкенилна
група, (f) фенилна група, или (g) пиридилна група,
(23) заситена или незаситена 5- до 7-члена
хетероциклична група која содржи еден атом на
сулфур, еден атом на азот, или еден атом на
кислород, (24) заситена или незаситена 5- до 6члена хетероциклична група која содржи 2-4 атоми
на азот, (25) заситена или незаситена 5- до 6члена хетероциклична група која содржи 1-2 атоми
на азот и еден атом на сулфур или кислород, или
(26) оние хетероциклични групи кои, кога ќе се
кондензираат со заситен или незаситен 5- до 6член прстен, содржат 2 или помалку атоми на азот,
бензенски прстен, или 5-член прстен кој содржи
еден атом на сулфур, кои засебно може да бидат
супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани од
горенаведените (I) до (lXXII), како што е
дефинирано во однос на R1 и R2; а прстенот А
претставува бензенски прстен кој може да биде
супституиран со 1 до 4 супституенти одбрани од
групата која се состои од: (1) атом на халоген, (2)
нитро група, (3) било која од наведените: алкилна
група со С1-10 праволиниски ланец, алкилна група
со С3-10 разгранет ланец и С3-10 циклична алкилна
група, кои може да бидат супституирани со
горенаведените (I) до (lXXII), како што е дефинирано во однос на R1 и R2, (4) хидроксилна
група, (5) С1-10 алкокси група, (6) С3-7 циклоалкилокси
група, (7) С2-10 алкенилокси група, (8) С3-7
циклоалкенилокси група, (9) С2-10 алкинилокси
група, (10) фенил-С1-4 алкилокси група, (11) С2-4
алканоилокси група, (12) С3-4 алкеноилокси група,
(13) С3-4 алкиноилокси група, (14) фенокси група,
(15) фенокси група супституирана со халоген, (16)
тиолна група, (17) С1-10 алкилтио група, (18) С3-7
циклоалкилтио група, (19) С2-10 алкенилтио група,
(20) С3-7 циклоалкенилтио група, (21) С2-10
алкинилтио група, (22) фенил-С1-4 алкилтио група,
(23) С2-4 алканоилтио група, (24) С3-4 алкеноилтио
група, (25) С3-4 алкиноилтио група, (26) фенилтио
група, (27) фенилтио група супституирана со атом
на халоген, (28) амино група, (29) амино група со
една или две: (а) С1-10 алкилни групи, (6) С3-7
циклоалкилни групи, (с) С2-10 алкенилни групи, (d)
С2-10 алкинилни групи, (е) С3-7 циклоалкенилни
групи,(f)С6-14 арилни групи кои може да имаат С1-4
алкилна група, (g) заситени или незаситени 5- до
7-члени хетероциклични групи кои содржат еден
атом на сулфур, еден атом на азот, или еден атом
на кислород, (h) заситени или незаситени 5- до 6члени хетероциклични групи кои содржат 2-4
атоми на азот, (I) заситени или незаситени 5- до
6-члени хетероциклични групи кои содржат 1-2
атоми на азот и еден атом на сулфур или кислород,
(ј) оние хетероциклични групи кои, кога ќе се
кондензираат со заситен или незаситен 5- до 6член прстен, содржат 2 или помалку атоми на азот,
бензенски прстен, или 5-член прстен кој содржи
еден атом на сулфур, или (k) С3-7 алканоилни
групи, или (I) двете групи во наведената амино
група може во комбинација да формираат 5- до

Patenti

Glasnik

7-член прстен кој содржи азот, (30) формилна
група, (31) карбонилна група во комбинација со:
(а) С1-10 алкилна група, (6) С2-10 алкенилна група,
(с) С2-10 алкинилна група, (d) С3-7 циклоалкилна
група, (е) С5-7циклоалкенилна група, (f) фенилна
група, или (g) пиридилна група, (32) карбоксилна
група, (33) С1-6 алкил-оксикарбонилна група, (34)
С2-6 алкенил-оксикарбонилна група, (35) С2-6
алкинил-оксикарбонилна група, (36) С6-10 арил-С1-6
алкил-оксикарбонилна група чијашто арилна
група може да биде супституирана со: (а) С1-10
алкилна група, (b) С2-10 алкенилна група, (с) С2-10
алкинилна група, (d) С3-8 циклоалкилна група, (е)
С3-8
циклоалкенилна
група,
(f)
С4-8
циклоалкадиенилна група, (g) С6-14 арилна група,
(h) ароматска или неароматска 5- до 7-члена
хетероциклична група која содржи еден атом на
сулфур, еден атом на азот, или еден атом на
кислород, (I) ароматски или неароматски 5- до 6члени хетероциклични групи кои содржат 2-4
атоми на азот, (ј) ароматски или неароматски 5- до
6-члени хетероциклични групи кои содржат 1 -2
атоми на азот и еден атом на сулфур или кислород,
(k) оние хетероциклични групи кои, кога ќе се
кондензираат со 5- до 6-член прстен, содржат 2
или помалку атоми на азот, бензенски прстен, или
5-член прстен кој содр-жи еден атом на сулфур, (I)
С6-14 арил-С1-6 алкилна група, (m) амино група, (n)
амино група која има една или две: (а’) С1-10
алкилни групи, (b’) С3-7 циклоалкилни групи, (с’) С2алкенилни групи, (d’) С2-10 алкинилни групи,
10
(е’) С3-7 циклоалкенил-ни групи, (f’) С6-14 арилни
групи кои може да имаат С1-4 алкилна група, (g’)
заситени или незаситени 5- до 7-члени
хетероциклични групи кои содржат еден атом на
сулфур, еден атом на азот, или еден атом на
кислород, (h’) заситени или незаситени 5- до 6члени хетероциклични групи кои содржат 2-4
атоми на азот, (I’) заситени или незаситени 5- до
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6-члени хетероциклични групи кои содржат 1-2
атоми на азот и еден атом на сулфур или кислород,
(ј’) оние хетероциклични групи кои, кога ќе се
кондензираат со заситен или незаситен 5- до 6член прстен, содржат 2 или помалку атоми на
азот, бензенски прстен, или 5-член прстен кој
содржи еден атом на сулфур, или (k’) С3-7
алканоилни групи, или (l’) двете групи во
наведената супституирана амино група може во
комбинација да формираат 5- до 7- член прстен
кој содржи азот, (о) амидино група, (р) формилна
група, (q) карбонилна група во комбинација со: (а’)
С1-10 алкилна група, (b’) С2-10 алкенилна група, (с’)
С2-10 алкинилна група, (d’) С3-7 циклоалкилна група,
(е’) С5-7 циклоалкенилна група, (f’) фенилна група,
или (g’) пиридилна група, (r) карбамоилна група,
(ѕ) N-моно-С1-4 алкилкарбамоилна група, (t) N,Nди-C1-4 алкилкарбамоилна група, (u) сулфамоилна
група, (v) N-моно-С1-4 алкилсулфамоилна група,
(w) фенилсулфамоил, (х) р-толуенсулфамоил, (у)
N,N-дисупституирана С1-4 алкилсулфамоилна
група, (z) N-C1-4 алкил-N-фенилсулфамоилна
група, (аа) карбоксилна група, (bb) С1-10
алкоксикарбонилна група, (сс) хидроксилна група,
(dd) С1-10 алкокси група, (ее) С2-10 алкенилокси
група, (ff) С3-7 циклоалкилокси група, (gg) С6-14
арил-С1-6 алкилокси, (hh) С6-14 арилокси група, (ii)
меркапто група, (јј) С1-10 алкилтио група, (kk) С6-14
арил-С1-6 алкилтио група, (II) С6-14 арилтио група,
(mm) сулфо група, (nn) цијано група, (оо) азидо
група, (рр) нитро група, (qq) нитрозо група, или (rr)
атом на халоген; и (37) група на С6-14 ароматски
јаглеводород, (38) 5- до 7-члена хетероароматска
група чиишто ароматски атоми се одбрани од
атоми на азот, сулфур и кислород, или негова
сол.
Има уште 33 патентни барања.
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LES LABORATOIRES SERVIER

R3 претставува атом на водород, група на алкил
или група на евентуално субституиран фенил,

12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

LAVIELLE, Gilbert

арилкарбонилалкил, евентуално субституиран
диарилалкил,
евентуално
субституиран
диарилалкенил,
евентуално
субституиран
хетероарил,
евентуално
субституиран
хетероарилалкил,
евентуално
субституиран
хетероарилкарбонил или евентуално субституиран
хетероарилкарбонилалкил,

ул.

‘‘Димитар

Rа претставува група на хидрокси, алкокси,
евентуално субституиран арилокси, евентуално
субституиран арилалкилокси, амино, алкиламино,
диалкиламино,
евентуално
субституиран
ариламино
или
евентуално субституиран
арилалкиламино,

Dubuffet Thierry

Rb, и Rс, кои може да се идентични или различни,
претставуваат атом на водород, атом на халоген,
група на алкил, група на алкокси, група на хидрокси
или група на трихалоалкил,

Cimetiere Bernard

m е цел број 0 или 1,

Verbeuren Tony

n и q се идентични или различни цели броеви од 0
до 6 вклучително,

Simonet Serge
Vayssettes-Courchay Christine
(54)

ДЕРИВАТИ НА БЕНЗЕНСУЛФОНАМИД, ПОС–
ТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕ–
ВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)

1. Соединенија со формулата (I):

р и r се идентични или различни цели броеви
од 1 до 6 вклучително, нивни енантиомери,
диастереоизомери и исто така нивни адитивни
соли со фармацевтски прифатлива киселина или
база, при што:
- изразот “алкил” означува линеарен или
разгранет ланец кој има од 1 до 6 атоми на
јаглерод,
- изразот “алкокси” означува група на линеарен
или разгранет алкилокси кој содржи од 1 до 6
атоми на јаглерод,

назначени со тоа што
(3 претставува група како што е :

при што R1 и R2 независно претставуваат атом
на водород или група на алкил, циклоалкил,
евентуално субституиран арил, евентуално
субституиран арилалкил, циклоалкил,циклоалкилалкил, евентуално субституиран хетероарил
или евентуално субституиран хетероарилалкил,
или, R1 и R2, заедно со атомот на азот, формираат
група на хетероциклоалкил со формулата која
има од 5 до 7 членови на прстенот при што Y
претставува атом на азот, атом на кислород или
СН2 група и

R6 претставува атом на водород или група на
алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, евен–
туално субституиран арил, евентуално субсти–
туиран арилалкил, евентуално субституиран
арилкарбонил,
евентуално
субституиран

901649

- изразот “трихалоалкил” означува јаглероден
ланец кој содржи од 1 до 3 атоми на јаглерод и од
1 до 3 идентични или различни атоми на халоген,
изразот “алкенил” означува ланец кој има од 2 до
6 атоми на јаглерод и кој содржи од 1 до 3 двојни
врски,
- изразот “циклоалкил” означува група на заситен
циклик која содржи од 3 до 8 атоми на јаглерод,
- изразот “арил” означува група на фенил или
нафтил,
- изразот “хетероарил” означува група на
ароматски моноциклик или група на бициклик во
која барем еден од прстените е ароматски, кој има
од 5 до 11 членови на прстенот и од 1 до 5 атоми
на хетеро одбрани од азот, кислород и сулфур,
- изразот “диарилалкил” и “диарилалкенил”
означува, секој посебно, групи
на алкил
и
алкенил
како
што
е
дефинирано
претходно
горе,
субституирани
од две идентични или различни групи на арил како
што е дефинирано претходно горе,
- изразот
“субституиран”
поврзано со
фенил,
арил,
арилалкил, арилкарбонил,
арилкарбонилалкил,
диарилалкил,
диарилалкенил, хетероарил, хетероаилалкил
,хетероарилкарбонил,
хетероарилкарбонилалкил, ариламино и арилалкиламино означува

Patenti

Glasnik

дека групите за кои станува збор се субституирани
на ароматската средина од еден или два
идентични или различни субституенти одбрани од
атомите на халоген и групите на апкил, алкокси,
хидрокси, циано, нитро, амино (евентуално
субституиран од една или две групи на алкил)
и -С(О)Rd,Rd претставува група одбрана од

(51)

А 61К 51/08

(11)

901658

A 61P 7/02

(13)

Т1

А 61К 38/16

(22)

30/11/2004

(21)

2004/408

(45)

30/09/2004

(30)

19980002681 06/02/1998 GB
19980020086 06/02/1998 US

(96)

05/02/1999 EP99906771.3

(97)

13/10/2004 EP1053027

(73)

Diatide, Inc
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хидрокси, алкокси и амино, при што групите на
хетеро-арил и хетероарилалкил може додатно
да се субституирани од група на оксо на неароматската средина на хетероарилот.
Има уште 19 патентни барања.

(72)

DEAN Richard T
LISTER-JAMES John

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ
ЗАСНОВАНИ
НА БИБАПЦИТИД ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ И
ТРЕТИРАЊЕ НА ТРОМБИ

(57)

1. Реагенс претходник назначен со тоа што
опфаќа бибапцитид монокарбоксилат
Има уште 14 патентни барања.

9 Delta Drive Londonderry, NH 03053, US
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Patenti

ул.

‘‘Димитар

901658

66

Glasnik

(51)
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C 07D 307/87

901640

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

01/12/2004

(45)

30/09/2004

 2004/410

(30)

200001929 22/12/2000 DK

(96)

07/03/2001 EP01913726.4

(97)

29/09/2004 EP1181713

(73)

H. LUNDBECK A/S

на размена со цијанид, со цијаниден извор;
резултатот од суровиот циталопрам производ е
по избор изложен на почетно чистење и потоа е
третиран со амид или група составена од средство
слично на амид која образува средства селектирани
од формулите (а), (б) и (ц):

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Copenhagen, DK
(74)

ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. “Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

во кое што X е халоген или група О-СН-R’, На1 е
халоген, Y е О или Ѕ, W е О, N или

(72)

VILLA Marco

Ѕ и R, R’, R” и R”’ се селектирани секој од група
составена од хидроген, алкил, и по избор заменет
арил или аралкил.;

SBROGIO Federico
DANCER Robert
(54)

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТ
ЦИТАЛОПРАМ

(57)

1. Постапката за припремање на циталопрам

рекацијата на мешање потоа е изложена
на миење со киселина/база и/или крис–
тализција и рекристализација на циталопрам
во ред за отстранување на амидите формирани
од мешавината на суровиот циталопрам; и
резултирачкиот производ на циталопрам понатаму
по избор е прочистен, изработен или изолиран
како база или од тоа прифатлива фармацевтска
сол.
Има уште 10 патентни барања.

во која соединението од формулата II

каде што Z, е јод, бром, хлор или СF3-(СF2)n-ЅО2О, n е 0,1,2,3,4,5,6,7 или 8, е изложен на реакција

901640

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/485

(11)

901636

31/352 31/415

(13)

Т1

A 61P 25/04

(22)

01/12/2004

(21)

2004/411

(45)

30/09/2004

(30)

19970059195P 17/09/1997 US

(96)

17/09/1998 EP98947135.4

(97)

24/11/2004 EP1014886

(73)

Euro-Celtique S.A
122, Boulevard de la Petrusse 2330 Luxembourg,
LU

(74)

ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. “Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72)

BURCH Ronald M
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(54)

СИНЕРГИСТИЧНОАНАЛГЕСТИЧНА КОМБИНА–
ЦИЈА НА ОПИОИДЕН АНАЛГЕСТИК И
ЦИКЛООКСИГЕНАЗЕН-2 ИНХИБИТОР

(57)

1. Една фармацевтски дозирана форма која
содржи
аналгетска
комбинација
којашто
вклучува (а) најмалку еден СОХ-2 инхибитор
и/или фармацевтски прифатлива сол од тоа
и (б) оксикодон или морфиум, и/или најмалку
една фармацевтски прифатлива сол од тоа,
наведениот СОХ-2 инхибитор има најмалку 9наборен зголемувач специфициран за СОХ-2 над
СОХ-1 или ин-виво (што е опреелено во ED50
мерилата) и/или ин-витро (како што е определено
во IС50мерилата).
Има уште 29 патентни барања.

GOLDENHEIM Paul D.
SACKER Richard S

Patenti

901636

68

Glasnik

(51)
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C 07D 311/66 311/72

(11)

901618

A 61K 31/353

(13)

Т1

A 61P 9/06

(22)

01/12/2004

(21)

2004/412

(45)

30/09/2004

(30)

2000100231 12/07/2000 GR

(96)

04/07/2001 EP01945543.5

(97)

03/11/2044 EP1301504

(73)

Uni-Pharma
Kleon
Laboratories S.A

Pharmaceutical

14th Km, National Road 1 145 64 Kifissia, GR
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
5/1/32, 1000, Скопје

(72)

KOUFAKI Maria

R1=Н, алкил, алкенил, алкинил, арил од кои сите
може по избор да се заменат со R2= алкил, арил,
С(О)Y С(О)R” ,СН2Y(СО)R”, СН2YСН2R’”

R3= алкил, С(О)NH(СН2СН2)мN R’R’’, NHС(О)СН2N
R’R’’, NHС(О)R’’’
R4, R5 = Понизок алкил

Tsetis

(74)

Х=СН2, и n=0,

ул.”Јани Лукровски”

CALOGEROPOULOU Theodora
MAKRIYANNIS Alexandros
(54)

БИФУНКЦИОНАЛНИ АГЕНТИ СО АНТИОКСИ–
ДАНТСКА И АНТИАРИТМИЧКА АКТИВНОСТ

(57)

1. Соединението со формула I

Y=NH(СН2CH2)mNH, НNCHR1NН, NH-циклоалкилNH, НN-арил-NН,
Хетероцикличен диамин, m=1-5
R’R”=Алкил,
R’”= (метилсулфонил)амино-N-арил, кадешто
терминот “по избор субституиран” се однесува
на групи субституирани со од еден до пет
субституенти, самостојно избрани од понискиот
алкил (ацикличен и цикличен), арил (карбоарил
и хетероарил), алкенил, алкинил, алкокси, хало,
халоалкил (вклучувајќи трихалоалкил односно
трифлуорометил), амино, меркапто, алкилтио,
алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
нитро,
алканоил,
алканоилиокси,
алканоилоксиалкноил, алкоксикарбокси, карбалкокси, карбок–
самидо, формил, карбокси, хидрокси, цијано, азидо,
кето и нивни циклични кетали, алканоиламидо,
хeтероарилокси.
Има уште 8 патентни барања.

кадешто
Х=СН2,NС(О)СН2N
NC(O)R” и

R’R”, СНNHС(О)СН2NR’R”,

n=1, или

901618

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 7/23

(11)

901679
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(54)

ПОСТАПКА ЗА
АНТАГОНИСТИ

(57)

SALONEK Waldemar

1. Постапка за производство на фармацевтски
препарат за парентерално давање на цицачи
назначена со тоа што лесно растворлива
киселински адитивна сол на базен пептиден
LHRН антагонист реагира во присуство на погоден
разредувач со разменувач на јони на мешан слој
или мешавина од киселински и базен разменувач
на јони со формација од слободниот базен
пептид, потоа разменувачот на јони се раздвојува
и слободниот базен пептид потоа реагира со
неорганска или органска киселина со формација
на посакуваната лесно растворлива киселински
адитивна сол на пептидот, погодни фармацевтски
ексципиенти, носачи и/или полначи потоа се
додаваат и потоа разредувачот се отстранува.

BAUER Horst

Има уште 4 патентни барања.

A 61K 38/09

(13)

Т1

2004/416

(22)

02/12/2004

(45)

30/09/2004

(21)
(30)

10040700 17/08/2000 DE

(96)

09/08/2001 EP01978273.9

(97)

27/10/2004 EP1309607

(73)

Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am Main, DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

ENGEL Jurgen
DAMM Michael

ул.

‘‘Димитар

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ

69

LHRH

STACH Gabriele

Patenti
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Glasnik

13/3

str.2-109 septemvri 2006 Skopje

(51)

A 61K 47/10  47/14

(11)
(13)

Т1

(21)

2004/417

(22)

06/12/2004

(45)

30/09/2004

(30)

20000190699P 20/03/2000 US

(96)

16/03/2001 EP01302438.5

(97)

05/01/2005 EP1136081

(73)

Wyeth Holdings Corporation

901637

Five Giralda Farms Madison, NJ 07940, US
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

Steber William David
Ranjan Sivaja

ул.

‘‘Димитар

(54)

СОСТАВИ СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ
ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА АПЛИКАЦИЈА НА МАКРО–
ЛИДИ

(57)

1. Состав за парентерална апликација кој содржи
5% до 30% (тежинско-волуменски однос) на
макролидно соединение или смеша на макролидни
соединенија; 1% до 10% површински активно
средство со ниско ниво на НLВ кое има НLВ од 1
до 9, или смеши на површински активни средства
со ниско ниво на НLВ кои имаат НLВ од 1 до 9; 1
% до 20% корастворувач одбран од групата која се
состои од ароматски алкохол, цикличен амид, како
и нивни смеши; и растворувач одбран од групата
која се состои од триглицериди на масни киселини
со среден синџир од С6-С14, гликолни естри на
масни киселини со среден синџир, како и нивни
смеши.
Има уште 20 патентни барања.

901637

Patenti

Glasnik

(51)

A 23L 1/314

901642

1/31 1/315 1/317

(13)

Т1

(21)

 2004/421

(22)

09/12/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(30)

2001100089 19/02/2001 GR

(96)

29/05/2001 EP01934212.0

(97)

29/09/2004 EP1361804

(73)

“Creta Farm Anonimos Viomichaniki & Emporiki
Etaireia”
Prinos(Latzimas locality), Municipality of Arkadi 741
00 Rethymnon, GR

(74)

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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на маслиново масло во замена за животинска
маст, наместо традиционалната употреба на
животинска маст или употреба на емулзија
составена од растително масло, вода и млечни
протеини спремени на температура од 100 С
(на топлина), овaa методa ги опфаќа следните
чекори:
(а). суво (тенко) месо од 0 С се меша со вода(Н2О)
која има температура -2С, сол, полифосфорна
сол, конзерванси, растителни протеини, млечни
протеини и скроб.
(б). се додава маслиновото масло, мешањето се
продолжува со истовремена апликација на вакуум
за време од три минути и мешањето престанува
кога температурата ќе постигне 4С.

(72)

DOMAZAKIS Emmanouil

(54)

МЕТОДA НА ПРОДУКЦИЈА
ПРОИЗВОД
КОЈ
СОДРЖИ
МАСЛО

НА МЕСЕН
МАСЛИНОВО

(в). мешавината се става во машините за полнење
каде што се затвора со симултано додавање на
вакуум 1000мбар и подоцна се пастеризира на
температура од 71С.

(57)

1 Методa на продукција на производи врз база на
месо кој се одвојува од другите по вметнувањето

(г). по пастеризацијата, производот се смрзнува
во ладни комори на температура до 2 С.

Patenti

Има уште 2 патентни барања.

901642

72

Glasnik
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(51)

F 41A 5/18

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/422

(22)

09/12/2004

(45)

30/09/2004

(30)

2000MI02700 14/12/2000 IT

(96)

27/11/2001 EP01128118.5

(97)

30/03/2005 EP1215464

(73)

BENELLI ARMI S.p.A

901644

Via della Stazione, 50, I-61029 Urbino (Pesaro), IT
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

VIGNAROLI Marco
SCARAMUCCI Sergio
BOCCAROSSA Maurizio

(54)

САМОАКТИВИРАЧКО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

(57)

1. Огнено оружје со автоматско полнење, кое
содржи рамка, затворач (109), цевка (103) која
има дупка (105), цилиндер (113) којшто е поврзан
со наведената цевка и кој формира внатрешна
комора (11) која е поврзана со дупката на цевката
со помош на славина за гас (115) и клип (119)
којшто е делумно сместен во наведената комора
и кој може да се раздвижи со помош на гасовите
што доаѓаат од наведената дупка, по извршеното
пукање од огненото оружје; наведеното огнено
оружје додатно содржи тело (121) коешто е круто
споено со наведената рамка (39) и се протега по
целата должина на наведениот цилиндер (113)
внатре во наведената комора (111), при што
наведениот клип (119) е прилагоден да се лизга

901644

врз наведеното тело, со што се формира затворена
врска помеѓу наведеното тело и внатрешната
површина на наведениот цилиндер, при што
наведената комора се формира со внатрешната
површина на наведениот цилиндер и со било која
друга површина на наведеното тело; наведениот
клип се движи во однос на наведениот цилиндер и
наведената рамка и содржи дел којшто е поставен
надворешно во однос на наведениот цилиндер и
е прилагоден да дејствува импулсивно врз
наведениот
затворач,
заради
повторно
затегнување на огненото оружје по извршеното
пукање; затка (171, 172), која е поставена
помеѓу наведениот клип (119) и внатрешната
површина на наведениот цилиндер (113), за да
се подобри лизгањето на наведениот клип внатре
во наведениот цилиндер, при што наведената
затка содржи надворешни затворачки прстени
(171) и внатрешни затворачки прстени (172), при
што наведените надворешни затворачки прстени
(171) претставуваат затка врз површината на
цилиндерот и дејствуваат во однос на клипот (119),
наведените внатрешни затворачки прстени (172)
претставуваат затка во однос на површината на
клипот и дејствуваат во однос на цилиндерот, за
да се поедностави производството на наведените
затки и да се обезбеди самостојно поставување
(центрирање) на поединечните делови на огненото
оружје.
Има уште 9 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07F 9/30
A 61K 31/662

(13)

Т1

(21)

 2004/423

(22)

10/12/2004

(45)

30/09/2004

(30)

(11)
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901669

19990004508 09/12/1999 SE
20000003640 09/10/2000 SE

(96)

04/12/2000 EP00983634.7

(97)

10/11/2004 EP1240172

(73)

AstraZeneca AB

назначено со тоа што
R1 претставува водород;

R2 претставува група на хидрокси, флуоро или
оксо;

151 85 Sodertalje, SE
(74)

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

(72)

ELEBRING Thomas

R3 претставува водород;

R4 претставува водород; и нивните фармацевтски
прифатливи соли, солвати и стереоизомери,
со исклучок на рацематот на (3-амино-2хидроксипропил)фосфинска киселина.

GUZZO Peter
SWANSON Marianne

Има уште 12 патентни барања.

VONUNGE Sverker
(54)

НОВИ АМИНОПРОПИЛФОСФИНСКИ КИСЕЛНИ

(57)

1. Соединение според формулата

A 61K 31/495

(11)

901686

A 61P 11/00
C 07D 317/2

(13)
(22)

Т1
10/12/2004

(21)

 2004/424

(45)

30/09/2004

(30)

2000MI01735 28/07/2000 IT

(96)

18/07/2001 EP 01960513.8

(97)

09/03/2005 EP1307440

(73)

Dompe’ S.P.A

(51)

(57)

1. Соединенија со формулата (1) и енантиомерски
чисти еднобазни соли со нивна фармацевтски
прифатлива хирална киселина:

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

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

ALLEGRETTI Marcello

ул.

‘‘Димитар

CESTA Maria Candida
CURTI Roberto
NICOLINI Luca
(54)

2,2-ДИСУПСТИТУИРАНИ 1,3-ДИОКСОЛАНИ КА–
КО СРЕДСТВА ПРОТИВ КАШЛАЊЕ

Patenti

назначени со тоа што:
секој од Rа и Rb, кои може да се исти или различни,
е водород, С1-С6-алкил, фенил; или

Rа и Rb земени заедно со С атомот со кој тие
се поврзани, формираат 4- до 7-член прстен на
карбоциклик.
Има уште 11 патентни барања.

901686

74

Glasnik
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(51)

B 65G 53/52
65/32 69/04 88/72

(13)

Т1

(21)

 2004/434

(22)

21/12/2004

(45)

30/09/2004

(11)

(30)

19990000998 01/03/1999 NO

(96)

25/02/2000 EP00908131.6

(97)

22/09/2004 EP1165414

(73)

NORSK HYDRO ASA

901665

Bygdoy Alle 2 0240 Oslo, NO
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

KARLSEN Morten

ул.

‘‘Димитар

DYROY Are
(54)

901665

ПОСТАПКА
СИЛОС

И

ПОСТРОЈКА

ЗА

ПОЛНЕЊЕ

(57)

1. Постапка за полнење силос (1) со течен
материјал кој го спречува одвојувањето, при што
материјалот се пренесува до централна област во
горниот дел од силосот, и понатаму се дистрибуира
кон ѕидот на силосот преку дистрибуциони цевки
(26, 26’), каде што материјалот се дистрибуира
долу кон површината на материјалот над дното
(2) на силосот преку единици за снабдување,
назначена со тоа што има најмалку две
единици за снабдување (11, 11’) кои опфаќаат
цевки за полнење (13,13’) кои продолжуваат долж
ѕидот на силосот од неговиот врв до неговото дно,
преку кои силосот се полни од неговата страна
и кон неговиот центар, и
воздухот или гасот
содржан во течниот материјал систематски се
отстранува оставајќи минимално количество пред
материјалот да се пренесе во силосот (1).
Има уште 9 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 405/12

901632

(11)

401/12 403/12

(13)

Т1

409/12 471/04

(22)

22/12/2004

491/0 495/04

(45)

30/09/2004

(21)

2004/436		

(30)

20010280051P 30/03/2001 US

(96)

31/01/2002 EP02716247.8

(97)

29/12/2004 EP1373259

(73)

Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

MYLARI Banavara Lakshman

(54)

ИНХИБИТОРИ НА РЕДУКТАЗА НА ПИРИДА–
ЗИНОН АЛДОЗА

(57)

1. Соединение со формулата (I):

негов пролек или фармацевтски прифатлива
сол на наведеното соединение или наведениот
пролек, каде што:
А е Ѕ, ЅО или ЅО2;

R1 и R2 се независно водород или метил;

R3 е Неt1, -СНR4Неt1 или NR6R7;
R4 е водород или (С1-C3)алкил;

R6 е (С1-С6)алкил, арил или Неt2;

R7 е Неt3;

Неt1  е пиридил, пиримидил, пиразинил, пи–
ридазинил, хинолил, изохинолил, хиназолил,
хиноксалил, фталазинил, цинолинил, наф–
тиридинил, птеридинил, пиразинопиразинил,
пиразинопиридазинил,
пиримидопиридазинил,
пиримидопиримидил, пиридопиримидил, пири–
допиразинил,
пиридопиридазинил,
пиролил,
фуранил, тиенил, имидазолил, оксазолил,
тиазолил, пиразолил, изоксазолил, изотиазолил,
триазолил, оксадиазолил, тиадиазолил, тетра–
золил, индолил, бензофуранил, бензотиенил,
бензимидазолил, бензоксазолил, бензотиазолил,
индазолил, бензизоксазолил, бензизотиазолил,
пиролопиридил, фуропиридил, тиенопиридил,
имидазолопиридил, оксазолопиридил,тиазолопиридил, пиразолопиридил, изоксазолопиридил,
изотиазолопиридил, пиролопиримидил, фуропиримидил, тиенопиримидил, имидазолопиримидил,
оксазолопиримидил, тиазолопиримидил, пиразолопиримидил,
изоксазолопиримид,изотиазо
лопиримидил, пиролопиразинил, фуропиразинил,
тиенопиразинил,
имидазолопиразинил,
оксазолопиразинил,
тиазолопиразинил,пиразо
лопиразинил,изоксазолопиразинил,изотиазолопиразинил,пиролопиридазинил,фуропиридазнил,тиенопиридазинил, имидазолопиридазинилоксазолопиридазинил,
тиазолопиридазинил,
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пиразолопиридазинил, изоксазолопиридазинил
или изотиазолопиридазииил; Неt1 може да биде
супституиран со најмногу четири супституенти
независно одбрани од хало, формил,
(С1-С6)
алкоксикарбонил, (С1-C6)алкиленилоксикарбонил,(С1-С4)алкокси-(С1-С4)алкил, С(ОН)R12R13, (С1С4)алкилкарбониламидо, (С3-С7)циклоалкилкар–
бониламидо, фенилкарбониламидо, бензил,
фенил, нафтил, имидазолил, пиридил, триазолил,
бензимидазолил,
оксазолил,
изоксазолил,
тиазолил, оксадиазолил, тиадиазолил, тетразолил, тиенил, бензотиазолил, пиролил,
пиразолил, хинолил, изохинолил, бензоксазолил,
пиридазинил,
пиридилокси,
пиридилсулфонил, фуранил, фенокси,
тиофенокси, (С1-С4)
алкилсулфенил,
(С1-С4)алкилсулфонил,
(С3С7) циклоалкил, (С1-С6)алкил кој може да биде
супституиран со најмногу три флуоро, или (С1С4) алкокси кој може да биде супституиран со
најмногу пет флуоро; наведениот бензил, фенил,
нафтил, имидазолил, пиридил, триазолил,
бензимидазолил,
оксазолил,
изоксазолил,
тиазолил, оксадиазолил, тиадиазолил, тетразолил,
тиенил,
бензотиазолил,
пиролил,
пиразолил, хинолил, изохинолил, бензоксазолил,
пиридазинил, пиридилокси, пиридилсулфонил,
фуранил, фенокси, тиофенокси, во дефиницијата
за супституентите за Неt1, може да бидат
супституирани со најмногу три супституенти кои се
независно одбрани од хидрокси, хало, хидрокси(С1-С4)алкил, (С1-С4)алкокси-(С1-С4)алкил, (С1С 6)
алкилсулфенил,
(С1-С6)алкилсулфинил,
(С1-С6) алкилсулфонил, (С1-С6)алкил кој може
да биде супституиран со најмногу пет флуоро,
како и
(С1-С4) алкокси кој може да биде
супституиран со најмногу пет флуоро; наведениот
имидазолил, ок-сазолил, изоксазолил, тиазолил
и пиразолил во дефиницијата за супституентите
за Неt1, може да бидат супституирани со најмногу
два супституенти кои се независно одбрани од
хидрокси, хало, (С1-С4)
алкил, хидрокси(С1-С4)алкил, (С1-С4)алкокси-(С1-С4)алкил, (С1С4)алкилфенил кој може да биде супституиран
во фенилниот дел со еден Сl, Вr, ОМе или ЅО2фенил, каде што наведениот ЅО2-фенил може
да биде супституиран во фенилниот фел со
еден Сl, Вr, ОМе, Ме, (С1-С4)алкил кој може да
биде супституиран со најмногу пет флуоро, или
(С1-С4)алкокси кој може да биде супституиран со
најмногу три флуоро;
R12 и R13 се независно водород или (С1-С4)алкил;

Неt2 и Неt3 се независно имидазолил, пиридил,
триазолил,
бензимидазолил,
оксазолил,
изоксазолил,
тиазолил,
оксадиазолил,
тиадиазолил, тетразолил, тиенил, бензотиазолил,
пиролил, пиразолил, хинолил, изохинолил,
бензоксазолил,
пиридазинил,
пиридилокси,
пиридилсулфонил,
фуранил,
фенокси,
тиофенокси; Неt2 и Неt3 независно може да
бидат супституирани со најмногу четири
супституенти кои се независно одбрани од
хало, формил, (С1-С6)алкоксикарбонил, (С1С6)алкиленилок-сикарбонил,(С1-С4)
алкокси-

901632
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(С1-С4)алкил,С(ОН)R18R19,
(С1-С4)алкил
кар–
бониламидо,
(С3-С7)циклоалкилкарбонилми
до, фенилкарбониламидо, фенил, нафтил,
имидазолил, пиридил, триазолил, бензимидазолил,
оксазолил,
изоксазолил,
тиазолил,
оксадиазолил, тиадиазолил, тетразолил, тиенил,
бензотиазолил, пиролил, пиразолил, хинолил, изохинолил, бензоксазолил, пиридазинил,
пиридилокси,
пиридилсулфонил,
фуранил,
фенокси, тиофенокси, (C1-C4)алкилсулфeнил,
(C1-C4)алкилсулфонил, (С3-С7)циклоалкил, (C1C4)алкил кој може да биде супституиран со
најмногу три флуоро или (C1-C4)алкокси кој
може да биде супституиран со најмногу пет
флуоро; наведениот фенил, нафтил, имидазолил,
пиридил, триазолил, бензимидазолил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, оксадиазолил,
тиадиазолил, тетразолил, тиенил, бензотиазолил,
пиролил, пиразолил, хинолил, изохинолил,
бензоксазолил,
пиридазинил,
пиридилокси,
пиридилсулфонил,
фуранил,
фенокси,
тиофенокси, во дефиницијата за супституентите

(51)
(21)
(30)

H 04N 9/64

(11)

901654

7/26 9/77

(13)

Т1

 2004/439

(22)

24/12/2004

(45)

30/09/2004

19980007374 05/03/1998 KR
19990004674 10/02/1999 KR

(96)

04/03/1999 EP99104390.2

(97)

16/02/2005 EP0940995

(73)

Hyundai Curitel, Inc
San 136-1, Ami-ri, Bubal-eub, Ichon-shi, Kyoungkido, KR

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

PARK Cheol Soo

за Неt2  и Неt3, може да бидат супституирани
со најмногу три супституенти кои се независно
одбрани од хидрокси, хало, хидрокси-(C1-C4)алкил,
(С1-С4)алкокси-(C1-C4)алкил, (C1-C4)алкил кој може
да биде супституиран со најмногу пет флуоро и
(C1-C4)алкокси кој може да биде супституиран со
најмногу пет флуоро; наведениот имидазолил,
оксазолил, изоксазолил, тиазолил и пиразолил
во дефиницијата за супституентите за Неt2 и
Неt3, може да бидат супституирани со најмногу
два супституенти кои се независно одбрани
од хидрокси, хало, хидрокси-(C1-C4)алкил, (C1C4)алкокси-(C1-C4)алкил, (C1-C4)алкил кој може
да биде супституиран со најмногу пет флуоро и
(C1-C4)алкокси кој може да биде супституиран со
најмногу три флуоро; и
R18 и R19 се независно водород или (C1-C4)алкил;
под услов кога R3 е NR6R7, тогаш А е ЅО2.

Има уште 16 патентни барања.

(54)

МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ
ИНФОРМАЦИИ ПРИКАЖАНИ СО ОБОЈУВАЊЕ,
КОИ ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА
СКЕНИРАНА СЛИКА

(57)

1. Метода за извлекување информации прикажани
со обојување, заради поврзување на скенирана
слика, која ја опфаќа етапата на поставување на
секои четири соседни осветлени точки на сликата
во два реда, од истиот вид на поле на сигнал на
поврзана скенирана слика во вид на единица
за земање подпримерок, како и извлекување на
наведените информации прикажани со обојување
врз основа на наведените четири осветлени точки
на сликата во секоја од наведените подединици за
примерок.
Има уште 11 патентни барања.

MOON Joo Hee
KIM Hae Kwang

901654

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 239/42

(11)

901647

A 61K 31/505

(13)

Т1

A 61P 3/06

(22)

24/12/2004

(21)

 2004/440

(45)

30/09/2004

(30)

19990000339 09/01/1999 GB

(96)

23/12/1999 EP99962471.1

(97)

10/11/2004 EP1144389

(73)

AstraZeneca AB
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изопропил-2-[метил(метилсулфонил)амино]пири
мидин-5-ил](ЗR,5Ѕ)-3,5-дихидроксихепт-6-еноик
киселина] со формулата I

151 85 Sodertalje, SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ул.

‘‘Димитар

(72)

TAYLOR Nigel Phillip

(54)

КРИСТАЛНА СОЛ НА КАЛЦИУМ БИС [(E)-7-[4(4-ФЛУОРОФЕНИЛ)-6-ИЗОПРОПИЛ-2-[МЕТИЛ
(МЕТИЛСУЛФОНИЛ)АМИНО]ПИРИМИДИН-5ИЛ]
(3R,5S)-3,5-ДИХИДРОКСИХЕПТ-6-ЕНОИК
КИСЕЛИНА]

(57)

1. Кристална форма на соединението кое е сол
на
калциум
бис[(Е)-7-[4-(4-флуорофенил)-6-

(51)

A 61F 2/24

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/441

(22)

27/12/2004

(45)

30/09/2004

(30)

19970001479 24/01/1997 GB

(96)

22/01/1998 EP98900957.6

(97)

13/10/2004 EP1006949

(73)

AorTech International PLC

или нејзин хидрат назначена со тоа што има
рентгенограм на дифракцијата на прашокот од Хзраците со специфични пикови на 2-тета
4.92, 11.50, 6.93, 9.35, 23.12 и 18.76°.
Има уште 7 патентни барања.

901635

Phoenix Crescent Strathclyde Business
Bellshill Lanarkshire ML3 4NJ, GB

Park,

(74)

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

(72)

WHEATLEY Davi John
FISHER John
WILLIAMS David

(54)

ПРОТЕЗА ЗА СРЦЕВ ЗАЛИСТОК

(57)

1. Протезата за срцев залисток содржи рамка
(1.21) и два или повеќе листови поврзани за
рамката, кадешто барем еден од листовите
содржи прв дел кој има општо сферна површина,
карактеризирана со тоа што листот содржи
друг дел кој има конусна површина.
Има уште 18 патентни барања.
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(51)

A 47J 31/40

(11)
(13)

Т1

(21)

 2004/442

(22)

27/12/2004

(45)

30/09/2004

(30)

2001MI01974 21/09/2001 IT

(96)

10/05/2002 EP02010526.8

(97)

03/11/2004 EP1295553

(73)

ILLYCAFFE S.p.A

901630

Via Flavia, 110, I-34147 Trieste, IT
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
5/1/32, 1000, Скопје

(72)

DELLA PIETRA Bruno

ул.”Јани Лукровски”

SUGGI LIVERANI Furio
RACCHI Gianfranco
RACCHI Pierpaolo
(54)

СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС НА ПОЕДИНЕЧНИ ПАКЕТИ
СО КАФЕ ОД КОНТЕЈНЕРОТ ДО КОМОРАТА ЗА
ОДВОЈУВАЊЕ НА МАШИНА ЗА ПОДГОТОВКА
НА ЕСПРЕСО КАФЕ

(57)

1. Машина за подготовка на еспресо кафе со
систем за пренос на поединечни пакети со кафе
(34) од контејнер до комората за одвојување
(3) на машината, пришто поединечните пакети
со кафе се поставени едни над други во цевен
контејнер (6) кадешто системот се состои од
уред за реализација на преносот, кој се наоѓа под
контејнерот, од извор на вода за подготовка на
мешавина со кафето, како и греач за загревање
на водата до посакуваната температура, пумпа
за испумпување на водата во комората за
одвојување, управувачки уред за вклучување
на машината, контролирање на комората за
одвојување изработена од неподвижен долен
дел во кој се врши приемот на пакетот со кафе и
подвижен горен дел, кој може да се затвори во или

да го отвори пакетот со кафе, исто како и уредот
за контролирање на функциите на машината, со
тоа што машината содржи:
- контејнер (6), снабден со заптивка за затворање
(Ѕ) која го заптива неговиот влез снабден со дел
за поврзување (9)
погоден за поврзување со
деловите за примање (7,8) во машината за кафе,
додека уредот за затворање (Ѕ) се
отстранува
од контејнерот, деловите за примање се поврзан
со машината за кафе во положба на полнење
прилагодена кон комората за одвојување (3),
- отворач во машината во положба на полнење,
кој дозволува најголемиот дел од искористените
пакети со кафе да преминуваат од контејнерот (6)
до елементите за пренос (10, 16, 20) под нив,
кога подвижниот елемент за затворање (18) е во
отворена положба;
- елементите за пренос (18) се погодни за
поместување на
подвижниот елемент за
затворање (18) од затворената положба, и за
транспортирање на пакетот со кафе (34) од
положба на полнење до комората за одвојување
(3),
- контролен уред погоден за моментално
вкпучување на
гореспоменатиот подвижен
елемент за затворање (18), уредот за пренос и
уредот за извршување на фазите на
затворање
на комората за одвојување откако пакетчињата за
кафе се пренесени до неа, враќање на подвижниот
уред за затворање (18) во неподвижна положба,
пумпата која ја
испумпува водата до грејачот
и комората за одвојување,
процедувањето на
кафето, отворањето на уредот за
одвојување
(3), исклучување на испразнетите пакети со
кафе, така што системот може да биде подготвен
да функционира, кога ќе биде вклучен од страна
на корисникот,
со следниот пакет со кафе
ослободен од контејнерот, пришто машината се
карактеризира со тоа што содржи:
- подвижен елемент за затворање (18), погоден
за
извршување на контролирано поместување
од положба во која влезот е отворен во положба
во која влезот на
контејнерот е затворен
такашто пакетот со кафе (34) може да отпадне
од контејнерот (6), а контејнерот, потоа, повторно
веднаш да се затвори.
Има уште 7 патентни барања.

901630
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(51)

C 07D 487/04

901646

213/71  295/22

(13)

Т1

2004/443

(22)

28/12/2004

(45)

30/09/2004

(21)
(30)
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која постапка опфаќа дехидрогенација
соединение со општата формула (II);

79

на

20000015462 22/06/2000 GB
20010005878 09/03/2001 GB

(96)

07/06/2001 EP01936729.1

(97)

17/11/2004 EP1296983

(73)

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

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

BUNNAGE Mark Edward
LEVETT Philip Charles
THOMSON Nicholas Murray

(54)

НОВИ ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ ПИРАЗО–
ЛОПИРИМИДИНОНИ

(57)

1. Постапка за производство на соединение со општата
формула (I);

каде што А, R1 R2, R3 и R4 се како што е дефинирано
погоре.
Има уште 25 патентни барања.

каде што:
А претставува СН или N;
R1 претставува Н, С1-6 алкил (којашто алкилна група може
да биде прекината со О), Неt алкил Hеt, арил или алкиларил,
при што последно наведените пет групи може сите да
бидат супституирани (и/или, во случајот со С1-6 алкил,
може да завршуваат) со еден или повеќе супституенти
одбрани од хало, цијано, нитро, понизок алкил, ОR5,
С(О)R6, С(О)OR7, С(О)NR8R9, NR1ОаR10b и ЅО2NR11аR11b;
R2 и R4 независно претставуваат С1-6 алкил;
R3 претставува
С1-6алкил,
којашто
алкилна
група може да биде прекината со кислород;
Неt претставува евентуално супституирана четири- до
дванаесетчлена- хетероциклична група која содржи
еден или повеќе хетероатоми одбрани од азот, кислород
и сулфур;
R5, R6, R7, R8, R9, R11а и R11b независно претставуваат Н
или С1-6 алкил; R1Оа и R10b или независно претставуваат
H, или С1-6 алкил, или, заедно со азотниот атом за
кој се прикачени,
претставуваат азетидинил,
пиролидинил или пиперидинил,
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C 07D 471/04

(11)

901668

A 61K 31/55

(13)

Т1

A 61P 9/04

(22)

28/12/2004

(21)

 2004/444

(45)

30/09/2004

(30)

20010019305 08/08/2001 GB

R1 е водород, -СН2ОС(О)С(СН3)3, или ацилна
група;
R2 е водород, -СН2О-С(О)С(СН3)3, С1-С4-алкил,
арил, арил-(С1-С4-алкил), или дифенилметил; X
е -(СН2)n, каде што n е цел број 0 или 1, -Ѕ-, -О-,

20010283305P 12/04/2001 US
(96)

03/04/2002 EP02732549.7

(97)

12/01/2005 EP1381605

(73)

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

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

FLYNN Gary A

каде што:
R3 е водород, С1-С4-алкил, арил, или арил-(С1-С4алкил), аR4е -СF3, С1-С10-алкил, арил, или арил(С1-С4-алкил);

MEHDI Shujaath
KOEHL Jack Roger

В1 и В2 се (секој од нив) независно водород,
хидрокси, или -OR5, каде што R5 е С1-С4-алкил,
арил, или арил-(С1-С4-алкил), или, кога В1 и В2 се
прикачени за соседни атоми на јаглерод, В1 и В2
може заедно со наведените соседни јаглеродни
атоми да формираат бензенски прстен или
метилен-диокси;

ANDERSON Barbara Ann
GERKEN Manfred
(54)

ДЕРИВАТИ НА МЕРКАПТОАЦЕТИЛАМИД, ПОС–
ТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА НА
ИСТИТЕ

(57)

1. Соединение со формулата (I):

каде што арил е фенилна или нафтилна група,
која е несупституирана или е супституирана со
еден до три супституенти одбрани од групата која
се состои од метилендиокси, хидрокси, С1-С4алкокси, флуоро и хлоро;
или негови фармацевтски прифатливи соли или
стереоизомери.
Има уште 19 патентни барања.

каде што:
(51)
(21)

B 65D 83/14

(11)

901682

A 23L 1/304

(13)

Т1

2004/447

(22)

28/12/2004

(45)

30/09/2004

(72)

VALENTINI Giorgio
MENICAGLI Claudio

(54)

ДОБИВАЊЕ И МЕРЕЊЕ НА НЕОРГАНСКИ СОЛИ
ПОМЕШАНИ СО ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД

(57)

(30)

1999MI01416 25/06/1999 IT

(96)

21/06/2000 EP00945795.3

(97)

02/03/2005 EP1189823

(73)

ABIOGEN PHARMA S.p.A

1. Контејнери под притисок кои содржат неоргански
соли, во форма на прашок или заситен воден
раствор, и јаглерод диоксид, споменатите соли се
раствораат во истиот момент кога се доведуваат
под притисок во водна фаза.

Via San’ Antonio, 61 56125 Pisa, IT

Има уште 9 патентни барања.

(74)

901682

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ул.

‘‘Димитар

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 209/80

(11)

(21)

2004/448

(45)

30/09/2004
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901671

групи независно селектирани од (ORа и халоген и

(13)

Т1

(22)

29/12/2004

(3) хетероциклично накнадно заменет со еден или
четири халогени или

(30)

20000220683P 25/07/2000 US

(96)

23/07/2001 EP01955162.1

(97)

08/12/2004 EP1305286

(73)

MERCK FROSST CANADA LTD.

R.5 и R6 прикачени на соседните атоми на јаглерод
со заедничка форма 3- или 4-составни прстени
кои содржат 0 или 1 хетероатом селектиран од N.
Ѕ или О накнадно заменети со една или две групи
селектирани од F, СFз и СНз;

Quebec

X е селектиран од група која содржи: С=О, ЅО2
и С1-4 база каде споменатата база накнадно е
заМенета со еден или шест халогени;

(74)

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

(72)

LABELLE Mrc

Аr е база или хетеробаза секоја накнадно е
заманета со една или четири групи независно
селектирани од Ro;

16711 Trans-Sanada Highway, Kirkland,
H9H 3L1, CA

STURINO Claudio
ROY Bruno
BERTHELETTE Carl
(54)

(57)

ЦИКЛОПЕНТАНОИНДОЛИ,
СОСТАВИ
КОИ
СОДРЖАТ ВАКВИ СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ
НА ТРЕТМАН
Соединение на формулата I:

Q е С1-6база накнадно заменета со една или шест
групи независно селектирани од:
(1) халоген
(2) арил
(3) хетероарил o(4) ОН””
(5) ОС1-6база

(6) СООН

(7) СОNRаR*
(8) С(О)NЅО2R7

(9) тетразолил

каде арилот, хетероарилот и базата секоја е
накнадно заменета со една или шест групи
називисно селектирани од халоген, СFз и СООН
или

и фармацевтски неговата прифатлива соленост,
хидратност и естерост, каде: R.1,R2 и R3 секое е
независно селектирано од група која*содржи:

Q и R6 заедно формираат 3- или 4- составни
прстени дополнително составени од хетероатом
селектиран од N, Ѕ и О и накнадно заменет со
една или две групи независно селектирани од:
(1) халоген
(2) оксо

(1) хидрогени и

(3) ORа

(2) RС,

(4) СООН

R4 и R5 секое е независно селектирано од група
која содржи:

(5) С(О)NНЅО2R7 и

(6) тетразолил

(1) Н, (2) F,

R7 е селектиран од група која содржи:

(3) СN
(4) С1-6база

(1) С1-6 база накнадно заменета со еден до шест
халогени

(5) Ога и

(2) арил и

(6) Ѕ(О)nС1-6база

(3) хетероарил

каде секоја од споменатите базни групи е накнадно
заменета со халоген или R4 и R5 на самиот атом
на јаглерод може да претставуваат оксо или

Има уште 14 патентни барања.

R4 и R5 на самиот атом на јаглерод или на соседните
атоми на јаглерод формираат заедничка форма
од 3- или 4- составни прстени кои содржат 0 или
1 хетерратом селектиран од N, Ѕ или О накнадно
заменети со една или две групи селектирани од F,
СFз и СНз;
R6 е селектиран од група која содржи: -(1)Н
(2) С1-6 база накнадно заменета со една до шест
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(51)

A 61K 31/44  31/4412
A 61P 25/00

(13)

Т1

(21)

 2005/2

(22)

10/01/2005

(45)

30/09/2004

(30)

99104793 10/03/1999 EP

(96)

01/03/2000 EP00910736.8

(97)

20/10/2004 EP1161239

(73)

ALTANA Pharma AG

901676

(11)

(54)

3-ЦИКЛОПРОПИЛМЕТОКСИ -4-ДИФЛУОРО МЕ–
ТОКСИ-N-- (3,5-ДИХЛОРОПИРИД-4-ИЛ) БЕН–
ЗАМИД ПРИ ТРЕТМАНОТ НА МУЛТИПЛЕКС
СКЛЕРОЗА

(57)

1. Употребата на 3-циклопропилметокси-4дифлуорометокси-N(3,5-дихлоропирид-4-ил)
бензамид или негова фармацевтски прифатлива
сол при производството на медикаменти кои се
користат при третманот на мултиплекс склероза.
Има уште 6 патентни барања.

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

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

AMSCHLER Hermann

ул.

‘‘Димитар

SCHUDT Christian
HATZELMANN Armin
KLEY Hans-Peter
SANDERS Karl

(51)

C 07C 275/42

(11)

901624

A 61K 31/17

(13)

Т1

31/18 31/19

(22)

14/01/2005

C 07C 233/64

(45)

30/09/2004

275/32 381/06
(21)

 2005/12

(96)

19/10/1999 EP 99950505.0

(97)

29/12/2004 EP 1123274 B1

(73)

NEUROSEARCH A/S
Pederstrupvej 93 2750 Ballerup, DK

(74)

ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72)

Dahl Bjarne H
Christophersen Palle

(54)

901624

ЗАМЕНЕТЕ ДЕРИВАТИ НА ФЕНИЛ, НИВНА
ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА

(57)

1. Соединение:
N-(3,5-дихлорофенил)-N-[4-бромо-2-(1Н тетразол
5-ил)фенил] уреа; 5 N-(3,4-дихлорофенил)-N-[4
бромо-2-(1-Н-тетразол-5-ил)фенил]уреа;
N-(4-Метил-3-нитрофенил)-N-[4-бромо-2-(1-Н
тетразол-5-ил)фенил]уреа;
N-(2-Хлоро-4-трифлуорометилфенил)-N-[4-бро–
мо-2-(1-Н-тетразол-5-ил)фенил]уреа;
N-(3,5-Ди(трифлуорометил)фенил)-N-[4-бромо-2(1-Н-тетразол-5-ил)фенил]уреа;
N-(3,5-Диметилфенил)
-N-[4-бромо-2-(1Нтет–
разол-5-ил)фенил]уреа;10N(4-Хлоро-3 трифлу–
орометилфенил)-N-[4-бромо-2
(1Нтетразол-5
ил)фенил]уреа; или фармацевстки прифатлива
додатна сол.
Има уште 13 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 01N 43/32

901645

(11)

37/50  43/54

(13)

Т1

43/88 47/24

(22)

14/01/2005

(21)

 2005/13

(45)

30/09/2004

(96)

03/09/2002 EP 02776967.8

(73)

BASF AKTIENGESELLSCHAFT

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

AMMERMANN, Eberhard
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А2) деривати на фенил-оцетна киселина од
формулите IIа - IIе

67056 Ludwigshafen, DE

STIERL Reinhard
LORENZ Gisela
STRATHMANN Siegfried
STAMMLER Gerd
(54)

ФУНГИЦИДНИ СМЕШИ

(57)

1. Фунгицидна смеша составена од
А) барем една стробилурин
супстанца избрана од

дејствувачка

А1) карбамати од формулата I,

во којашто Т означува СН или N.
n е 0, 1
или 2, а R означува халоген, С1С4-алкил или
С1С4-халогеналкил; притоа радикалите R. може
да бидат различни, ако n е 2 и/или

(51)

A 61K 31/505

(11)

901660

A 61P 3/06

(13)

Т1

2005/16

(22)

17/01/2005

(45)

30/09/2004

(21)
(96)

01/02/2000 EP 00901264.2

(97)

17/11/2004 EP 1185274

(73)

AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD
151 85 Sodertalje, SE and 1-8, Doshomachi 3chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

RAZA Ali
PEARS John Stuart
HUTCHINSON Howard Gerard
SCHNECK Dennis
BABA Takahiko

ул.

‘‘Димитар

Има уште 7 патентни барања.

(54)

КОМБИНАЦИИ НА ЛЕКОВИ КОИ ОПФАЌААТ
(Е) -7-[4- (4-ФЛУОРОФЕНИЛ) -6-ИЗОПРОПИЛ
2- [МЕТИЛ (МЕТИЛСУЛФОНИЛ) АМИНО]ПИРИ
ИДИН 5-ИЛ](3R,5S) -3,5- ДИХИДРОКСИХЕПТ -6ЕНОИК КИСЕЛИНА И ИНХИБИТОР, ИНДУКТОР
ИЛИ СУПСТРАТ НА P450 ИЗОЕНЗИМ 3А4

(57)

1. Не-интерактивна комбинација на лекови
назначена со тоа што опфаќа инхибитор
на НМG-СоА редуктаза, кој што е (Е)
7-[4 (4-флуорофенил)-б- изопропил-2-[метил
(метилсул- онил)амино]пиримидин-5-ил](ЗR,5Ѕ)
3,5-дихидро- ксихепт-6-еноик киселина или
нејзина фармацевтски прифатлива сол и лек
кој е инхибитор, индуктор или супстрат на Р450
изоензим ЗА4, како комбиниран производ за
истовремена, раздвоена или следствена употреба
при терапија.
Има уште 22 патентни барања.

TOUCHI Akira
YAMAGUCHI Yoshitaka

Patenti

901660
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(51)

B 65H 39/04

(11)
(13)

Т1

(21)

2005/17

(22)

18/01/2005

(45)

30/09/2004

(96)

21/02/2003 EP 03075501.1

(97)

24/11/2004 EP 1338542

(73)

PTT Post Holdings B.V

901631

в). определување на распоред на полначите за да
се постигне групна секвенца;
г). вметнување на вкушгаот број на измени во
вариабла (#СО_оld);
д). иницијализација на вариабла (М№C) во
позитивен цел број, за поделба на грулната
секвенцата во поединечна секвенца, секоја
поединечна секвенца опфаќа една или повеќе
групи и варијаблата (МNС) го покажува
најголемиот број на измени на полначите (3)
помеѓу последователните групи во поединечната
секвенца;

Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK’s- Gravenhage, NL
(74)

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ ул. ‘‘Илинденска’’ 2/ 13,
1400, Велес

(72)

Pothof - Kooi Elen Johanna

ѓ). поделба на групните секвенци во поединечни
секвенци дефинирани на овој начин, со помош на
вариаблата (МNС);

Geeraerts Johannes Stephanus Maria
(54)

(57)

ИНСТАЛАЦИЈА И МЕТОДА ЗА СЕЛЕКТИВНО
ПРОИЗВОДСТВО НА КУПЧИЊА ОД ПЕЧАТЕН
МАТЕРИЈАЛ

е). прераспределба на поединечните секвенци во
групната секвенца;

1. Инсталацијата за собирање купчиња од
печатени производи опфаќа машина за собирање
(2), претходно определен број на полначи (3) и
компјутер (5), полначите (3) се опремени да
внесуваат печатени производи (4) во машината
за собирање(2) и купчињата од печатените
производи се произведуваат во групи, групата
се состои од сет од групи од купчиња каде сите
купчиња во групата имаат ист состав од печатени
производи, и компјутерот е опремен да определи
распоред во кој е назначено кој полнач (3)
треба да се активира, деактивира или измени
во определен дел од времето, назначено со
тоа што комјутерот е опремен да ги извршува
следните чекори:

ж). намалување на вредноста на варијаблата
(МNС), и онаа на големината на поединечната
секвенца, ако вкупгаот број на измени не е помал
од вредноста на варијаблата (#СО-оld), или се
остава непроменета вредноста на варијаблата
(MNC) ако вкушшот број на измени е помал од
вредноста на варијаблата (#СО_оld);
з). вметнување на вкугашот број на измени во
варијаблата (#СО_оld);
ѕ). повторување на претходните четири чекори
се додека вредноста на варијаблата (МNС) е
поголема од специфичната минимална вредност
(MNC_мин);
и). снабдување на полначите (3) со распоред на
полнење во склад со последно определената
групна секвенција.

а). прием на податоци за составот на купчињата
печатени производи;

Има уште 7 патентни барања.

б). иницијализација на групна секвенца;

(51)

A 61K 45/06

901650

(11)

31/415 31/44

(13)

Т1

A 61P 1/04 31/04

(22)

19/01/2005

(21)

2005/18

(45)

30/09/2004

(96)

21/07/1998 EP 98942585.5

(97)

03/11/2004 EP 1003554

(73)

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

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

TUCH Klaus

901650

ул.

‘‘Димитар

(54)

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТОНСКА ПУМПА ВО
ТЕРАПЕВТСКА КОМБИНАЦИЈА СО АНТИ–
БАКТЕРИСКИ СУПСТАНЦИИ

(57)

1. Употребата на инхибитори на протонска
пумпа и/или нивни соли за производство на
медикаменти кои би се користеле како терапевтски
средства во комбинација со антибактериски
активни
соединенија
при
третманот
на
бактериски заболувања кои немаат влијание врз
гастроинтестиналниот тракт.
Има уште 6 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 209/34

(11)

901643

A 61K 31/404

(13)

Т1

A 61P 5/10

(22)

19/01/2005

C 07D 209/38

(45)

30/09/2004

401/04  401/10
401/12  403/10 403/12
(21)

 2005/19

(96)

02/04/2001 EP01919610.4

(97)

17/11/2004 EP 1272468

(73)

Sanofi-Aventis
174 avenue de France, 75013 Paris, FR

(74)

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

(72)

FOULON Loic
GARCIA Georges
SERRADEIL-LE GAL Claudine
VALETTE Gerad

(54)

ИНДОЛИН-2-ОН ДЕРИВАТИ, ПОДГОТОВКА И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО ОКСИТОЦИНСКИ
РЕЦЕПТОРНИ ЛИГАНДИ

(57)

1. Соединението во форма на чист енантиомер
или како смеса од енантиомерите со формула:

кадешто:
- Z1 претставува хлорен, бромен, јоден или
флуорен атом или (С1-С4) алкил, (С1-С4) алкокси
или трифлуорометилна група;
- Z2 претставува водороден, хлорен, бромен,
јоден или флуорен атом или (С1-С4) алкил, (С3-С5)
циклоалкил, (С1-С4) алкокси, (С3 - С5) циклоалкокси
или полифлуоро (С1-С4) алкилна група;
- R5 претставува Т1 W кадешто Т1 претставува
-(СН2)m -, и можно е m да биде еднакво на 0
или 1, и W претсгавува водороден атом или
хидроксикарбонил (или карбоксил), (С1-С4)
алкоксикарбонил, 1,3 -диоксалан-2-ил или 1,3
диоксалан-2-ил група,
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или пак W претставува - NR6R7 група кадешто
R6 и R7 претставува, независно еден од друг,
водороден атом, (С1-С4) алкил група, (С1-С4)
алкилсулфонска група или фенилсулфонска
група кадешто фенилната група може да биде
моно, ди или трисупституирана со Z5; или пак R6и
R7 форма, со азотниот атом со кој тие се сврзани,
кадешто морфолинил групата е опционално
супституирана со (С1-С4) алкил група или оксо;
или пак R6 и R7 форма, со азотниот атом за кој
тие се сврзани, кадешто пиперазинил групата е
опционално супституирана во 4- позиција со Z3 
супституент; или пак R6и R7 форма, со азотниот
атом за кој тие се сврзани, пиролидинил или
пиперидил група, споменатите пиролидинил и
пиперидил групи опционално се супституирани со
Z4;

или пакW претставува - NR8СОR9 група, кадешто
R8 претставува водороден атом или (С1-С4) алкил
група и R9 претставува водороден атом или (С1
-С4)алкил, бензил, пиридил или фенил група,
можно е за споменатата фенилна група да биде
моно, ди- или трисупституирана со Z5; или пак R.9
претставува - NR10NR11 група, кадешто R10 и R11
претставуваат, независно еден од друг, водороден
атом или (С1-С4) алкил или пак R10 и R11  форма,
со азотниот атом за кој се сврзани, пиролидинил,
пиперидил или морфолинил група се опционално
супституирани со (С1-С4) алкил група; или пак
R.9 претставува пиролидин-2-ил или 3-ил или
пиперид-2-ил, 3-ил или 4-ил група, споменатите
пиролидинил и пиперидил групи опционално се
супсгитуирани со Z7; или пак R9 претставува -Т2R.12 или -Т2-СОR12 група кадешто Т2 претставува
- (СН2)n -, и можно е п да биде еднакво на 1. 2, 3
и 4, и R12 претставува (С1-С4) алкокси или -NR10R11
група, R10 и R11 се дефинирани погоре;

или пак Wпретставува -СОNR13R14 група, кадешто
R13 претставува водороден атом или (С1-С4)
алкил, (С3-С7) циклоалкил, монофлуоро (С1-С4)
алкил или полифлуоро (С1-С4) алкил група и R14
претставува водороден атом, (С1-С4) алкил група,
фенил групата е опционално супституирана
со Z5; -Т4 -R15 групата, кадешто Т4 претставува
- (СН2)q -, каде q е еднакво на 1,2,3 или 4, и R15
претставува хидроксилна група, (С1-С4) алкокси
група, (С1-С4) алкоксикарбонил група, (С1-С4)
алкоксикарбониламино група, фенил групата е
опционално моно- или дисупституирана со Z5;
пирид-2-ил, -3-ил или -4-ил, или -NR1бR.17 група,
кадешто R16 R17 претставуваат, независно еден од
друг, водороден атом или (С1 - С4) алкил или пак R16и
R17 форма, со азотниот атом за кој тие се сврзани,
кадешто морфолинил групата е опционално моноили дисупституирана со (С1 - С4) алкил група или
пак R16И R17 форма, со азотниот атом за кој тие
се сврзани, пиперазинил групата е опционално
супституирана во 4-позиција со Z3 супституентот
или пак R16 и R17 форма, со азотниот атом за
кој тие се сврзани, пиролидинил или пиперидил
групата, споменатиот пиролидинил и пиперидил
групи се опционално супституирани соZ5; се
подразбира дека, кога q = 1, R15 не е хидроксил,
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(С1-С4) алкокси, (С1-С4) алкоксикарбониламино
или NR1бR17; или пак R13 и R14форма, со азотниот
атом за кој тие се сврзани, морфолинил групата е
опционално моно- или дисупституирана со (С1-С4)
алкил група или пиперазинил групата е опционално
супституирана во 4-позиција со Z3 супституентот;
или пак R13 и R14 форма, со азотниот атом за кој тие
се сврзани, азетидинил, пиролидинил, пиперидил
или хексахидроазепинил група, споменатите
пиролидинил, пиперидил и хексахидроазепинил
групи се опционално моно-или дисупституирани
со Z8 или пак W претставува ОR18 фупа, кадешто
R16 претставува водороден атом или (С1-С4) алкил,
(С1-С4) алкокси, (С1-С4) алкил или -Т3 -R19 група,
кадешто Т3 претставува - (СН2)р -, можно е р да е
еднакво на 2 или 3, и R19 е избран од хидроксил,
трифенилметокси или -NR20R21 групите, кадешто
R20 претставува водороден атом или (С1-С4)
алкил група и R21 претставува водороден атом
или (С1-С4) алкил, тетрахидрофуранилметил или
тетрахидропиранилметил група, или пак R20 и R21
форма, со азотниот атом за кој тие се сврзани,
морфолинил групата е опционално моно- или
дисупституирана со (С1-С4) алкил група или
пиперазинил група е опционално супституирана
во 4- позиција соZ3 супституентот, или пак R20 и
R21 форма, со азотниот атом за кој тие се сврзани,
пиролидинил или пиперидил група, споменатите
пиролидинил и пиперидил групи се опционално
супституирани со Z5;

- Z3   претставува (С1-С4)алкил, пиридил, фенил, (С1С4) алкилкарбонил или (С1 - С4) алкоксикарбонил
група;

-Z4 претставува оксо, флуорен атом, хидроксил, (С1
- С4) алкил, бензил, амино, (С1 - С4) алкиламино,
ди-(С1-С4)
алкиламино,
(С1-С4)
алкокси,
(С1-С4)
алкоксикарбонил
или
(С1-С4)
алкоксикарбониламино;

-Zб претставува хлорен атом или (С1-С4) алкил или
(С1-С4) алкокси фупа;

-R1претставува (С1-С4) алкил група и опционално
сопржи двојна или тројна врска, (С1 -С4)
алкоксикарбонил
група,
фенилоксикарбонил
група или -Т1 R22 група, кадешто (Т1 е дефиниран
претходно и R22 претставува хидроксилна или (С1
-С4) алкокси група;
-R2 и R4 претставува, независно еден од друг,
водороден, хлорен или флуорен атом или (С1-С4)
алкил или (С1-С4) алкокси група;

-R3 претставува хлорен или флуорен атом или
(С1-С4)алкил, (С1-С4)алкокси, хидроксил, (С1С4)карбамоил,
(С1-С4)алкилкарбониламино,
нитро, цијано, трифлуорометил, амино, (С3-Сб)
циклоалкиламино, (С1-С4)алкиламино, ди(С1-С4)
алкиламино, три(С1-С4)алкиламониум А”, А” е
анјон, пиролидин-1-ил, пиперид 1 ил, пиперазин1-ил, морфолин-4-ил или хексахидроазепин -1-ил
група;
- X и V претставуваат, независно еден од друг,
водороден, хлорен, бромен, јоден или флуорен
атом или (С1 - С4) алкокси или трифлуорометокси
група; и нивните фармацевтски прифатливи соли,
нивните раствори и хидрати.
Има уште 17 патентни барања.

- Z5 претставува хлорен, бромен, јоден или
флуорен атом, хидроксилна група, (С1-С4) алкил
група или (С1-С4) алкокси група;

претставува
флуорен
атом,
- Z7
хидроксилна група, хидрокси (С1-С4) алкил
група, (С1-С4) алкил, (С1-С4) алкокси или (С1-С4)
алкилкарбонил;
- Z3 претставува флуорен атом или хидроксил, (С1С4) алкил, (С3-Сб) циклоалкил, бензил, амино, (С1-С4)
алкиламино, ди-(С1-С4) алкиламино, (С1-С4)алкоксикарбонил,(С1-С4) алкоксикарбониламино, (С3-Сб)
циклоалкокси, хидроксикарбонил, хидрокси(С1С4) алкил, (С1-С4) алкокси(С1-С4) алкил, (С1-С4)
алкокси или СОNR23R24 група, кадешто

R23 и R24 претставуваат, независно еден од друг,
водороден атом, (С1-С4) алкил, монофлуоро (С1 С4) алкил или полифлуоро (С1-С4) алкил, или пак
R23 и R24 формираат, со азотниот атом за кој
тие се сврзани, пиролидинил или пиперидил
група, споменатите пиролидинил или пиперидил
групи се опционално супституирани со Z3 или
дифлуорометилиден;
(11):
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31/402 31/417 31/44

(22)

20/01/2005

A 61P 3/00 9/10

(45)

30/09/2004

C 07D 401/06 403/06
(21)

 2005/21

(96)

22/10/2003 EP 03292634.7

(97)

02/02/2005 EP 1413579

(73)
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Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
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- n претставува цел број од 1 до 2 вклучително,
нивни енантиомери,
диастереоизомери и
таутомери, и исто така нивни фармацевтски
прифатливи, киселински или базни адитивни
соли, при што се подразбира дека:
- изразот “алкил” означува линеарен или
разгранет ланец на јаглеводород кој содржи од 1
до 6 атоми на јаглерод,

12, place de la Defence 92415 Courbevoie Cedex,
FR
(74)
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- изразот “алкокси” означува група на алкилокси
во која ланецот на алкил, кој може да е линеарен
или разгранет, содржи од 1 до 6 атоми на
јаглерод,
- изразот “алкилен” означува ланец на линеарен
или разгранет бивалентен јаглеводород кој содржи
од 1 до 6 атоми на јаглерод,
- изразот “алкенилен” означува ланец на
линеарен или разгранет бивален- тен јаглеводород
кој содржи од 1 до 6 атоми на јаглерод и од 1 до 3
двојни врски,

Rault Sylvain
KOPP Marina
Lancelot Jean-Charles
Lemaitre Stephane
Bizot-Espiard Jean-Guy
Renard Pierre
(54)

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

(57)

1. Соединенија со формулата (I):

- изразот “алкинилен” означува ланец на
линеарен или разгранет бивален- тен јаглеводород
кој содржи од 1 до 6 атоми на јаглерод и од 1 до 3
тројни врски,
- изразот “полихалоалкил” означува ланец на
линеарен или разгранет јаглерод кој содржи од
1 до 3 атоми на јаглерод и од 1 до 7 атоми на
халоген,
- изразот “хетероарил” означува група на моноили бициклик која има од 5 11 членови на прстенот
во која барем еден од прстените е ароматски и
содржи во моноциклот или бициклот 1, 2 или
3 атоми на хетеро одбрани од азот, кислород и
сулфур, и

(I)

назначени со тоа, што :
• R1 претставува евентуално
група на хетероарил,

супституирана

• R2 претставува евентуално супституирана гру–
па на циклоалкил,
• R3 претставува атом на водород или група на
алкил, и
• R4 и R5, кои може да се идентични или различни,
секој претставува на водород, атом на халоген
или група на алкил, полихалоалкил, R10—
С(Х)—R11—, R10—Y—С(Х)—Y11—, Y10—С(Х)—У—
R11—, R10—Y—R11— или R10—Ѕ(О)„—R11—-, во
кои:

- изразот “циклоалкил” означува моноцикл или
бицикл на јаглеводород кој содржи од 3 до 10
атоми на јаглерод и е евентуално незаситен од
1 или 2 незаситени врски, изразот “евентуално
супституиран” поврзан со изразите циклоалкил и
хетероарил означува дека групите за кои станува
збор се несупституирани или супституирани
од еден или два идентични или различни
супституенти одбрани од атоми на халоген и
групите на алкил, алкокси, хидрокси, циано, нитро,
амино (евентуално супституирана од една или две
групи на алкил) и -С(О)R3 при што Rd претставува
група одбрана од хидрокси, алкокси и амино, се
подразбира дека групата на хетероарил може
додатно да е супституирана од група на оксо на
неароматската средина на хетероарилот
Има уште 14 патентни барања.

- R претставува атом на водород или група на
алкил,
10

- R11 претставува врска, група на алкилен, алке–
нилен или алкинилен,
- X претставува атом на кислород, атом на
сулфур, или NR12 група во која R12 претставува
атом на водород или група на алкил,
- У претставува атом на кислород, атом на сулфур,
или група на амино или алкиламино, и

Patenti
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C 12N 15/34

(11)

901675

(54)

ПРОИЗВОДСТВО НА ВАКЦИНИ

(57)

1. Метода за производство на вирус и/или
вирусни протеини различни од аденовирус
или аденовирусни протеини, за употреба како
вакцина, која опфаќа обезбедување клетка која
е збогатена најмалку со секвенца која шифрира
најмалку еден генетски производ од генот Е1 или
негов функционален дериват на аденовирус, со
нуклеинска киселина која го шифрира наведениот
вирус и/или наведените вирусни протеини,
засадување на наведената клетка во погодна
средина и дозволување на период за изразување
на наведениот вирус и/или наведените вирусни
протеини, како и собирање на наведениот вирус
и/или вирусни протеини од наведената средина
и/или наведената клетка, при што наведената
клетка е доведена во состојба на бесмртност за
да расте во култура.

A 61K 39/145

(13)

Т1

C 07K 14/075 14/11

(22)

27/01/2005

C 12N 15/85

(45)

30/09/2004

5/10 7/02
(21)

2005/26		

(96)

24/11/2000 EP 00204190.3

(97)

05/01/2005 EP 1108787

(73)

Crucell Holland B.V
Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

Pau Maria Grazia

ул.

‘‘Димитар

Uytdehaag Alphonsus Gerardus Cornelius Maria
Schouten Govert Johan

(51)

Има уште 33 патентни барања.

C 07D 265/26

(11)

901677

A 61K 31/536

(13)

Т1

A 61P 3/04

(22)

31/01/2005

C 07C 271/28

(45)

30/09/2004

(21)

2005/28

(96)

06/01/2000 EP 00900081.1

(97)

20/04/2005 EP 1144395

(73)

ALIZYME THERAPEUTICS LIMITED [GB/GB]
Ganta Park, Great Abingdon, Cambridge CB1 6GS,
GB

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
5/1/32, 1000, Скопје

(72)

HODSON, Harold Francis

ул.”Јани Лукровски”

Downham Robert
Mitchell Timothy J
Carr Beverley Jane
Dunk Christopher Robert
Palmer Richard M. J
(54)

ДЕРИВАТИ НА 2-АМИНО-БЕНЗОКСАЗИНОН ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА ПРЕКУМЕРНА ДЕБЕЛИНА

(57)

1. Употребата на соединението коешто содржи
формула:

споменатата состојба на претераната дебелина
или нарушувањата повразано со претераната
дебелина кадешто во формулата (II):
R.1 е разгранет или неразгранет алкил (опционално
раскинат со еден или повеќе кислородни атоми),
алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил,
арил,
арилалкил,
редуциран
арилалкил,
арилалкенил,
хетероарил,
хетроарилалкил,
хетероарилалкенил, редуциран арил, редуциран
хетероарил,
редуциран
хетероарилалкил
или негов супституиран дериват, кадешто
супституентите се еден или повеќе независно
избрани од групата составена од халоген, алкил,
халосупституиран алкил, арил, арилалкил,
хетероарил, редуциран хетероарил, редуциран
хетероарилалкил, арилалкокси, цијано, нитро,
- С(О)R4, -СО2R4, -ЅОR4, -ЅО2R4, -NR6R7 -ORб, -ЅR6,
-С(О)СХ’1Х2NR6R7, -С(О)NR4R5, -С(О)R(ОR5)R6,
-NRбС(О)R4, -СR6(NН2)СО2R6, -NНСХЈХ2СО2R6, N(ОН)С)(O)NR6R7, -N(ОН)С(О)R4, -NH(О)NR6R7,
-С(О)NHNR6R7, -С(О)R(ОR5)R6? со клаузула дека
било кој хетеро атом како супституент на R1 и/или
R2 мора да биде одвоен од егзоцикличниот азотен
атом со барем два јаглеродни атоми (подобро
заситените); и
R2 е водород или е група којашто е дефинирана
претходно за К1; и кадешто:
R4 е водород, алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, циклоалкенил, арил, арилалкил,
хетероарил,
хетероарилалкил,
редуциран
хетероарил, редуциран хетероарилалкил, -ОR6, ^ЈНСХ^СОгК6 или ->ЈК6К ;

(II) или неговата фармацевстски прифатлива
сол, естер или амид; во производството на лекот
за спречувањето или лекувањето на состојбите
коишто бараат инхибирање на ензимот, чијшто
префериран начин на дејство е да ја катализира
хидролизата како функција на естерот, кај

901677

R5 е водород, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил,
циклоалкенил, арил, арилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил, редуциран хетероарил или
редуциран хетероарилалкил;
R6 и R7 се независно избрани од водород, алкил,
алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил,
арил,
арилалкил,
хетероарил,
редуциран
хетероарил,
хетероарилалкил,
редуциран

Patenti
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хетероарилалкил или -(СН2)n(ОR5)m, кадешто n е
1 до 12, и m е 1-3; и
X и X се независно водород, алкил, алкенил,
алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, арил,
хетероарил,
арилалкил,
хетероарилалкил,
редуциран
хетероарил
или
редуциран
хетероарилалкил;
R8, R9, R10 , R11 се секој независно водород, хало,
хидрокси, амино, нитро, цијано,
или фупа R1, дефинирана претходно;

(51)

(11)

901689

A 61K 31/40

(13)

Т1

A 61P 11/00

(22)

31/01/2005

(21)

 2005/29

(45)

30/09/2004

(96)

25/10/2001 EP 01988718.1

(97)

03/08/2005 EP 1330455

(73)

elbion AG
Meissner Strasse 191 01445 Radebeul, DE
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
5/1/32, 1000, Скопје

(72)

HOFGEN Norbert Dr.

ул.”Јани Лукровски”

EGERLAND Ute
Kronbach Thomas Dr.
MARX Degenhard
SZELENYI Stefan
KUSS Hildegard Dr.
POLYMEROPOULOS Emmanuel
(54)

НОВИ 7-АЗАИНДОЛИ, НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА 4 И
ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ

(57)

1. 7-Азаиндол од формулата 1

каде што
n може да биде I или 2, а
R1 претставува
- С1...10 Алкил, неразгранет или разгранет,
несупституиран или едно- или повеќе супституиран
со -ОН, -ЅН, -NН2, NHC1.. 6-Алкил, -Н(С(1..6-Алкил)2,
-NНС6..14 Арил, -N(C6...14 Арил)2, -N(C1...б-Алкил) (С6...14
Арил), -NO2,-СN, -F, -С1, -Вг, -I, -О-С1..6-Алкил, -ОСб..14..-Арил, -Ѕ-С1 ...б-Алкил, -Ѕ-С6...14Арил, -ЅО3Н, ЅО2С1...6-Алкил, -ЅО2Сб...н-Арил, -ОЅО2С1... б-Алкил,
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или фупа R.12(Q, кадешто Q е О, СО, СОNН, NHСО,
Ѕ, ЅО, ЅО2, или ЅО2NH2 и
R12 е водород
претходно;

или

фупа

R1

дефинирана

или група R1R2N, кадешто R1 и R2 се дефинирани
претходно, со клаузула дека било кој хетеро
атом како супституент на R1 и/или R2 мора да
биде одвоен од ароматичниот хетеро атом како
супституент со барем два јаглеродни атоми
(подобро заситените).
Има уште 22 патентни барања.

C 07D 471/04

(74)

13/3

-ОЅО2С6 лАрил, -СООН, -(СО)С 1...5Алкил, со моно-,
ди-, или трициклични заситени или еден или повеќе
кратно незаситени карбоцикли со 3...14 прстенести
структури (прстени), со моно-, ди- или трициклични
заситени или едно- или повеќе незаситени
хетероцикли со 5... 15 прстенести структури и 1...6
хетероатоми, кои првенствено претставуваат N, О,
и Ѕ, пришто С6..14-Арил-групите и карбоцикличните и
хетероцикличните супституенти на нивните делови
можат да бидат несупституирани или едно- или
повеќе пати супституирани со R4,
- С2 ..1о-Алкенил, кој е еден или повеќекратно
незасиситен,
неразгранет или разгранет,
несупституиран или едно- или повеќе супституиран
со -ОН, -ЅН, -NН2, - NНС)1...б-Алкил, -N(C1...б-Алкил)2,
-NНС6...14Арил, -N(C6..14 Арил)2, -N(C1..бАлкил) (С6...14
Арил), -NO2, -СN -F, -С1, -Вг, -I, -О- С1..6-Алкил, -О
С6..14.и Арил, -Ѕ-С1...6- Алкил, -Ѕ-С6..14 Арил, -ЅОзН,
-ЅО2С1...6Алкил, -ЅО2С6...14Арил, -ОЅО2С1...6Алкил,
- ОЅО2Сб 14Арил, -СООН, -(СО)С1..5Алкил, со
моно-, ди-, или трициклични заситени или еден
или повеќе кратно незаситени карбоцикли со 3...14
прстенести структури (прстени), со моно-, диили трициклични заситени или едно- или повеќе
незаситени хетероцикли со 5... 15 прстенести
структури и
1...6 хетероатоми, првенствено
претставуваат N О, и Ѕ, пришто С6..14 Арилгрупите
и сарбоцикличните и хетероцикличните
супституенти на нивните делови можат да бидат
несупституирани или едно- или повеќе пати
супституирани со R4 кадешто,
R2 и R.3 можат да бидат исти или различни, пришто
само еден од нив двата може да претставува
водороден атом, а понатака R2 и R3 можат да
претставуваат -C1..5-Алкил, несупституиран или
едно- или повеќе пати супституиран со -ОН, -ЅН,
-NH2) -NHС1...6-Алкил, -N(C1...б-Алкил)2) -NO2.-СN, -F,
-С1, -Вг, -I, -О- С1..6-Алкил, - Ѕ- С1..6-Алкил -фенил,
-пиридил-фенил, несупституиран или едно- или
повеќе пати супституиран со -ОН, -ЅН, - NH2,
NHC1...3-Алкил, -N(C1...3-Алкил)2, -NO2, -СN, -СООН, СООС1..3Алкил, -F, -С1, -Вг, -О-С1...3-Алкил, -Ѕ С1...3Алкил, -пиридил, несупституиран или едно или
повеќе пати супституиран со -NO2, -СN, - СООН,
-СООС1...3Алкил, -Cl, -Вг, -О-С1..3-Алкил, -Ѕ-С1...3Алкил, исто така можат да претставуваат
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R2 = Н или -С1 6-алкил и

R4   за -Н, -ОН, -ЅН, -ИНг, -NНС1..6-Алкил, -N(C1...6
Алкил)2, -NНС6...14Арил, -N(Сб....14 Арил)2, -N(C1...б
Алкил) (С6...14 Арил), -NHСОС1....6Алкил, -NО2,-СN
-СООН, -СООС1...6Алкил, -(СO)С1...6Алкил, -(СЅ)С1  
Алкил, -F, -С1, -Вг, -I, -О-С1..6-Алкил, -O-С6..14 иб
Арил, -Ѕ-С1...6-Алкил, -Ѕ-С6...14Арил, -ЅОС1..6Алкил,
-ЅО2С1...6Алкил, сразмено, такашто, кога n=1 не се
истовремено

пришто R, R’ еден од друг не зависат од -С1...6 Алкил,
по можност можат да бидат едно- или повеќе
пати супституирани со хапоген, -С2..6 алкенил,
-С3..6- циклоалкокси, -С3..6-ЦиклоалкилС1..6алкокси,
-С2..6-алкинил, -С3..6-Циклоалкил, -С3..6-Циклоалкил
-С1...балкил, -С1..6-алкилтио, -С3..6-алкилтио, -С3..6ЦиклоалкилС1..6алкилтио, -С1..6-алкокси, хидрокси,
халоген, нитро-, -СF3-С2F5, -ОСF3, -ЅСF3, -ЅО2СF3,
-ЅО2F, -формил, -С2..6-алканоил, цијано-, по
можност можат да бидат супституирани со фенил
или тиенил-, -NR”2, -СОNR”2, -СООR”,
или
R + R’ претставуваат заеднички 5-прстенест
карбоциклус или хетероциклус,

R1 = -С1..6-алкил

и

понатаму групата -NR2R3 може да биде заедничка
за

R” = -Н или -С1..6алкил.

Има уште 18 патентни барања.

(51)

C 07D 491/107

(11)

901666

A 61K 31/445

(13)

Т1

C 07D 401/06

(22)

01/02/2005

(21)

 2005/30

(45)

30/09/2004

(96)

06/11/1998 EP 98952580.3

(97)

09/02/2005 EP 1044202

(73)

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

(74)

ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. “Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72)

MORK, Niels

(54)

1’ - [4-[1-(4-ФЛУОРОФЕНИЛ)-1Н-ИНДОЛ-3-YL]-1БУТИЛ]-СПИРО [ ИЗОБЕНЗОФУРАН- 1 (3Н), 4’ПИПЕРИДИН] ХИДРОХАЛОГЕНИДИ

(57)

1. Хидрохалогенид на 1’-[4-[1-(4-флуорофенил)1//-индол-3-у1]-1-6утилЈ-спиро[изобензофуран1(3///,4’-пиперидин] и хидрати и/или солвати
од тоа, каде што хидрохалогенид претставува
хидрохлорид, хидробромид’ или хидројодид..
Има уште 6 патентни барања.

LOPEZ DE DIEGO Heldi
NIELSEN Ole

901666
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 2005/33

(96)

20/10/1999 EP 99972494.1

(97)

02/02/2005 EP 1130966

(73)

Pfizer Inc
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901664

(54)

АНТИПАРАЗИТНИ ФОРМУЛАЦИИ

(13)

Т1

(57)

1. Антипаразитска формулација која содржи:

(22)
(45)

02/02/2005
30/09/2004

91

а) 0,1-50% (теж./вол.) авермектин 13-моносахарид
5-оксим, 5-оксимино22,23-дихидро-25-циклохексилавермектин
моносахарид (селамектин);

В1

б) 1-50% (вол./вол.) ди(С2-4 гликол моно (С1-4
алкил)етер;

235 East 42nd Street, New York, New York 10017,
US
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

LUKAS Timothy Michael

в) можно присуство на антиоксиданс; и
г) можно присуство на кожно прифатлив испарлив
растворувач д.ѕ. (вол./вол.).
Има уште 19 патентни барања.

WICKS Stephen Richard

(51)

C 07D 213/74

(11)

901655

6.1985

(13)

Т1

5.9521

(22)

02/02/2005

5.6237

(45)

30/09/2004

5.5623

(21)

 2005/34

(96)

01/10/1999 EP99949272.1

5.4040

(97)

29/12/2004 EP 1117643

5.1119

(73)

PLIVA farmaceutska industrija, dionicko drustvo

4.8738

Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb, HR

4.7865

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

4.6986

(72)

FILIC Darko

4.4602

DUMIC Miljenko
DANILOVSKI Aleksandar
KLEPIC Bozena
FISTRIC Ines
ORESIC Marina
HORVAT MIKULCIC Jasna
(54)

НОВА КРИСТАЛНА МОДИФИКАЦИЈА N НА
ТОРАЗЕМИД

(57)

1. Кристална модификација N на тораземид,
назначена со тоа што карактеристиката на
моделот на прекршување на Х-зраци врз прашок
на неговиот примерок во инструментот РНILIРЅ
РW3710 под Си Х-зраци [Х(СuКа!)=1.54046 А и
Х(СиКа2)=1.54439 А] е претставена со следните
растојанија помеѓу решеткастите рамнини:
Кристална модификација N на тораземид: сЈ(А)
15.3898 12.5973 11.4565
9.7973
9.5493
8.6802
8.2371
7.6351
7.3356
6.9759
6.5351
6.3240

Patenti

4.5985
4.3405
4.2552
4.1829
4.0768
3.9377
3.8659
3.8429
3.7801
3.7248
3.6239
3.5556
3.4825
3.4130
3.3055
3.2298
3.1786
Кристална модификација N на тораземид:
d (A)
3.1278
3.0699
3.0078
2.9549
2.9056
2.8541

901655

92

Glasnik
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2.7686

1.9688

2.6988

1.9274

2.6610

1.8853

2.6293

1.7931

2.5549

1.7449

2.5236

1.7169

2.4485

1.6512

2.4161

1.6122

2.3671

1.5601

2.3133

1.5320

2.2788

1.5057

2.2312

1.4521

2.1852

1.3773

2.1468

и во согласност со прекршувањето на X-зраците врз
неговиот примерок единечен кристал во PHILIPS
PW 1100/Stoe&Cie дифрактометар со четири
прстени, во услови на Mo X-зраци [(Mok)=0.71073
A], истата е претставена со следните основни
кристалографски податоци:

2.0957
2.0617
2.0273
1.9896

Има уште 21 патентни барања.
(51)

A 61K 31/536

(11)

901678

A 61P 3/04

(13)

Т1

C 07D 221/00

(22)

03/02/2005

265/00 265/24

(45)

30/09/2004

413/12 498/04
(21)

 2005/37

(96)

06/01/2000 EP 00900082.9

(97)

20/04/2005 EP1143977

(73)

ALIZYME THERAPEUTICS LIMITED [GB/GB]

кадешто во формула (II):

Granta Park, Great Abingdon, Cambridge CB1 6GS,
GB
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
5/1/32, 1000, Скопје

(72)

HODSON Harold Fracis

или неговата фармацевтски прифатлива сол,
естер или амид; во производството на лекот
за лекување на состојбите коишто бараат
инхибирање на ензимите чијшто префериран
начин на дејство е да ја катализира хидролизата
како функција на естерот, кадешто споменатата
состојба е претераната дебелина или нарушувања
поврзани со претераната дебелина.

ул.”Јани Лукровски”

DOWNHAM Robert
MITCHELL Timothy John
CARR Beverly Jane
DUNK Chrostopher Robert
PALMER Richard Michael John
(54)

ДЕРИВАТИ НА 2-ОКСИ-БЕНЗОКСАЗИНОН ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА ПРЕКУМЕРНА ДЕБЕЛИНА

(57)

1. Употребата на соединението коешто содржи
формула (II):

R1 е разгранет или неразгранет алкил (опционално
раскинат со еден или повеќе кислородни атоми),
алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил,
арил,
арилаликил,
редуциран
арилалкил,
арилалкенил, хетероарил, хетероарилалкил,
хетероарилалкенил, редуциран арил, редуциран
хетероарил, редуциран хетероарилалкил или
супституиран дериват од било која од претходните
групи, кадешто супституентите се еден или повеќе
независен халоген, алкил, халосупституиран
алкил, арил, арилалкил, хетероарил, редуциран
хетероарил,
редуциран
хетероарилалкил,
арилалкокси, цијано, нитро, -С(О)R4, -СО2R5, ЅОR4, -ЅО2R4, -NR6R7, -OR6, -ЅR6,

-С(О)CX1X2NR6R7, -C(O)N(OH)R6, -C(О)NR5R4, NRбC(О)R4, -CR6(NH2)CO2R6, - NНСХ1Х2СО2R6,
-N(ОН)С(О)NR6R7, -N(ОН)С(О)R4, -NHС(О)NR6R7, С(О)NНR6R7, или -С(О)N(ОR5)R6, со клаузула дека
било кој хетеро атом како супституент на R1 мора
да биде одвоен од егзоцикличниот азотен атом со
барем два јаглеродни атоми (подобро заситени);
и кадешто:-

(II)

901678

водород,
алкил,
алкенил,
алкинил,
R 4е
циклоалкил, циклоалкенил, арил, арилалкил,
хетероарил,
хетероарилалкил,
редуциран
хетероарил, редуциран хетероарилалкил, -ОR6, NНСХ1Х2С02R6 или -NR6R7;

Patenti

Glasnik

R5 е водород, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил,
циклоалкенил, арил, арилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил, редуциран хетероарил или
редуциран хетероарилалкил; и

(21)

A 61K 31/135

(11)

901672

A 61P 13/08 35/00

(13)

Т1

 2005/40

(22)

04/02/2005

(45)

30/09/2004

(30)

19980084602P 07/05/1998 US

(96)

07/05/1999 EP99924157.3

(97)

24/11/2004 EP1003496

(73)

THE UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH
CORPORATION,
Knoxville, TN 37996-1527, US

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

STEINER Mitchell S

(54)

ЛЕК ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ИНТРАЕПИТЕЛНА
НЕОПЛАЗИЈА НА ПРОСТАТАТА

RAGHOW Sharon

93

или група R12Q, кадешто Q е О, СО, СОNH, NHСО,
Ѕ, ЅО, ЅО2 или ЅО2NН2 и R12 е водород или група
R1 дефинирана претходно;

7

или група R1R2N, кадешто R1 е дефиниран
претходно и R2е водород или R1, со клаузула дека
било кој хетеро атом како супституент на R1 и/или
R2 мора да биде одвоен од ароматичниот хетеро
атом како супституент со барем два јаглеродни
атоми ( подобро заситени).

X1 и X2 се независно водород, алкил, алкенил,
алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, арил,
хетероарил,
арилалкил,
хетероарилалкил,
редуциран
хетероарил
или
редуциран
хетероарилалкил;

(51)

str.2-109 septemvri 2006 Skopje

R8 , R9 , R10. , R11 се секој независно водород,
хало, хидрокси, амино, нитро, цијано, или група
R1, дефинирана претходно;

R и R се независно водород, алкил, алкенил,
алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, арил,
арилалкил, хетероарил, редуциран хетероарил,
редуциран хетероарилалкил или -(СН2)n(OR5)m,
кадешто n е 1 до 12, преферирајќи ги од 2 до
10, кадешто m е 1-3 и R5 е најпрефериран С2-С10
алкил; и
б
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Има уште 25 патентни барања.

(57)

     

          
        
          
         

    
      
    
     
  
Има уште 2 патентни барања.

Patenti

901672
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C 07C 229/22

(11)

901674

A 61K 7/00 9/127

(13)

Т1

2005/46

(22)

08/02/2005

(45)

30/09/2004

(30)

1999RM00220 13/04/1999 IT

(96)

11/04/2000 EP00922852.9

(97)

12/01/2005 EP1183228

(73)

Sigma-Tau Industrie
S.p.A

каде:

(74)

ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72)

Pisano Claudio

nе број од 1 до 3;
R е хидроген или алканоил, прав или разгранет, со
2-6 карбонски атоми;
R1 и R2  кои можат да бидат исти или различни,
претставуваат заситени или незаситени прави
ацилни врски, со 3-20 карбонски атоми; и

Tinti Maria Ornella
Santaniello Mose

X е анјон на фармаколошки прифатлива кисе–
лина.

Critelli Luciana
Salvatore Giovanni

(51)

1. Соединенија од формулата (I)

Farmaceutiche Riunite

Viale Shakespeare, 47 00144 Roma, IT

(54)

(57)

ЕСТЕРИ НА L-КАРНИТИН ИЛИ АЛКАНОИЛ LКАРНИТИНИ

C 07C 271/22

(11)

A 61K 31/325

(13)

Т1

31/4402 31/4406

(22)

09/02/2005

A 61P 9/06

(45)

30/09/2004

Има уште 27 патентни барања.

901673

C 07C 235/34
C 07D 213/79
213/81 213/82		
(21)

2005/48		

(30)

20001059418 30/11/2000 DE

(96)

17/11/2001 EP01989479.9

(97)

16/02/2005 EP1339675

во коjа што

(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

А1, А2, АЗ, А4, А5, А6, А7 и А8 независно една
од друга означуваат азот, СН или СR5, при што
најмалку четири од овие групи означуваат СН;

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

PEUKERT Stefan
BRENDEL Joachim
HEMMERLE Horst
KLEEMANN Heinz-Werner

(54)

(57)

901673

ОРТО-СУПСТИТУИРАНИ И МЕТА-СУПСТИ–
ТУИРАНИ БИС-АРИЛ СОЕДИНЕНИЈА, МЕТОДА
ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ, НИВНА УПОТРЕБА
КАКО ЛЕК, И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ
КОИ ГИ СОДРЖАТ ТИЕ СОЕДИНЕНИЈА
1. Соединенија од формулата I

R(1) означува С(O)OR(9), ЅО2R(10), СOR(11),
С(О)NR (12) R(13) или С(Ѕ)NR(12)R(13);
R(9), R(10), R(11), R(12) независно еден од друг
означуваат СхН2х-Н(14);
х е еднакво на 0, 1, 2, 3 или 4;

х не може да биде O ако R(14)означува OR(15)
или ЅО2Ме;

R(14) означува алкил со 1, 2, 3, 4, 5, или 6 Сатоми, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 или 11 Сатоми, СF3, С2F5, С3F7, СН2F, СНF2, ОR(15), ЅО2Ме,
фенил, нафтил, бифенилил, фурил, тиенил или
еден хетероаромат со содржина на азот (N) и со
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 атоми на јагленород, при

Patenti

Glasnik

што фенилот, нафтилот, бифенилилот, фурилот,
тиенилот или хетероароматот со содржина на
азот не се супституирани или се супституирани
со 1, 2 или 3 супституенти избрани од групата
што е составена од F, С1, Вr, I, СF3, ОСF3 NO2, СN,
СООМе, СONН2, СОМе, NН2, ОН, алкил со 1, 2, 3
или 4 С-атоми, алкоксисо1, 2,3 или 4 С-атоми,
диметиламино,
сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино;
R(15) означува алкил со 1, 2, 3, 4 или 5 Сатоми, циклоалкил со 3, 4, 5 или 6 С-атоми,
СF3 или фенил, којшто не е супституиран или е
супституиран со 1, 2 или 3 супституенти избрани
од групата што се состои од Р, С1, Вr, I, Сf3, NO2,
СN, СООМе, СONН2, СОМе, NH2, ОН, алкил со 1, 2,
3 или 4 С-атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 С-атоми,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино;
R(13) означува водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 Сатоми или СF3;
R(2) означува водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 Сатоми или СF3;
R(3) означува СуСН2у-R(16);

у е еднакво на O, 1, 2, 3 или 4;
у не може да биде O ако R(16) означува OR(17)
или ЅО2Ме;

R(16) означува алкилсо 1, 2, 3, 4, 5 или 6 Сатоми, циклоалкил со 3, 4,5,6,7,8,9,10 или 11
С-атоми, СF3, С2Р5, С3F7, СН2F, СНF2, ОR(17),
ЅО2Ме, фенил, нафтил, фурил, тиенил или еден
хетероаромат со N- содржина и со 1, 2, 3, 4, 5,
6,7, 8 или 9 С атоми, при што фенилот, нафтилот,
фурилот, тиенилот и хетероароматот со содржина
на азот не се супституирани или се супституирани
со 1, 2 или 3 супституенти избрани од групата
што се состои од F, С1, Вr, I, СF3, ОСF3, NO2, СN,
СООМе, СONН2, СОМе, NH2, ОН, алкил со 1, 2, 3
или 4 С-атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 С-атоми,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино;
R(17) означува водород, алкил со 1, 2, 3, 4
или 5 С-атоми, циклоалкил со 3, 4, 5 или 6 Сатоми, СF3, фенил или 2-, 3- или 4-пиридил, при
што фенилот или 2-, 3- или 4-пиридилот не се
супституирани или се супституирани со 1, 2 или
3 супституенти коишто се избрани од групата што
е составена од Р, С1, Вr, I, СF3, ОСF3, NO2, СN,
СООМе, СОNН2, СОМе, NH2, ОН, алкил со 1, 2, 3
или 4 С-атоми, алкокси со 1, 2,3 или 4 С-атоми,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино;
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R(19) означува СООН, СОNH2, СONR(20)R(21),
СОOR(22) или СН2ОН;

R(20) означува водород, алкил со 1, 2, 3, 4 или 5
атоми на јагленород, СуН2V- СF3, или СWН2W-фенил,
при што фенилниот прстен не е супституиран или
е супституиран со 1, 2, или 3 супституенти избрани
од групата составена од Р, С1, Вr, I, СF3, NO2, СN,
СООМе, СONH2, СОМе, NН2, ОН, алкил со 1, 2, 3
или 4 С-атоми, алкокси со 1, 2,3 или 4 С-атоми,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино;
v е еднакво на 0, 1,2 или 3; w е еднакво на 0, 1,2
или 3;
R21) стои за водород или алкил со 1, 2, 3,4 или 5
атоми на јагленород;
R(22) стои за алкил со 1, 2, 3,4 или 5 атоми на
јагленород;
Н(4) означува водород, алкил со 1, 2, 3, 4, 5 или 6
атоми на јагленород или СF3;

или R(3)и R(4) заедно означуваат низа од 4 или
5 метиленски групи, од коишто една може да
биде заменета со -О, -Ѕ-, -NH-, -N(метил)- или N(бензил)-;
R(5) означува Р, С1, Вr, I, СF3, NO2, СN, СООМе,
СONН2, СОМе, NH2, ОН, алкил со 1, 2, 3 или
4 С-атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 С-атоми,
диметиламино,
сулфамоил,
метилсулфонил
и метилсулфониламино, при што во дадениот
случај повеќето радикали од А1 до А8 го
имаат значењето СR(5), а радикалите R(5) се
дефинирани независно еден од друг;
R(30) и R(31) независно еден од друг означуваат
водород или алкил со 1, 2 или 3 атоми на
јагленород;
или
R(30)иR(31) заедно означуваат низа на 2
метиленски групи како и нивни фармацевтски
прифатливи соли.
Има уште 18 патентни барања.

или
R(3) означува СHR(18)R(19);
R(18) означува водород или С2Н22-R(16), при што
R(16) е дефинирано исто
како претходно даденото;
Z е еднакво на 0, 1,2 или 3;

Patenti
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(51)

A 61K 9/16  9/127

(11)
(13)

Т1

(21)

 2005/49

(22)

10/02/2005

(45)

30/09/2004

(96)

22/07/1998 EP 98934120.1

(97)

02/03/2005 EP 1014947

(73)

Pfizer Health AB

901691

(57)

112 87 Stockholm, SE
(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

ANDERSSON Mattias

1. Орална формулација со моментално
ослободување
во
цврста форма,
која
опфаќа (а) пептиден инхибитор на тромбин
со
мала
молекуларна
тежина
кој
има
растворливост
зависна
од
рН
и
има
големина на честичките помала од ЗООum, и
(6)
комбинација
од
микрокристална
це–
лулоза
и
натриум
скроб
гликолат
во
количина повисока од 35% w/w од фор–
мулацијата.
Има уште 8 патентни барања.

JOHANSSON Dorota
LI Percy
NORRLIND Bjorn
WESTGREN Bengt
(54)

(51)

МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ ОД ЛИПИДНИ ЧЕСТИЧКИ, КОИ СОД–
РЖАТ ЛИПИДНО СРЕДСТВО И ПРОТЕИН

A 61K 9/20

(11)

901692

38/55 47/38

(13)

Т1

A 61P 7/02

(22)

17/02/2005

(45)

30/09/2004

(21)

2005/60

(96)

27/08/1999 EP 99946527.1

(97)

05/01/2005 EP 1109537

(73)

AstraZeneca AB

(54)

ОРАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА СО МОМЕНТАЛНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ КОЈА ОПФАЌА ПЕПТИДНИ
ИНХИБИТОРИ НА ТРОМБИН И КОМБИНАЦИЈА
ОД МИКРОСТАЛНА ЦЕЛУЛОЗА И НАТРИУМ
СКРОБ ГЛИКОЛАТ

(57)

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

FORSMAN Sigbrit

1. Орална формулација со моментално осло–
бодување во цврста форма, која опфаќа
(а) пептиден инхибитор на тромбин со мала
молекуларна тежина кој има растворливост
зависна од рН и има големина на честиците помала
од ЗООum, и (6) комбинација од микрокристална
целулоза и натриум скроб гликолат во количина
повисока од 35% w/w од формулацијата.

KARLSSON Christer and

Има уште 18 патентни барања.

151 85 Sodertalje, SE
ул.

‘‘Димитар

KARLSSON Magnus
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Patenti

Glasnik
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(22)
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30/09/2004

(96)

07/09/2000 EP 00965936.8

(97)

02/03/2005 EP 1216021

(73)

Bayer Consumer Care AG

901690

Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, CH
(74)
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П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72)

DE BONY Raymond
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1. Фармацевтски и/или козметички состав кој
содржи пантотенска киселина и/или нејзини
деривати одбрани од алкохоли, алдехиди,
алкохолни естри и киселински естри, потоа глицин
и фармацевтски и/или козметички прифатливи
адитиви, назначени со тоа што пантотенската
киселина и/или нејзините деривати и глицин
се (секој од иив) присутни во количество кое
се движи помеѓу 2 и 5% од вкупната тежина на
фармацевтскиот и/или козметичкиот состав.
Има уште 3 патентни барања.

GOORIS Eric
(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ И / ИЛИ КОЗМЕТИЧКИ КОМ–
ПОЗИТИ

Patenti

901690
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C12N15/34
C07K14/785
C07K16/18
C07K5/06
C07D209/42
C07D209/42
C07K5/06
C07D209/42
C07D209/42

(11,13)

901643
901593
901652
901643
901633
901632
901643
901610
901632
901652
901632
901601
901649
901604
901633
901595
901678
901595
901649
901603
901595
901638
901606
901632
901668
901689
901646
901632
901666
901648
901632
901648
901648
901678
901669
901600
901675
901675
901628
901623
901591
901621
901620
901591
901621
901620

13/3

(51)		

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
T1

C07K7/23
C07K7/23
C12N15/13
C12N15/34
C12N15/85
C12N5/10
C12N5/10
C12N7/02
D06B23/20
E04B2/14
E04B2/42
F02B41/04
F02B75/32
F16H21/30
F41A5/18
G06M1/00
H04N7/26
H04N9/64
H04N9/77

str.2-109 septemvri 2006 Skopje

(51) osnoven

C07K7/23
C07K7/23
C07K16/18
C12N15/34
C12N15/34
C07K16/18
C12N15/34
C12N15/34
D06B23/20
E04B2/14
E04B2/14
F02B75/32
F02B75/32
F02B75/32
F41A5/18
A61M11/00
H04N9/64
H04N9/64
H04N9/64

101

(11,13)

901626
901679
901623
901675
901675
901623
901675
901675
901617
901661
901661
901611
901611
901611
901644
901634
901654
901654
901654

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

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

(73)    “Creta Farm Anonimos Viomichaniki & 		
Emporiki Etaireia”
(51)

A 61K 31/395,
A 61P 43/00		

901610 T1

A 23L 1/314, 1/31,
1/315, 1/317

(11,13) 901642 T1

ABIOGEN PHARMA S.p.A
B 65D 83/14,
A 23L 1/304		

901682 T1

ALIZYME THERAPEUTICS LIMITED [GB/GB]

ALTANA Pharma AG
A 61K 31/44, 31/4412,
A 61P 25/00		

901676 T1

ALTANA Pharma AG
A 61K 45/06,
31/415, 31/44,
A 61P 1/04, 31/04

901650 T1

C 07D 265/26,
A 61K 31/536,

AorTech International PLC

A 61P 3/04,

A 61F 2/24		

C 07C 271/28		

901677 T1

ALIZYME THERAPEUTICS LIMITED [GB/GB]

901635 T1

Applied Research Systems ARS Holding N.V
A 61K 38/27,
A 61P 37/00, 43/00

901627 T1

A 61K 31/536,
A 61P 3/04,

AstraZeneca AB

C 07D 221/00,

C 07D 471/04,

265/00, 265/24,

213/803, 213/82		

413/12, 498/04		

901678 T1

AstraZeneca AB

ALTANA Pharma AG

C 07D 295/135,

A 61K 31/58,

A 61K 31/445, 31/495,

47/38, 9/51		

901589 T1

C 07D 211/26,
211/34, 295/155		

ALTANA Pharma AG

C 07D 401/12, 413/12,

A 61K 31/50, 31/54,

ALTANA Pharma AG
C 07D 403/14,
Pregledi

901612 T1

AstraZeneca AB

C 07D 237/32,
C 07D 417/12		

901606 T1

901590 T1

A 61K 31/505,
A 61P 35/00,
C 07D 235/06, 403/12

901633 T1

AstraZeneca AB
Patenti

Glasnik

C 07F 9/30,
A 61K 31/662		

13/3
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A 61K 31/445,
901669 T1

A 61P 9/00		

901614 T1

AstraZeneca AB

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A

C 07D 239/42,

C 07K 14/785,

A 61K 31/505,

A 61P 11/00		

A 61P 3/06		

901647 T1

Crucell Holland B.V

A 61K 9/20,

A 61K 39/145,

38/55, 47/38,

C 07K 14/075, 14/11,
901692 T1

C 12N 15/85,
5/10, 7/02		

AstraZeneca AB and
SHIONOGI & CO., LTD

Diatide, Inc

A 61K 31/505,

А 61К 51/08,

A 61P 3/06		

901628 T1

C 12N 15/34,

AstraZeneca AB

A 61P 7/02		

103

901660 T1

901675 T1

A 61P 7/02,
А 61К 38/16		

901658 T1

Aventis Pharma S.A
DOMPE S.P.A

A 61K 31/425,
A 61P 27/16		

901613 T1

B 01J 2/04,
B 05B 7/08		

901596 T1

BASF AKTIENGESELLSCHAFT
A 01N 43/32,

Dompe’ S.P.A

37/50, 43/54,

A 61K 31/495,

43/88, 47/24		

901645 T1

A 61P 11/00,
C 07D 317/28		

901686 T1

Bayer Consumer Care AG
A 61K 7/48		

901690 T1

C 07D 471/04,

Bayer HealthCare AG

A 61K 31/40,

C 07D 413/14,

A 61P 11/00		

A 61K 31/42,
901595 T1

A 61M 11/00, 15/00,
G 06M 1/00		

BENELLI ARMI S.p.A
F 41A 5/18		

901689 T1

Ernst Horlins Ingenjorsbyra AB

A 61P 7/00,
C 07D 413/12, 417/14

elbion AG

901644 T1

901634 T1

Euro-Celtique S.A
A 61K 31/485,

BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF
TEXAS SYSTEM and Aventis Pharmaceuticals
Inc
A 61P 9/10,
Patenti

31/352, 31/415,
A 61P 25/04		

901636 T1

GRAY, John E
Pregledi
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E 04B 2/14, 2/42		
Gutermann & Co. AG

901661 T1

D 06B 23/20		

901617 T1

C 07C 235/04,
A 61K 31/165, 31/222,
C 07C 229/18, 237/04

H. Lundbeck A/S

LES LABORATOIRES SERVIER

A 61K 31/44,
A 61P 25/18		

C 07K 5/06,
901592 T1

C 07D 209/42,
C 07K 5/02		

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

901640 T1

C 07D 209/42,
C 07K 5/02, 5/06		

C 07D 491/107,
A 61K 31/445,
901666 T1

C 07D 213/50,

B 67D 1/08,

213/36, 401/06		

A 61M 15/00		

901594 T1

LES LABORATOIRES SERVIER

901654 T1

C 07D 209/42,
C 07C 229/14,

ILLYCAFFE S.p.A

IVAX
CORPORATION
HEALTHCARE LIMITED

A 61P 25/28,
211/32, 213/30,

901622 T1

Hyundai Curitel, Inc

A 47J 31/40		

A 61K 31/435,
C 07D 211/22,

B 29C 45/17,

H 04N 9/64, 7/26, 9/77

901621 T1

LES LABORATOIRES SERVIER

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V

B 67D 1/14, 1/68		

901591 T1

LES LABORATOIRES SERVIER

H.LUNDBECK A/S

C 07D 401/06		

901619 T1

C 07K 5/02, 5/06		

901630 T1
and

NORTHON

901620 T1

LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 333/38		

901616 T1

901625 T1
LES LABORATOIRES SERVIER

Ivax Research, Inc

C 07C 311/19,

A 61K 31/70,

A 61K 31/18,

A 61P 11/06		

901629 T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V
A 61K 9/00, 31/415,
47/44, 9/113		

901670 T1

Lek Pharmaceutical and Chemical Co. D.D
C 07C 69/732,

Pregledi

31/495, 31/535,
C 07D 295/08,
413/04, 417/04		

901649 T1

LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 409/06,
A 61K 31/381,

A 61K 31/22,
C 07C 67/52		
LEO Pharma A/S

31/40, 31/445,

901641 T1

31/402, 31/417, 31/44,
A 61P 3/00, 9/10,
Patenti

Glasnik

C 07D 401/06, 403/06

901652 T1

13/3
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C 07D 487/04,
213/71, 295/22		

Medichem S.A
C 07C 213/08,

Pfizer Inc

A 61K 31/135,

A 01N 43/90,

A 61P 25/24,

A 61K 31/70,

C 07C 217/74		

901598 T1

47/10, 9/00		

Mega-Tech Holding B.V

Pfizer Inc.

C 04B 22/12, 14/04,

C 07D 215/48,

22/08, 28/02		

901688 T1

105

901646 T1

901664 T1

A 61K 31/47,
C 07D 215/42,

MERCK FROSST CANADA LTD.
C 07D 209/80		

901671 T1

401/12, 417/12		
Pfizer Limited

Mitsubishi Pharma Corporation

C 07D 211/90,

C 07C 225/16,

A 61K 31/44,

A 61K 31/135,

A 61P 9/10		

C 07C 215/34, 223/02

901588 T1

C 07D 405/12,

C 07C 275/42,

401/12, 403/12,

A 61K 31/17,

409/12, 471/04,

31/18, 31/19,

491/04, 495/04		

275/32, 381/06		

901624 T1

NORSK HYDRO ASA

901632 T1

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY and
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.,
KG
A 61K 31/425,

B 65G 53/52,
65/32, 69/04, 88/72

901597 T1

Pfizer Products Inc.

NEUROSEARCH A/S

C 07C 233/64,

901603 T1

901665 T1

A 61P 25/00		

901602 T1

Pharmacia AB
Pfizer Health AB
A 61K 9/16, 9/127		

C 07C 213/02,
901691 T1

215/54, 217/62,
35/32, 49/223,

Pfizer Inc

49/67, 49/683,

C 07D 213/65,

C 07D 311/20		

A 61K 31/44,
A 61P 25/24,

Pharmacia Italia S.p.A

C 07D 213/80,

C 07D 207/34, 207/42

901667 T1

901680 T1

213/82, 215/227,
241/18, 411/12		
Pfizer Inc
Patenti

901601 T1

Pharmacia Italia S.p.A
A 61K 31/5375,
A 61P 25/00		

901615 T1
Pregledi
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Pharmacia Italia S.p.A

A 61K 31/325,

C 07D 457/06		
901638 T1
PLIVA farmaceutska industrija,
drustvo
C 07D 213/74		

901655 T1

901587 T1

C 07C 235/34,
C 07D 213/79,

901631 T1

SANOFI - AVENTIS

Schering Corporation
A 61K 31/70		

C 07D 401/06,

Sigma-Tau Industrie
S.p.A

A 61K 31/4709, 31/4725,

C 07C 229/22,

A 61P 9/00,

A 61K 7/00, 9/127		

C 07D 215/14,
217/02, 401/14		

901593 T1

SANOFI - AVENTIS

Farmaceutiche Riunite

901674 T1

Solvay Pharmaceuticals B.V
C 07D 263/58		

A 61K 31/5375, 31/5377,

C 07D 495/14,

A 61P 11/00, 25/00,

A 61K 31/4365,
901604 T1

901639 T1

A 61P 29/00,
C 07D 495/04, 495/20

SANOFI - AVENTIS
A 61K 9/50		

901600 T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 265/30,

C 07D 413/06		

901673 T1

C 07H 15/26,

PTT Post Holdings B.V
B 65H 39/04		

A 61P 9/06,

213/81, 213/82		

PROCEPT, INC
A 61K 31/795		

31/4402, 31/4406,
dionicko

901599 T1

Sanofi-Aventis

901648 T1

THE UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH
CORPORATION
A 61K 31/135,

C 07D 209/34,

A 61P 13/08, 35/00

901672 T1

A 61K 31/404,
Uni-Pharma Kleon
Laboratories S.A

A 61P 5/10,
C 07D 209/38,
901643 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
C 07D 471/04,
901668 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
C 07C 271/22,
Pregledi

A 61K 31/353,
A 61P 9/06,
C 07D 311/72		

901618 T1

Universita’ Degli Studi Di Catania

A 61K 31/55,
A 61P 9/04		

Pharmaceutical

C 07D 311/66,

401/04, 401/10, 401/12,
403/10, 403/12		

Tsetis

C 07D 261/18,
A 61K 31/42		

901651 T1

WAGON AUTOMOTIVE S.A
B 62D 21/09, 25/06

901609 T1
Patenti

Glasnik

13/3
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WASHINGTON UNIVERSITY ST.LOUIS and
ELI LILLY AND COMPANY
C 07K 16/18,
A 61K 39/00,
A 61P 25/28,
C 12N 15/13, 5/10

901623 T1

Wyeth Holdings Corporation
A 61K 47/10, 47/14

901637 T1

Zentaris GmbH
C 07K 7/23,
A 61K 38/09		

901626 T1

Zentaris GmbH
C 07K 7/23,
A 61K 38/09		

901679 T1

ОZDAMAR, Hasan Basri
F 02B 75/32, 41/04,
F 16H 21/30		

Patenti

901611 T1

Pregledi
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proMena
(11)

901305

(11)

901557

(45)

31.03.2006

(45)

30.06.2006

(73)

Biogen Idec MA Inc.

(73)

Biogen Idec MA Inc.
Cambridge , Massachusetts 02142, US

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142,
US
(11)

901311

(45)

31.03.2006

(73)

Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am
Main, DE

(11)

901399

(45)

30.01.2006

(73)

Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am
Main, DE

(11)

901472

(45)

30.06.2006

(73)

Zentaris GmbH

(11)

901626

(45)

31.09.2006

(73)

Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am
Main, DE

(11)

901679

(45)

31.09.2006

(73)

Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am
Main, DE

Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am
Main, DE
(11)

901499

(45)

30.06.2006

(73)

Dr.Matthias Rath
34 Bree Street, 15th Floor, Cape Town 8001,
ZA

(11)

901503

(45)

30.06.2006

(73)

Dr.Matthias Rath
34 Bree Street, 15th Floor, Cape Town 8001,
ZA

Promeni, prestanok na va`ewe

Patenti

Glasnik
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prenos
(11)

900210

(45)

31.03.1996

(73)

DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD
14-10, Nihonbashi, 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JP

(11)

900212

(45)

31.03.1966

(73)

Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd
14-10, Nihonbashi, 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JP

(11)

900214

(45)

31.03.1996

(73)

Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd
14-10, Nihonbachi, 3-chome, Chuo-ku, 		
TOKYO, JP

Patenti

Promeni, prestanok na va`ewe
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PRIJAVi

na Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):
(21)
Broj na prijavata				
(22)
Datum na podnesuvawe
(23)
Datum na izlo`ba, saem
(45)
Datum na objavuvawe
(28)
Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot
			
(dvodimenzionalen/trodimenzionalen)
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
(54)
Naziv na dizajnot
(55)
Prikazi na industriskiot dizajn
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(72)
Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa
(73)
Podatoci za podnositelot na prijavata
(74)
Podatoci za zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20060008

(45)

30.09.2006

(22)

02.03.2006

(28)

2(dva) dizajna

(72)

MITROVSKI, Goran, MK

(73)

KARAVAN TREJD eksport-import KUMANOVO,
Dru[tvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi

13/3,

str.110-122, septemvri 2006 Skopje

111

Plo[tad Nova Jugoslavija bb, 1300 Kumanovo,
MK
(51)

09-13

(54)

SAD ZA KAFE

Industriski dizajn

20060008
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(21) 20060009

(45)

30.09.2006

(22)

07.04.2006

(28) 8(osum) dizajni
(72) ZOTOVI*, Dejan, MK
(73) ZOTOVI*, Dejan
ul.Naroden front br.B-5/1-41, 1000 Skopje, MK
(51) 06-01
(54) KLUPI

20060009

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

13/3,

str.110-122, septemvri 2006 Skopje

113

20060009

114 Glasnik, 13/3, str.110-122, septemvri 2006 Skopje

20060009

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20060010

13/3,

str.110-122, septemvri 2006 Skopje

115

(45) 30.09.2006
(22) 07.04.2006

(28)

6([est) dizajni

(72)

ZOTOVI*, Dejan, MK

(73)

ZOTOVI*, Dejan
ul.Naroden front br.B-5/1-41, 1000 Skopje, MK

(51)

09-09

(54)

KO[NICI

Industriski dizajn

20060010
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20060010

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20060011

(28)

1(eden) dizajn

(72)

PETROVSKI, Tode, MK

(73)

FLAMENGO Z.D. DOOEL

13/3,

str.110-122, septemvri 2006 Skopje

117

(45) 30.09.2006
(22) 12.04.2006

ul.”Bogomila” br.6, Bitola, MK
(74)

BERIN d.o.o. Skopje, Dru[tvo za intelektualna
sopstvenost
ul.”Jane Lukrovski” br.5/1/32, 1000 Skopje, MK

(51)

09-03

(54)

KUTIJA ZA TORTA

Industriski dizajn

20060011
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(21)

20060012

(28)

2(dva) dizajna

(72)

PETROVSKI, Tode, MK

(73)

FLAMENGO Z.D. DOOEL

(45)

30.09.2006

(22)

12.04.2006

ul.”Bogomila” br.6, Bitola, MK
(74)

BERIN d.o.o. Skopje, Dru[tvo za intelektualna
sopstvenost
ul.”Jane Lukrovski” br.5/1/32, 1000 Skopje, MK

(51)

09-03

(54)

KUTIJA ZA SLATKI

20060012

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20060013

13/3,

str.110-122, septemvri 2006 Skopje

119

(45) 30.09.2006
(22) 17.04.2006

(28)

1(eden) dizajn

(72)

ISMET, Mustafa, MK

(73)

DPTU FANTRA DOOEL - SKOPJE
“Vlado Trpovski” bb., MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

(21)

20060014

(45) 30.09.2006
(22) 19.04.2006

(28)

1(edeen) dizajn

(72)

NIKOLOVSKI, Danilo, MK

(73)

KOMPANIJA ZIP-ROLOPLAST, Proizvodno
trgovsko pretprijatie za profesionalno
osposobuvawe i vrabotuvawe na invalidi, d.o.o.
eksport-import c.o. 1000 SKOPJE, Delpven
trgovski centar “Mavrovo” lokal 58, MK

(74)

MAKEDONIJAPATENT
ul.”Apostol Guslarot” br.3, 1000 Skopje, MK

(51)

06-10

(54)

KORNIZA ZA ZAVESA

Industriski dizajn

20060014
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(21)

20060015

(28)

1(eden) dizajn

(72)

AGAI, Jusuf, MK

(73)

#OU-HEM DOO

(45) 30.09.2006
(22) 19.04.2006

Industriska zona bb., 1230 Gostivar, MK
(51)

09-01

(54)

[I[E

(21)

20060016

(28)

1(edeen) dizajn

(72)

JAKIMOVSKI, Cvetan, MK

(73)

BAM-PLAST eksport-import DOOEL 1000
SKOPJE, Dru{rvo za proizvodstvo, trgovija i
uslugi

(74)

MAKEDONIJAPATENT

(45) 30.09.2006
(22) 26.04.2006

s.Trubarevo, MK
ul.”Apostol Guslarot” br.3, 1000 Skopje, MK
(51)

06-10

(54)

KORNIZA ZA ZAVESA

20060016

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20060020

13/3,

str.110-122, septemvri 2006 Skopje
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(45) 30.09.2006
(22) 29.06.2006

(28)

1(edeen) dizajn

(72)

MICKOVSKI, Ko~o, MK

(73)

DEVIZOR PLUS DOOEL SKOPJE
1000 Skopje, “Nikola Vapcarov” br.7/1-1, MK

(54)

IDENTIFIKACIONI LENTI ZA RODILKI

Industriski dizajn

20060020
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(21) broj na prijavata
(51)

(21) 20060020

(51)

09-01

(21) 20060015

06-01

20060009

09-03

20060011

06-10

20060014

09-03

20060012

06-10

20060016

09-09

20060010

09-01

20060013

09-13

20060008

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

(73)

BAM-PLAST
SKOPJE,

eksport-import

DOOEL

1000

Dru{tvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi

Plo[tad Nova Jugoslavija bb, 1300 Kumanovo,
MK
(21)

20060008

(73)

KOMPANIJA ZIP-ROLOPLAST, Proizvodno
trgovsko pretprijatie za profesionalno
osposobuvawe i vrabotuvawe na invalidi,
d.o.o. eksport-import c.o. 1000 SKOPJE,

s.Trubarevo, MK
(21)

20060016

(73)

DEVIZOR PLUS DOOEL SKOPJE
1000 Skopje, “Nikola Vapcarov” br.7/1-1, MK

(21)

20060020

(73)

DPTU FANTRA DOOEL - SKOPJE

(21)

20060013

“Vlado Trpovski” bb., MK

(73)

FLAMENGO Z.D. DOOEL

(21)

20060011

ul.”Bogomila” br.6, Bitola, MK

(73)

Deloven trgovski centar “Mavrovo” lokal 58,
MK
(21)

20060014

(73)

ZOTOVI], Dejan

(21)

20060009

(73)

ZOTOVI], Dejan

(21)

20060010

(73)

[OU-HEM DOO

ul.Naroden front br.B-5/1-41, 1000 Skopje, MK

ul.Naroden front br.B-5/1-41, 1000 Skopje, MK

FLAMENGO Z.D. DOOEL
ul.”Bogomila” br.6, Bitola, MK

(21)

20060012

(73)

KARAVAN TREJD eksport-import KUMANOVO,
Dru{tvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi

Industriska zona bb., 1230 Gostivar, MK
(21)

Pregledi

20060015

Industriski dizajn

Glasnik,

13/3,

Industri ski

str.110-132, septemvri 2006 Skopje
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di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):
(11)
Registarski broj na dokumentot
(18)
Datum na va`ewe na industriski dizajn
(21)
Broj na prijavata 				
(22)
Data na podnesuvawe
(23)
Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo
(28)
Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(45)
Data na objavuvawe
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
(54)
Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot
(55)
Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili
			
crte`ot
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(60)
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na
			
prvenstvo, isprava / re{enie)
(72)
Avtor
(73)
Nositel na pravoto
(74)
Zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn
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(11)

00460

(21)

20050036

(45) 30.09.2006
(22) 23.09.2005
(18) 23.09.2010

(28)

2(dva) dizajna

(72)

IVANOVSKI, Goran, MK

(73)

MAGRONI DOO.Dru[tvo za trgovija i uslugi
Gradski stadion bb, 1000 Skopje, MK

(74)

JOANIDIS, Jovan, advokat
“Orce Nikolov” 155b, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

00460

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00461

(21)

20050037

13/3,

str.110-132, septemvri 2006 Skopje
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(45) 30.09.2006
(22) 23.09.2005
(18) 23.09.2010

(28)

2(dva) dizajna

(72)

IVANOVSKI, Goran, MK

(73)

MAGRONI DOO.Dru[tvo za trgovija i uslugi
Gradski stadion bb, 1000 Skopje, MK

(74)

JOANIDIS, Jovan, advokat
“Orce Nikolov” 155b, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

Industriski dizajn

00461
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(11)

00462

(21)

20050030

(45) 30.09.2006
(22) 22.07.2005
(18) 22.07.2010

(28)

1(ednen) dizajn

(73)

ULKER GIDA SANAY VE TICARET A.S.
Kisikli Mahallesi, Ferah Cad. Kisikliceseme Sk.
No.2/4, 34692 Buyukcamlica, Istanbul, TR

(74)

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

(51)

01-01

(54)

FIGURA

00462

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00463

(21)

20050028

13/3,

str.110-132, septemvri 2006 Skopje
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(45) 30.09.2006
(22) 15.07.2005
(18) 15.07.2010

(28)

13(trinaeset) dizajni

(72)

GASPARINI, Hans Joakim, DE

(73)

GASPARINI, Hans Joakim
Jungentaler ul.77 D-57548 Kirhen, DE

(74)

ANDONOVSKI, Mitko, advokat
ul.”Pitu Guli” br.70 (advokatska ulica), Skopje,
MK

(51)

02-04

(54)

TOPLINKI

Industriski dizajn

00463
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(11)

00464

(21)

20050031

(28)

1(eden) dizajn

(72)

PEJOVI*, Branislav, MK

(73)

JBT DOO Skopje

(45)

30.09.2006

(22)

28.07.2005

(18)

28.07.2010

“Naroden front”, 27/3, Skopje, MK
(74)

NO#PAL, Boris, advokat
ul.”Belasica” bb,(Skopski saem), Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

00464

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00465

(21)

20050015

13/3,

str.110-132, septemvri 2006 Skopje
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(45) 30.09.2006
(22) 07.06.2005
(18) 07.06.2010

(28)

1(eden) dizajn

(72)

ZDRAVESKI, Aleksandar MK

(73)

METALOTEHNIKA ATA-Prilep
ul.Marksova br.23, Prilep, MK

(51)

25-01

(54)

KAJLA ZA OPLATA

(11)

00466

(21)

20050016

(45) 30.09.2006
(22) 07.06.2005
(18) 07.06.2010

(28)

1(eden) dizajn

(72)

ZDRAVESKI, Aleksandar, MK

(73)

METALOTEHNIKA ATA-Prilep
ul.Marksova br.23, Prilep, MK

(51)

25-02

(54)

STOLP^E

Industriski dizajn

00466

130 Glasnik, 13/3, str.110-132, septemvri 2006 Skopje

(11)

00467

(21)

20050017

(45)

30.09.2006

(22)

07.06.2005

(18)

07.06.2010

(28)

1(eden) dizajn

(72)

ZDRAVESKI, Aleksandar, MK

(73)

METALOTEHNIKA ATA-Prilep
ul.Marksova br.23, Prilep, MK

(51)

25-04

(54)

TELESKOPSKI POTPIRA^

00467

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00468

(21)

20050018

13/3,

str.110-132, septemvri 2006 Skopje
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(45) 30.09.2006
(22) 07.06.2005
(18) 07.06.2010

(28)

1(eden) dizajn

(72)

ZDRAVESKI, Aleksandar MK

(73)

METALOTEHNIKA ATA-Prilep
ul.Marksova br.23, Prilep, MK

(51)

25-02

(54)

OTSTOJNIK

(11)

00469

(21)

20050019

(45) 30.09.2006
(22) 07.06.2005
(18) 07.06.2010

(28)

1(eden) dizajn

(72)

ZDRAVESKI, Aleksandar, MK

(73)

METALOTEHNIKA ATA-Prilep
ul.Marksova br.23, Prilep, MK

(51)

25-01

(54)

ZATEGNUVA^ ZA OPLATA

Industriski dizajn

00469
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IndustriPREGLEDI
ski di zajn
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)
(51)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot
01-01
02-04
09-01
09-01
09-01

(11)

00462
00463
00460
00461
00464

(51)

25-01
25-01
25-02
25-02
25-04

(11)

00465
00469
00466
00468
00467

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

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

GASPARINI, Hans Joakim, DE
00463
(21)
20050028

(73)
(11)

JBT DOO Skopje, MK
00464
(21)

(73)
(11)
(11)

MAGRONI DOO.Dru{tvo za trgovija i uslu
gi, MK
00460
(21)
20050036
00461
(21)
20050037

(73)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

METALOTEHNIKA ATA-Prilep, MK
00466
(21)
20050016
00465
(21)
20050015
00467
(21)
20050017
00468
(21)
20050018
00469
(21)
20050019

Pregledi

(73)
(11)

ULKER GIDA SANAY VE TICARET A.S., TR
00462
(21)
20050030

20050031

Industriski dizajn

Glasnik,

13/3, str. 133-241, septemvri 2006 Skopje 133

PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 141 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska
sopstvenost gi objavuva podatocite od prijavite na trgovskite marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(210) Broj na prijavata				
(220) Datum na podnesuvawe
(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
(442) Datum na dadeno prvenstvo				
(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(731) Podnositel: ime i adresa
(740) Zastapnik
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(551) Individualena/kolektivena trgovska marka
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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(210) TM 2001/800

семинари и работни семинари што опфаќаат
главно прашања во областа на бизнисот и
индустриите на информациската технологија и
телекомуникациите

(220) 23/07/2001
(442) 30/09/2006

(731) Conopco Inc.

кл. 42 - услуги на истражување, консултации и
стратегиско планирање во областа на бизнисот
и индустриите на информациската технологија и
телекомуникациите

390 Park Avenue, New York, New York 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(210) TM 2001/1023

(540)

(220) 26/10/2001
(442) 30/09/2006

(731) RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

O CEDAR
(591) жолта, светло и темно сина, црвена
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење и полирање; антистатични препарати

кл. 30 -   мајонез, преливи за салати, преливи за
сендвичи
(210) TM 2001/839

кл. 21 - контејнери и направи за домаќинство и
кујна; чешли и сунѓери; четки (освен четки за
боење); метлички; провосмукалки; крпи; четки за
четкање; производи за чистење; крпи за чистење;
апарати за прашина; облека за чистење; облека со
детергент наменети за чистење; свилена волна;
материјали за полирање; кожа за полирање

(220) 01/08/2001
(442) 30/09/2006

(731) G.G. Properties, Ltd
Dorchester House, 7 Church Street West Hamilton,
Bermuda HM 11, BM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2001/1146

(220) 13/12/2001
(442) 30/09/2006

(731) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC
535 Marriott Drive, Nashville,

GARTNER
(551) индивидуална

Tennessee 37214, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(510, 511)
кл. 9 - аудио касети, CD ROM-ови и електронски
публикации што се праќаат преку интернет, а
опфаќаат главно прашања во областа на бизнисот
и индустриите на информациската технологија и
телекомуникациите; компјутерски софтвер што
се користи за анализа и донесување одлуки, а се
однесуваат на производи, услуги, продавање и
системи на информациската технологија
кл. 16 - списанија, брошури, книги и извештаи
што опфаќаат прашања во областа на бизнисот
и индустриите на информациската технологија и
телекомуникациите

1000, Скопје
(540)

FIREHAWK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гуми за возила

кл. 35 - истражување, консултации, планирање,
помош и надзор во областа на деловниот
менаџмент; истражување и консултација во
областа на анализата на пазарот; продавање
и истражување и консултација во областа на
анализата на производите
кл. 41 - образовни услуги, имено организирање
и водење конференции, трговски презентации,

TM 2001/800

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/175

(220) 14/03/2002
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(210) TM 2002/467

(731) Engelhard Arzneimittel GmbH & CoKg
Herzberger str.3, 61138 Niederdorfelden, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 19/06/2002
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство на какао, чоколади,
бомбони и кондиторски производи, трговија и
услуги ВИА ДООЕЛ експорт-импорт
ул. „ М. Тито „ бб, Тетово, MK
(540)

PROSPAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2002/406

(220) 30/05/2002

(591) жолта, бела, црвена, сина, зелена

(442) 30/09/2006

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) Alcon, Inc.

кл. 30 -  чоколади

Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/468

(220) 19/06/2002
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство на какао, чоколади,
бомбони и кондиторски производи, трговија и
услуги ВИА ДООЕЛ експорт-импорт

NAPHCON

ул. „ М. Тито „ бб, Тетово, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - офталмолошки фармацевтски производи
(210) TM 2002/466

(220) 19/06/2002
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство на какао, чоколади,
бомбони и кондиторски производи, трговија и
услуги ВИА ДООЕЛ експорт-импорт
ул. „ М. Тито „ бб, Тетово, MK
(540)

(591) бела, црна, темно и светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 -  чоколади
(210) TM 2002/643

(220) 16/08/2002
(442) 30/09/2006

(731) КАМ ДОО Скопје, Друштво за трговија на мало
и големо
Бул. Србија бр.35, 1000 Скопје, MK
(591) жолта, бела, виолетова, сина

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 -  чоколади

Trgovski marki

TM 2002/643
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кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

(591) бела, светло и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - подготвување храна и пијалоци, услуги
за привремено сместување, медицинска и
хигиенска помош и разубавување, ветеринарски
и земјоделски услуги, правни услуги, научни и
индустриски истражувања, изработка на програми
за компјутери и услуги кои не се опфатени со
другите класи

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги,

(210) TM 2002/646

пакување

и

(210) TM 2002/714

(220) 26/09/2002
(442) 30/09/2006

(220) 16/08/2002

(731) DRAGON PHARMACEUTICALS, Inc
Suite 1900-1055 West Hastings Street, Vancouver,
British Columbia, Canada V6E 2E9, CA

(442) 30/09/2006
(731) КАМ ДОО Скопје, Друштво за трговија на мало
и големо
Бул. Србија бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

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

EPOGLOBIN

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(591) бела, светло и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2002/694

кл. 10 -   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2002/766

(442) 30/09/2006
(731) Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street, Bradford,
Pennsylvania 16701, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(220) 11/09/2002
(442) 30/09/2006

1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за ревизија и консалтинг МБЦ ЕКСЕЛ
КОНСАЛТИНГ ДОО

ZIPPO

ул. Даме Груев бр. 14 а Скопје, MK
(540)

(220) 08/10/2002

(551) индивидуална

MBC EXCEL CONSULTING DOO

(510, 511)
кл. 25 - шапки, поло маици, маици, јакни, елеци и
џемпери

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, кацелариски работи

TM 2002/646
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(210) TM 2002/874

(220) 11/11/2002

(442) 30/09/2006
(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(442) 30/09/2006
(731) „ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје

Baarermatte, 6340 Baar, CH

ул. „Народен фронт” бр. 25 / 4 Скопје, MK

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат

(540)

ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје

ГРАДИН

(540)
(551) индивидуална

SHELL SPORT

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - масла; масти; мазива; горива
(210) TM 2002/872

(220) 11/11/2002
(442) 30/09/2006

(731) „ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје
ул. „Народен фронт” бр. 25 / 4 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2002/875

(220) 11/11/2002
(442) 30/09/2006

(731) „ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје

ХОРИЗОНТ

ул. „Народен фронт” бр. 25 / 4 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална

КРИСТАЛИН

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување,сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2002/873

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

(220) 11/11/2002
(442) 30/09/2006

(731) „ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје
ул. „Народен фронт” бр. 25 / 4 Скопје, MK
(540)

ЕКОСЕПТ
(551) индивидуална

(210) TM 2002/1012

(442) 30/09/2006
(731) Dallas Project Holdings Limited
Whitepark House, White Park Road,

(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

(220) 25/12/2002

Bridgetown, BB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BEARINGPOINT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер за дизајнирање,
инсталирање и извршување главна рамка и клиент/
сервер апликациони програми; за интегрирање на
финансиски функции и функции за производство
и продажни функции на работењето; компјутерски
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компјутерски научници, меѓу другите и развој на
компјутерски системи. советување од областа
на информатичката технологија; развој на
компјутерскиот софтвер и интернет сајтови;
инсталација, одржување и надградување на
софтверот; посредување меѓу компании во
меѓународната класа 42

софтвер за менаџмент на услуги кои го
поддржуваат работењето; компјутерски софтвер
за услуги на муштерии опфатени во класата 9
кл. 16 - памфлети, книги, флаери, брошури,
списанија, извештаи, весници, прирачници и
водичи од областа на бизнис менаџментот,
информатичката технологија, и компјутерските
информации опфатени во класата 16
кл. 35 - менаџмент услуги, консалтинг, планирање
и информации поврзани со истите; деловни
маркетинг совети; деловно посредување за
обезбедување компјутерски хардвер и софтвер
за трети лица; комерцијален и бизнис консалтинг
и информации; бизнис консалтинг во врска
со спојување и стекнување; деловни анализи;
анализи на пазарот; деловни проценки; помош
во менаџментот на комерцијалните активности
и прикази на истражувањата на пазарот;
истражувања на полето на комерцијалните
активности; економски истражувања и анализи;
изведување на стручни деловни извештаи;
организирање и водење на трговски презентации
и конференции за комерцијални или рекламни
цели во комерцијалниот и менаџмент секторот;
административен менаџмент на проекти од областа
на развојот, специфицирањето, поставување
и примена на информатички систем; деловен
консалтинг во областа на трговијата со технолошки
производи; обезбедување информации поврзани
со консалтинг во областа на организацијата
на претпријатијата; горенаведените услуги
предадени преку светската мрежа на канцеларии
во меѓународната класа 35
кл. 36 - финансиски услуги; монетарни услуги;
финансиски
совети
и
анализи;
ризично
финансирање на капитал во меѓународната класа
36
кл. 37 - инсталација, одржување и поправка на
компјутери, компјутерски системи, компјутерски
мрежи и хардвер; инсталација, примена,
одржување и поправка на хардвер, исто за
компјутерски системи и компјутерски мрежи во
меѓународната класа 37
кл. 41 - обука, курсеви, семинари и работилници
од областа на развојот и имплементацијата на
компјутерскиот софтвер, употреба на компјутерски
софтвер, деловни активности и деловен менаџмент;
развивање на материјал на обука од областа
на развојот и имплементацијата на софтверот,
употребата на софтверот, комерцијалните
активности и менаџментот; организација на
едукација во класови; распространување и
изнајмување на книги и друг печатен материјал за
едукативни цели во меѓународната класа 41

(210) TM 2003/6

(220) 14/01/2003
(442) 30/09/2006

(731) SALONI PORTUGAL-MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LDA.
Rua 5 do Paizinho No. 3,
2795 Carnaxire (Lisboa), PT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - керамички емајлирани плочки (tiles),
камени плочи; плочки (tiles) од глина, стакло, гипс;
керамика или грнчарија (за ѕидови, подови или
плафони)
(210) TM 2003/42

(220) 03/02/2003
(442) 30/09/2006

(731) Производно трговско услужно претпријатие
на големо и мало „ВИА” увоз-извоз ц.о.,
Ул. Маршал Тито б.б., Тетово, MK
(540)

(591) бела, жолта, кафена, сина, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколади

кл. 42 - обезбедување информации во врска
со информатичката технологија и употреба
и апликација на компјутери и компјутерски
системи; обезбедување информации во врска
со консалтинг за информатичката технологија
и употреба и апликација на компјутери и
компјутерски системи; совети во врска со употреба
и апликација на компјутери, компјутерски системи
и развој на компјутерси системи: услуги на

TM 2003/6
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(210) TM 2003/49

(220) 04/02/2003
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) Производно трговско услужно претпријатие
на големо и мало „ВИА” увоз-извоз ц.о.,

(731) Dell Inc., a Delaware corporation
One Dell Way, Round Rock,

Ул. Маршал Тито б.б., Тетово, MK
(540)

Texas 78682-2244, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DELL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 -  печатачи (принтери), персонални компјутери
и компјутери што се држат во рака; компјутерски
хардвер и компјутерски периферии, имено модеми,
компјутерски кабли, компјутерска галантерија,
портабал компјутери, вклучително компјутери што
се носат во рака со безжична електронска пошта
(e-mail) и безжичен пристап до електронските
комуникациски мрежи; проектори; и прирачници
со упатство кои се продаваат во комплет со истите
за сите горенаведени производи

(591) бела, сина, црвена, црна, кафена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколади
(210) TM 2003/44

(220) 03/02/2003
(442) 30/09/2006

(731) Производно трговско услужно претпријатие
на големо и мало „ВИА” увоз-извоз ц.о.,
Ул. Маршал Тито б.б., Тетово, MK
(540)

(210) TM 2003/111

(220) 03/03/2003
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО КОМЕРЦ ЛУКС ДОО Скопје
Бул. Партизански одреди бр. 95,
1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(591) бела, сина, црвена, жолта, кафена, црна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколади
(210) TM 2003/48

(220) 04/02/2003
(442) 30/09/2006

(731) Dell Inc., a Delaware corporation
One Dell Way, Round Rock,
Texas 78682-2244, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DELL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 -  полнења за тонер, полнења со мастило за
печатачи (принтери)

Trgovski marki

(591) жолта, сина, зелена, виолетова, сива, црна и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, ориз, тапиока и замена за
кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед,
мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф;
сосови и сосови како мирудии, мирудии, мраз
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
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(210) TM 2003/112

за индустриски анализи и истражувања, услуги за
изготвување на А тест за квалитет на вино

(220) 03/03/2003
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО КОМЕРЦ ЛУКС ДОО Скопје
Бул. Партизански одреди бр. 95,
1000 Скопје, MK

кл. 44 - услуги од областа на земјоделството,гра
динарството
(210) TM 2003/294

(220) 29/04/2003
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство и трговија „Лозар
Пелистерка” АД Скопје
бул.”Босна и Херцеговина” бб,

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) темно и светло сина, црвена, сребрена, бела
(591) сива, бела, жолта, црна и темно сина
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 -  минерална вода

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, ориз, тапиока и замена за
кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед,
мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф;
сосови и сосови како мирудии, мирудии, мраз
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2003/201

(210) TM 2003/295

(442) 30/09/2006
(731) Друштво за производство и трговија „Лозар
Пелистерка” АД Скопје
бул. „Босна и Херцеговина” бб,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(220) 08/04/2003
(442) 30/09/2006

(220) 29/04/2003

(540)

(731) ЈНУ „Земјоделски Институт” - Скопје
Бул. „Александар Македонски” - бб,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) темно и светло зелена, црвена, бела
(551) индивидуална
(591) зелена
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 -  минерална вода

(510, 511)
кл. 30 - ориз
кл. 31 - земјоделски, градинарски, зрнести
производи кои не се опфатени со другите класи,
свежо овошје и зеленчук, билки и природно цвеќе,
храна за животни
кл. 33 - алкохолни пијалоци - вино
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите, услуги

TM 2003/112
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(210) TM 2003/440

(220) 27/06/2003

(210) TM 2003/442

(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, кафена, виолетова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2003/441
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(220) 27/06/2003
(442) 30/09/2006

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД

(220) 27/06/2003

(540)

(591) зелена, жолта, виолетова и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перњење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2003/443

(220) 27/06/2003

(442) 30/09/2006
(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, кафена, виолетова и бела
(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) зелена, жолта, виолетова и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2003/446

(220) 27/06/2003

(442) 30/09/2006
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

D-4D
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили и мотори за автомобили
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(210) TM 2003/474

(220) 08/07/2003

(210) TM 2003/547

(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) Дрога Колинска дооел Скопје
ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 31/07/2003

(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica
10000 ZAGREB Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, бела, сребрена, виолетова

(591) црвена, бела, сина, кафена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за
кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето)
и чоколадни пијалоци
(210) TM 2003/475

(220) 08/07/2003
(442) 30/09/2006

кл. 33 - aлкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2003/548

(442) 30/09/2006
(731) Груевски
Пецо-Трговско
друштво
за
производство, трговија и услуги Евтинија
увоз-извоз-ДООЕЛ

(731) Дрога Колинска дооел Скопје
ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK

(220) 31/07/2003

ул. Битолска бр.13, Демир Хисар, MK
(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) темно и светло сина, бела, зелена светла, кафена
светла и темна, крем боја, црвена боја
(591) темно сина, светло сина, бела, црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

кл. 30 - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за
кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето)
и чоколадни пијалоци

TM 2003/474
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безалкохолни пијалоци, овошни напивки и овошни
сокови, сирупи и други препарати за правење на
напивки

(220) 16/09/2003
(442) 30/09/2006

(731) Warner-Lambert Company LLC,
a Delawaware limited liability company
201 Tabor Road, Morris Plains,

(210) TM 2003/762

(220) 24/10/2003
(442) 30/09/2006

(731) NTT DoCoMo, Inc.

New Jersey 07950, US

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku,

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Tokyo 100-6150, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PURELL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - aнти-бактериски  и  анти-микробски стерилни
сапуни;   анти-бактериски и анти-микробски
средства за миење на раце и лосион
кл. 5 - средства за стерилизација; средства за
стерилизација за хигиенски цели
(210) TM 2003/752

(220) 21/10/2003
(442) 30/09/2006

(731) Ivankovic-Lijanovic Jerko; Ivankovic-Lijanovic
Jozo; Ivankovic-Lijanovic Mladen and IvankovicLijanovic Slavo
Zabljak bb, Livno, BA; Trn bb, Siroki Brijeg, BA;
Trn bb, Siroki Brijeg, BA and Trn bb, Siroki Brijeg,
BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) сина, модра (темно сина), златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти, конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук, пивтии (пелте), џемови, јајца, млеко и
млечни производи, масла и масти за јадење
кл. 32 - пиво; минерални и газирани води како и
други безалкохолни пијалоци; овошни напитоци
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење на напивки
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
на месо, риба, живина и дивеч. месни екстракти,
конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук,
пифтии (пелте), џемови, компоти, јајца, млеко
и млечни производи, масла и масти за јадење,
пиво, минерални и газирани води, како и други
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - машини што одговараат, апарати и
инструменти за снимање, пренос, прием,
процесирање,
враќање,
репродукција,
манипулација, анализа, покажување и печатење
на звук, слики и/или податоци; апарати и
инструманти за управување на возила; мобилни
телефони; апарати и инструменти за комуникација
и телекомуникација; CD плеери; компјутерски
апликационен софтвер за дизајнирање со помош
на компјутер (CAD), машини за копјутерско
пребарување, игри, употреба и процесирање
на зборови; компјетрски апликационен софтвер
за употреба во компјутерска програма којашто
ги организира нумеричките податоци во редови
и колони на терминалниот екран; компјутерски
апликационен софтвер за употреба во водењето
на бази на податоци; CD драјвери; компјутерски
игри и софтвер за компјутерски игри; компјутерски
хардвер и фирмвер; компјутерски периферни
уреди, односно мемории, тастатури, електронски
пенкала, мауси, монитори и поврзувања помеѓу
системите; компјутерски софтвер и публикации
во електронска форма добиени on-line до бази на
податоци или капацитети обезбедени на интернет
(вклучително
веб
страници);
компјутерски
софтвер
и
телекомуникациски
апарати
(вклучувајќи модеми) кои овозможуваат врска
со бази на податоци и со интернет; компјтерски
софтвер кој може да се преземе од глобални
компјутерски мрежи; компјутерски софтвер
снимен на ленти, дискови и картички; компјутерски
софтвер кој овозможува пребарување на
податоци; компјутерски софтвер; компјутери;
компјутерски, комуникациски и дисплеј табли кои
се употребуваат при трговските трансакции; стоки
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за комуникација со податоците; терминали на
податоци; дебитни картички, кредитни картички
и картички за наплата; апарати и инструменти
за дигитална комуникација; електронски апарати
и инструменти; електронски игри адаптирани
за употреба само со телевизиски приемник кои
овозможуваат корисниците да комуницираат
меѓусебе; електронски картички со меморија,
телефонски картички и електронски картички,
сите за употреба со комуникациски апарати и
инструменти; електронски табли за информации;
електронски системи за трговија; кертриџи
за игри кои се употребуваат кај електронски
апарати за играње; лаптоп и ноутбук компјутери;
лаптоп и ноутбук терминали; магнетни и оптички
медиуми на податоци, имено магнетни дискови,
оптички дискови, флопи дискови, магнетни
ленти, магнетни картички, оптички картички,
картички на интегрални кола, магнетни носачи на
податоци, оптички носачи на податоци; апарати и
инструманти за мобилни телефони; пејџери; ПДА
(лична дигитална помош); апарати и инструменти
за далечински пристап на on-line информации,
сите електронски; роботи за лична употреба
или забава; стоки за сателитска комуникација;
стоки за телекомуникации; кориснички станици;
системи за управување со возила, имено
електронски управувачки инструменти за глобално
позиционирање; кертриџи за видео игри; машини
за играње со видео излез кои се употребуваат
со телевизори и преку глобална комуникациска
мрежа; видеофони; камери; мобилни телефони
со камери; ремени за држење на компјутерски
терминали; телефони; резервни делови и делови
од опрема за наведените стоки
кл. 16 - лепила за стационарни и домашни потреби;
реклами; рекламни и материјали за промоција;
алманаси; картички за објавување; роденденски
картички и божиќни картички; материјали за
уметници; атласи; фотографски репродукции
во бело на сина основа, како архитектонски или
енергетски планови, материјали за поврзување
на книги; книшки, книги, брошури, каталози,
информативни флаери, списанија, весници,
панфлети, периодични списанија, проспекти,
летоци, печатен материјал, печатени публикации,
и печтен наставен материјал поврзан со
комуникации, рачни компјутери, персонални
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика
и филмови, апарати и инструменти за водење
на автомобили, камери, телефони, ремени за
држење компјутерски терминали; книшки, летоци,
брошури и упатства; книги, календари; производи
од картон, имено картони, картонски кутии; карти;
каталози; венци; комични книги; контролни знаци;
дневници; именици; корици за именици; пликови,
основни каталози за производи; графички ликовни
продукции; графички принт; упатства; материјали
за инструкции и учење (освен апарати); списанија;
упатства за употреба во областа на комуникации,
рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА,
компјутерски софтвер, музика и филмови, апарати
и инструменти за водење на автомобили, камери,
телефони, ремени за држење на компјутерски
терминали; мапи; весници за дистрибуција меѓу
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читатели, весници; реквизити за канцеларии;
четки за боење; памфлети; хартија; периодични
списанија; фотографии; поштенски картички
со слики; планови; пластичен леплив филм со
можности за примена во палетизација; пластична
обвивка за пакување; пластичен материјал за
пакување (којшто не е вклучен во други класи);
карти за играње; поштенски картички; постери;
печатени
материјали;
печатени
планови;
печатени публикации за рекламирање; печатени
публикации; печатени билети, купони и ваучери;
печатени распореди; проспекти; музички плочи;
книги со песни; стационари; ленти и картички, што
се однесува на снимање на компјутерски програми
и податоци, материјали за учење, календари кои
се кинат; распореди; реквизити за во канцеларии
и за машини за пишување (освен мебел); веб
страници симнати од интернет во форма на
печатен материјал; материјал за завиткување и
пакување; резервни делови и делови од опрема
за наведените сток
кл. 38 - услуги на алармирање на повици;
услуги на исклучување на повици; услуга на
дивертирање и пренасочување на повици, услуга
на снимање на повици; услуга на филтрирање
на повици; услуги на мобилна комуникација;
услуги на мобилни телефони; комуникација по
пат на мобилни телефони; комуникација по пат на
компјутерски терминали; комуникација по пат на
мрежи од оптички влакна; услуги на комуникација
со податоци; услуги на дигитална комуникација;
услуги на размена на електронски податоци;
услуги на елктронска пошта; електронски
пренос на податоци, слики и документи преку
компјутерски терминали; услуги на пренос преку
факс; информативни услуги поврзани со мобилни
комуникациски тарифи; услуги на мобилна
комуникација; следење, организација и анализа
на информациите поврзани со повиците;  услуги  
поврзани  со  праќање  на  повеќекратни  пораки;  
оn-line информации поврзани со телекомуникации;
пејџинг сервиси; обезбедување пристап до оn-line
компјутерски услуги; обезбедување “chat rooms”
за пренос на пораки помеѓу компјутерските
корисници кои се однесуваат на забава,
образование, технологија, култура, музика, спорт,
мода, јазик, персонални компјутери, работи
поврзани со IТ, актуелни настани и стилови на
живеење; обезбедување на услуги на електронски
пренос; обезбедување on-line компјутерски бази
на податоци од областа на телекомуникациите;
обезбедување телекомуникациски врски до
глобалена компјутерска мрежа по пат на мобилни
телефони; обезбедување телекомуникациски
врски до глобална компјутерска мрежа по пат на
компјутери; подготовка на информации и подготовка
на извештаи, сите поврзани со телекомуникации;
подготовка на телекомуникационен пристап и врски
со компјутерски бази на податоци и со интернет;
радио и телефонски пејџинг услуги; услуги на
далечински пристап на податоци; изнајмување
на телекомуникациска опрема, имено телефони ,
факс машини, ПДА, персонални компјутери и рачни
компјутери способни за меѓусебна комуникација
преку телекомуникациона мрежа; изнајмување
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на телефонски апарати, факс машини и други
телекомуникациски апарати и инструменти;
услуги на сателитски пренос; услуги на собирање,
преноси и процесирање на пораки и податоци;
услуги на пренос, подготовка и прикажување на
информации за деловни и домашни потреби од
компјутерски сочувани банки на податоци или
преку интернет; насочување на аудио материјал на
интернет; телекомуникација и распространување
на информација во аудио и визуелна форма;
телекомуникација на информација (вклучувајќи
веб страници), компјутерски програми и
други податоци; телекомуникациони услуги;
услуги на телефонски пораки; подготовка на
услуги поврзани со примање, процесирање,
прикажување, снимање, повторување или пренос
на податоци; обезбедување на услуги на гласовни
комуникации и комуникации на податоци; пренос
и процесирање на податоци од далечински
локации до мобилни телефони; услуги на мрежи
за додавање на вредноста (VAN); обезбедување
пристап до електронски информативни табли
преку глобална компјутерска мрежа
кл. 42 - советодавни и консултативни услуги
поврзани со изградба, поправка и инсталирање;
советодавни услуги поврзани со тарифи за
мобилна комуникација, образование, обука,
забава, спорт, рекреација, театар, телевизија,
музика, вести и издавање, телекомуникации;
анализа на информации; компјутерски и софтвер
консултативни услуги; анализи на компјутерски
и телекомуникациски системи и мрежи; дизајн
на компјутерска мрежа за други; компјутерско
програмирање за други; компјутерски услуги,
имено обезбедување на on-line публикации и
списанија од областа на забавата, образованието,
технологијата и културите; компјутерски услуги,
имено обезбедување на on-line публикации и
списанија од областа на забавата, образованието,
технологијата и културата преку безжични
телекомуникациски услуги; компјутерски услуги,
имено, правење и одржување на веб страници
за други; анализи на компјутерски системи;
услуги на интеграција на компјутерски системи
поврзани со финансиските услуги на продажба
на големо и мало; база на податоци, on-line,
интерактивна база на податоци и интернет
советодавни и консултативни услуги поврзани
со уредување, одржување и организирање на
семинари и едукативни, рекреативни семинари
и семинари за обука, конференции, конгреси,
изложби и презентации; база на податоци, online, интерактивна база на податоци и интернет
советодавни и консултативни услуги поврзани со
услуги на агенциите за резервации, резервации
и купување на билети со електронски и
компјутерски средства, резервација на седишта
за патување, услуги на карго превоз, услуги на
доставување, доставување на стоки и пошта,
образование, обука, забава, спорт, рекреација,
театар, телевизија, музика, вести и објавување,
услуги на електронски бази на податоци, услуги
на електронски игри и натпревари обезбедени по
пат на интернет, услуги на забава, услуги на увоз
и извоз, услуги на инструкции и учење, услуги
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на програма на вести, услуги на транспорт на
патници и воздушен карго транспорт, подготовка
на извештаи поврзани со услуги на објавување,
резервација и услуги на купување на билети,
услуги на резервација на билети, услуги на
туристички информации, транспорт, пакување и
складирање на стоки, услуги на управување со
патувања, услуги на туристички агенции, патнички
услуги, услуги на изнајмување возила, одржување
возила; база на податоци, on-line, интерактивна
база на податоци и интернет советодавни и
консултативни услуги поврзани со инсталирање на
електрични и електронски апарати и инструменти
и компоненти на телекомуникациски мрежи,
апарати, инструменти, инсталации, инструменти
и системи, на пренос на звук, слика и податоци и
апарати за информација, инсталациони врски, на
системи за сигнализација, комуникациони системи
и мрежи, на системи за електронска пошта и
информации и електронски врски на податоци
и делови за наведеното; база на податоци, online, интерактивна база на податоци и интернет
советодавни и консултативни услуги поврзани
со печатење на книги, именици, прирачници,
карти, списанија, упатства и печатени работи;
база на податоци, on-line, интерактивна база на
податоци и интернет советодавни и консултативни
услуги сите поврзани со услугите од класата 42,
имено: база на податоци, on-line, интерактивна
база на податоци и интернет советодавни и
консултативни услуги поврзани со инсталација,
одржување и поправка на компјутерски хардвер,
компјутери и компјутерски мрежи; база на
податоци, on-line, интерактивна база и интернет
информациони услуги поврзани со услуги на
електронските бази на податоци за подготовка на
информација поврзана со прогнозата за времето
и ресторани, услуги на агенции за резервации
и услуги за туристичка информација (коишто се
однесуваат на сместување); дизајн на мрежи и
телекомуникациски инсталации; дизајн, цртање
и авторизирано пишување, се за составување на
WEB страници на интернет; услуги на електронски
бази на податоци за подготовка на информација
поврзана со прогноза на времето и ресторани,
услуги на агенциите за резервации и услуги на
туристички информации (коишто се однесуваат на
сместување); закуп, наеми и лизинг на компјутери
и инсталации за пренос на податоци и апарати
и инсталации за нивна употреба; хостирање на
Web страници на други на комјпутерски сервер
за глобална комјутерска мрежа; информативни
и советодавни услуги (вклучително подготовка
на информации) поврзани со прогноза на
времето и ресторани, услуги на агенциите за
резервации и услуги на туристички информација
(коишто се однесуваат на сместување); услуги на
обезбедување време за пристап до on-line компјутер
по пат на лизинг; лизинг или обезбедување време
за пристап до компјутерска база на податоци,
WEB страници,  лични страници и информативни
табли за други; услуги на планирање и дизајн сите
поврзани со телекомуникациски мрежи, апарати
и инструменти; професионални консултативни
услуги од областа на телекомуникациите, праќање

TM 2003/762

146 Glasnik, 13/3, str.133-241, septemvri 2006 Skopje

пораки, примање пораки, пренос на податоци
и мрежни апарати и инструменти за податоци;
обезбедување на компјутерски софтвер снимен
од глобална компјутерска мрежа; обезбедување
за привремена употреба на on-line софтвер кој
не може да се пресними за дизајнирање по пат
на компјутер (САD) машини за компјутерско
пребарување, игри, употреба и процесирање на
зборови, обезбедување за привремена употреба
на on-line софтвер кој не може да се пресними
за употреба како компјутерска програма којашто
ги организира нумеричките податоци во редови
и колони на терминалниот екран; обезбедување
за привремена употреба на on-line софтвер кој не
може да се пресними за употреба во управувањето
со бази на податоци, подготовка на информација
поврзана со on-line прогноза на времето и
ресторани, услуги на агенциите за резервации
и услуги на туристички информација (коишто се
однесуваат на сместување) од компјутерски бази
на податоци или обезбедени од инсталации на
интернет; подготовка на комуникациони услуги на
говор и податоци; наем на компјутерски хардвер и
софтвер за употреба во услугите на електронското
банкарство; наем на компјутерски софтвер; наем
на компјутери; услуги на интеграција на системи;
услуги на тестирање; надградба на компјутерски
софтвер; пишување, развој, надградба и дизајн
на компјутерски софтвер; обезбедување машини
за пребарување
(210) TM 2003/763

(220) 24/10/2003
(442) 30/09/2006

(731) NTT DoCoMo, Inc.
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-6150, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

i-mode
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - машини што одговараат, апарати и
инструменти за снимање, пренос, прием,
процесирање,
враќање,
репродукција,
манипулација, анализа, покажување и печатење
на звук, слики и/или податоци; апарати и
инструманти за управување на возила; мобилни
телефони; апарати и инструменти за комуникација
и телекомуникација; CD плеери; компјутерски
апликационен софтвер за дизајнирање со помош
на компјутер (CAD), машини за копјутерско
пребарување, игри, употреба и процесирање
на зборови; компјетрски апликационен софтвер
за употреба во компјутерска програма којашто
ги организира нумеричките податоци во редови
и колони на терминалниот екран; компјутерски
апликационен софтвер за употреба во водењето
на бази на податоци; CD драјвери; компјутерски
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игри и софтвер за компјутерски игри; компјутерски
хардвер и фирмвер; компјутерски периферни
уреди, односно мемории, тастатури, електронски
пенкала, мауси, монитори и поврзувања помеѓу
системите; компјутерски софтвер и публикации
во електронска форма добиени on-line до бази на
податоци или капацитети обезбедени на интернет
(вклучително
веб
страници);
компјутерски
софтвер
и
телекомуникациски
апарати
(вклучувајќи модеми) кои овозможуваат врска
со бази на податоци и со интернет; компјтерски
софтвер кој може да се преземе од глобални
компјутерски мрежи; компјутерски софтвер
снимен на ленти, дискови и картички; компјутерски
софтвер кој овозможува пребарување на
податоци; компјутерски софтвер; компјутери;
компјутерски, комуникациски и дисплеј табли кои
се употребуваат при трговските трансакции; стоки
за комуникација со податоците; терминали на
податоци; дебитни картички, кредитни картички
и картички за наплата; апарати и инструменти
за дигитална комуникација; електронски апарати
и инструменти; електронски игри адаптирани
за употреба само со телевизиски приемник кои
овозможуваат корисниците да комуницираат
меѓусебе; електронски картички со меморија,
телефонски картички и електронски картички,
сите за употреба со комуникациски апарати и
инструменти; електронски табли за информации;
електронски системи за трговија; кертриџи
за игри кои се употребуваат кај електронски
апарати за играње; лаптоп и ноутбук компјутери;
лаптоп и ноутбук терминали; магнетни и оптички
медиуми на податоци, имено магнетни дискови,
оптички дискови, флопи дискови, магнетни
ленти, магнетни картички, оптички картички,
картички на интегрални кола, магнетни носачи на
податоци, оптички носачи на податоци; апарати и
инструманти за мобилни телефони; пејџери; ПДА
(лична дигитална помош); апарати и инструменти
за далечински пристап на on-line информации,
сите електронски; роботи за лична употреба
или забава; стоки за сателитска комуникација;
стоки за телекомуникации; кориснички станици;
системи за управување со возила, имено
електронски управувачки инструменти за глобално
позиционирање; кертриџи за видео игри; машини
за играње со видео излез кои се употребуваат
со телевизори и преку глобална комуникациска
мрежа; видеофони; камери; мобилни телефони
со камери; ремени за држење на компјутерски
терминали; телефони; резервни делови и делови
од опрема за наведените стоки
кл. 16 - лепила за стационарни и домашни потреби;
реклами; рекламни и материјали за промоција;
алманаси; картички за објавување; роденденски
картички и божиќни картички; материјали за
уметници; атласи; фотографски репродукции
во бело на сина основа, како архитектонски или
енергетски планови, материјали за поврзување
на книги; книшки, книги, брошури, каталози,
информативни флаери, списанија, весници,
панфлети, периодични списанија, проспекти,
летоци, печатен материјал, печатени публикации,
и печтен наставен материјал поврзан со
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комуникации, рачни компјутери, персонални
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика
и филмови, апарати и инструменти за водење
на автомобили, камери, телефони, ремени за
држење компјутерски терминали; книшки, летоци,
брошури и упатства; книги, календари; производи
од картон, имено картони, картонски кутии; карти;
каталози; венци; комични книги; контролни знаци;
дневници; именици; корици за именици; пликови,
основни каталози за производи; графички ликовни
продукции; графички принт; упатства; материјали
за инструкции и учење (освен апарати); списанија;
упатства за употреба во областа на комуникации,
рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА,
компјутерски софтвер, музика и филмови, апарати
и инструменти за водење на автомобили, камери,
телефони, ремени за држење на компјутерски
терминали; мапи; весници за дистрибуција меѓу
читатели, весници; реквизити за канцеларии;
четки за боење; памфлети; хартија; периодични
списанија; фотографии; поштенски картички
со слики; планови; пластичен леплив филм со
можности за примена во палетизација; пластична
обвивка за пакување; пластичен материјал за
пакување (којшто не е вклучен во други класи);
карти за играње; поштенски картички; постери;
печатени
материјали;
печатени
планови;
печатени публикации за рекламирање; печатени
публикации; печатени билети, купони и ваучери;
печатени распореди; проспекти; музички плочи;
книги со песни; стационари; ленти и картички, што
се однесува на снимање на компјутерски програми
и податоци, материјали за учење, календари кои
се кинат; распореди; реквизити за во канцеларии
и за машини за пишување (освен мебел); веб
страници симнати од интернет во форма на
печатен материјал; материјал за завиткување и
пакување; резервни делови и делови од опрема
за наведените сток
кл. 38 - услуги на алармирање на повици;
услуги на исклучување на повици; услуга на
дивертирање и пренасочување на повици, услуга
на снимање на повици; услуга на филтрирање
на повици; услуги на мобилна комуникација;
услуги на мобилни телефони; комуникација по
пат на мобилни телефони; комуникација по пат на
компјутерски терминали; комуникација по пат на
мрежи од оптички влакна; услуги на комуникација
со податоци; услуги на дигитална комуникација;
услуги на размена на електронски податоци;
услуги на елктронска пошта; електронски
пренос на податоци, слики и документи преку
компјутерски терминали; услуги на пренос преку
факс; информативни услуги поврзани со мобилни
комуникациски тарифи; услуги на мобилна
комуникација; следење, организација и анализа
на информациите поврзани со повиците;  услуги  
поврзани  со  праќање  на  повеќекратни  пораки;  
оn-line информации поврзани со телекомуникации;
пејџинг сервиси; обезбедување пристап до оn-line
компјутерски услуги; обезбедување “chat rooms”
за пренос на пораки помеѓу компјутерските
корисници кои се однесуваат на забава,
образование, технологија, култура, музика, спорт,
мода, јазик, персонални компјутери, работи
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поврзани со IТ, актуелни настани и стилови на
живеење; обезбедување на услуги на електронски
пренос; обезбедување on-line компјутерски бази
на податоци од областа на телекомуникациите;
обезбедување телекомуникациски врски до
глобалена компјутерска мрежа по пат на мобилни
телефони; обезбедување телекомуникациски
врски до глобална компјутерска мрежа по пат на
компјутери; подготовка на информации и подготовка
на извештаи, сите поврзани со телекомуникации;
подготовка на телекомуникационен пристап и врски
со компјутерски бази на податоци и со интернет;
радио и телефонски пејџинг услуги; услуги на
далечински пристап на податоци; изнајмување
на телекомуникациска опрема, имено телефони ,
факс машини, ПДА, персонални компјутери и рачни
компјутери способни за меѓусебна комуникација
преку телекомуникациона мрежа; изнајмување
на телефонски апарати, факс машини и други
телекомуникациски апарати и инструменти;
услуги на сателитски пренос; услуги на собирање,
преноси и процесирање на пораки и податоци;
услуги на пренос, подготовка и прикажување на
информации за деловни и домашни потреби од
компјутерски сочувани банки на податоци или
преку интернет; насочување на аудио материјал на
интернет; телекомуникација и распространување
на информација во аудио и визуелна форма;
телекомуникација на информација (вклучувајќи
веб страници), компјутерски програми и
други податоци; телекомуникациони услуги;
услуги на телефонски пораки; подготовка на
услуги поврзани со примање, процесирање,
прикажување, снимање, повторување или пренос
на податоци; обезбедување на услуги на гласовни
комуникации и комуникации на податоци; пренос
и процесирање на податоци од далечински
локации до мобилни телефони; услуги на мрежи
за додавање на вредноста (VAN); обезбедување
пристап до електронски информативни табли
преку глобална компјутерска мрежа
кл. 42 - советодавни и консултативни услуги
поврзани со изградба, поправка и инсталирање;
советодавни услуги поврзани со тарифи за
мобилна комуникација, образование, обука,
забава, спорт, рекреација, театар, телевизија,
музика, вести и издавање, телекомуникации;
анализа на информации; компјутерски и софтвер
консултативни услуги; анализи на компјутерски
и телекомуникациски системи и мрежи; дизајн
на компјутерска мрежа за други; компјутерско
програмирање за други; компјутерски услуги,
имено обезбедување на on-line публикации и
списанија од областа на забавата, образованието,
технологијата и културите; компјутерски услуги,
имено обезбедување на on-line публикации и
списанија од областа на забавата, образованието,
технологијата и културата преку безжични
телекомуникациски услуги; компјутерски услуги,
имено, правење и одржување на веб страници
за други; анализи на компјутерски системи;
услуги на интеграција на компјутерски системи
поврзани со финансиските услуги на продажба
на големо и мало; база на податоци, on-line,
интерактивна база на податоци и интернет
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советодавни и консултативни услуги поврзани
со уредување, одржување и организирање на
семинари и едукативни, рекреативни семинари
и семинари за обука, конференции, конгреси,
изложби и презентации; база на податоци, online, интерактивна база на податоци и интернет
советодавни и консултативни услуги поврзани со
услуги на агенциите за резервации, резервации
и купување на билети со електронски и
компјутерски средства, резервација на седишта
за патување, услуги на карго превоз, услуги на
доставување, доставување на стоки и пошта,
образование, обука, забава, спорт, рекреација,
театар, телевизија, музика, вести и објавување,
услуги на електронски бази на податоци, услуги
на електронски игри и натпревари обезбедени по
пат на интернет, услуги на забава, услуги на увоз
и извоз, услуги на инструкции и учење, услуги
на програма на вести, услуги на транспорт на
патници и воздушен карго транспорт, подготовка
на извештаи поврзани со услуги на објавување,
резервација и услуги на купување на билети,
услуги на резервација на билети, услуги на
туристички информации, транспорт, пакување и
складирање на стоки, услуги на управување со
патувања, услуги на туристички агенции, патнички
услуги, услуги на изнајмување возила, одржување
возила; база на податоци, on-line, интерактивна
база на податоци и интернет советодавни и
консултативни услуги поврзани со инсталирање на
електрични и електронски апарати и инструменти
и компоненти на телекомуникациски мрежи,
апарати, инструменти, инсталации, инструменти
и системи, на пренос на звук, слика и податоци и
апарати за информација, инсталациони врски, на
системи за сигнализација, комуникациони системи
и мрежи, на системи за електронска пошта и
информации и електронски врски на податоци
и делови за наведеното; база на податоци, online, интерактивна база на податоци и интернет
советодавни и консултативни услуги поврзани
со печатење на книги, именици, прирачници,
карти, списанија, упатства и печатени работи;
база на податоци, on-line, интерактивна база на
податоци и интернет советодавни и консултативни
услуги сите поврзани со услугите од класата 42,
имено: база на податоци, on-line, интерактивна
база на податоци и интернет советодавни и
консултативни услуги поврзани со инсталација,
одржување и поправка на компјутерски хардвер,
компјутери и компјутерски мрежи; база на
податоци, on-line, интерактивна база и интернет
информациони услуги поврзани со услуги на
електронските бази на податоци за подготовка на
информација поврзана со прогнозата за времето
и ресторани, услуги на агенции за резервации
и услуги за туристичка информација (коишто се
однесуваат на сместување); дизајн на мрежи и
телекомуникациски инсталации; дизајн, цртање
и авторизирано пишување, се за составување на
WEB страници на интернет; услуги на електронски
бази на податоци за подготовка на информација
поврзана со прогноза на времето и ресторани,
услуги на агенциите за резервации и услуги на
туристички информации (коишто се однесуваат на
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сместување); закуп, наеми и лизинг на компјутери
и инсталации за пренос на податоци и апарати
и инсталации за нивна употреба; хостирање на
Web страници на други на комјпутерски сервер
за глобална комјутерска мрежа; информативни
и советодавни услуги (вклучително подготовка
на информации) поврзани со прогноза на
времето и ресторани, услуги на агенциите за
резервации и услуги на туристички информација
(коишто се однесуваат на сместување); услуги на
обезбедување време за пристап до on-line компјутер
по пат на лизинг; лизинг или обезбедување време
за пристап до компјутерска база на податоци,
WEB страници,  лични страници и информативни
табли за други; услуги на планирање и дизајн сите
поврзани со телекомуникациски мрежи, апарати
и инструменти; професионални консултативни
услуги од областа на телекомуникациите, праќање
пораки, примање пораки, пренос на податоци
и мрежни апарати и инструменти за податоци;
обезбедување на компјутерски софтвер снимен
од глобална компјутерска мрежа; обезбедување
за привремена употреба на on-line софтвер кој
не може да се пресними за дизајнирање по пат
на компјутер (САD) машини за компјутерско
пребарување, игри, употреба и процесирање на
зборови, обезбедување за привремена употреба
на on-line софтвер кој не може да се пресними
за употреба како компјутерска програма којашто
ги организира нумеричките податоци во редови
и колони на терминалниот екран; обезбедување
за привремена употреба на on-line софтвер кој не
може да се пресними за употреба во управувањето
со бази на податоци, подготовка на информација
поврзана со on-line прогноза на времето и
ресторани, услуги на агенциите за резервации
и услуги на туристички информација (коишто се
однесуваат на сместување) од компјутерски бази
на податоци или обезбедени од инсталации на
интернет; подготовка на комуникациони услуги на
говор и податоци; наем на компјутерски хардвер и
софтвер за употреба во услугите на електронското
банкарство; наем на компјутерски софтвер; наем
на компјутери; услуги на интеграција на системи;
услуги на тестирање; надградба на компјутерски
софтвер; пишување, развој, надградба и дизајн
на компјутерски софтвер; обезбедување машини
за пребарување
(210) TM 2003/827

(220) 11/11/2003
(442) 30/09/2006

(731) REMEDICA Ltd
Limassol, Cyprus, Aharnon St. Industrial Estate
3508 Limassol, CY
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

MYCORIL
(551) индивидуална
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смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2003/828

(220) 11/11/2003
(442) 30/09/2006

(731) REMEDICA Ltd
Limassol, Cyprus, Aharnon St. Industrial Estate
3508 Limassol, CY

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2003/831

(220) 12/11/2003
(442) 30/09/2006

(731) Preduzece za medicinsko snabdevanje na
veliko i malo, proizvodnju i spolnju trgovinu
FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Drzavna zajednica
Srbije i Crne Gore
Bul. Vojvode Misica 25-27, YU
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

DASA

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

IMUPRIN

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски препарати што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2003/829

(220) 11/11/2003
(442) 30/09/2006

(731) REMEDICA Ltd
Limassol, Cyprus, Aharnon St. Industrial Estate
3508 Limassol, CY
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2003/832

(220) 12/11/2003
(442) 30/09/2006

(731) Preduzece za medicinsko snabdevanje na
veliko i malo, proizvodnju i spolnju trgovinu
FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Drzavna zajednica
Srbije i Crne Gore
Bul. Vojvode Misica 25-27, YU
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

FOLIRON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски

Trgovski marki

LUNAC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски препарати што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
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материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски препарати што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2003/833

(220) 12/11/2003
(442) 30/09/2006

(731) Preduzece za medicinsko snabdevanje na
veliko i malo, proizvodnju i spolnju trgovinu
FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Drzavna zajednica
Srbije i Crne Gore
Bul. Vojvode Misica 25-27, YU

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2003/835

(220) 12/11/2003
(442) 30/09/2006

(731) Preduzece za medicinsko snabdevanje na
veliko i malo, proizvodnju i spolnju trgovinu
FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Drzavna zajednica
Srbije i Crne Gore
Bul.Vojvode Misica 25-27, YU

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

ZMAJAC

MARISOL

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски препарати 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

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски препарати 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,
хибрициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2003/834

(220) 12/11/2003
(442) 30/09/2006

(731) Preduzece za medicinsko snabdevanje na
veliko i malo, proizvodnju i spolnju trgovinu
FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Drzavna zajednica
Srbije i Crne gore

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2003/845

(220) 17/11/2003
(442) 30/09/2006

(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

Bul. Vojvode Misica 25-27, YU
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

CELASA
(551) индивидуална

TM 2003/833

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црвена и жолта

(210) TM 2004/105

(551) индивидуална

(220) 18/02/2004
(442) 30/09/2006

(510, 511)
кл. 4 - масла; масти; мазива; горива
(210) TM 2004/9
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(731) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,

(220) 09/01/2004
(442) 30/09/2006

(731) Трговско друштво за производство и трговија
Словин Југококта АД Скопје
ул. Шарпланинска бб, 1000 Скопје, MK

Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - саати; часовници; стоперки; часовничарски
и хронометриски инстументи, делови и опрема за
сите наведени стоки
(210) TM 2004/110

(220) 18/02/2004
(442) 30/09/2006

(731) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,

(591) црвена, жолта, бела, црна, зелена и портокалова
(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни газирани пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци
(210) TM 2004/104

Tokyo, JP
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 18/02/2004

(442) 30/09/2006
(731) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - развивачи, тонери, фиксери, супстанции
за фиксирање, печатарски бои; пигменти за
печатење, тонери за употреба во касети, касета со
тонер за фотокопир машини, факсови, печатарски
машини и печатачи; бои за употреба во касети;
бои; бои за употреба во касети со валци

(540)

(210) TM 2004/111
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија; производи од хартија;
репрографски материјали осетливи нa светлина,
топлина и притисок; хартија којашто е осетлива
на дијазо бои (плоча, филм, фолија); хартија
којашто е електростатички осетлива (плоча,
филм, фолија); хартија за офсет матрици
(плоча, филм, фолија); хартија за ксерографија;
печатарски ленти и термичка хартија; обична
хартија; машини за пишување; ленти за машини
за пишување; хартија за умножување; прибор
за пишување; печатени публикации, весници,
списанија; матрици (хартиени матрици за ситопечат-плоча, филм, фолија); хартиени матрици
за шапирограф (плоча, филм, фолија); термичка
лента за печтење; филмови за обична или OH
хартија; апарат за уништување на документи
(шредер)

Trgovski marki

(220) 18/02/2004
(442) 30/09/2006

(731) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за фотографија,
размножување, копирање и печатење; развивачи,
тонери, фиксери, супстанции за фиксирање,
раствори
за
фиксирање,
фотографски
сензибилизатори; супстанции за развивање;
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фотографски филм; фотографска хартија;
сензитивна хартија за копирање; репрографски
материјал осетлив на светлост, топлина и притисок;
хартија сензибилна на дијазо-бои (плоча, филм,
фолија); хартија за офсет матрици (плоча, филм,
фолија); хартија за ксерографија; термичка трака
за печатење; филмови за копирање на обична
хартија или за ОН хартија; термохромен филм;
течности за симнување на тонери кои содржат
површинска активна супстанција
(210) TM 2004/112

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството (кои не се од благородни метали
или преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки
(освен сликарски четки), материјали за правење
четки, производи кои се користат за чистење,
челична волна, сурово и полуобработено стакло
(освен градежно стакло), стакларија, порцелан,
фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите
класи

(220) 18/02/2004

(442) 30/09/2006
(731) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(540)

(210) TM 2004/282

(220) 09/04/2004
(442) 30/09/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - одгледување на животни; пејзажна
архитектура; јавни купатила за хигиенска
намена; купатила на пара; салони на убавина;
медицински клиники; фризерски салони; плетење
венци; домови за рековалесценти; куќи за
одмор; болници; здравствена нега; хортикултура;
градинарство; изнајмување на опрема за
фарма; масажа; медицинска помош; услуги од
оптичар; расадници; физиотерапија; психолошко
тестирање; санаториуми; ветеринарна помош;
забарство; куќи за нега; воздушно и рачно
распрскување на ѓубриво и други агрохемикалии;
опслужување на животни; услуги на банки за
крв; аранжирање на цвеќе; прифатилишта; нега
на тревници; маникир; услуги на акушерки; нега
(медицинска); совети за лекови;   пластична
хирургија; лечење на дрво; уништување на
црви (во земјоделството); уништување на мов;
опслужување на домашни миленици; вградување
на коса; услуги на физиолог; изнајмување на
санитарна опрема
(210) TM 2004/216

(220) 16/03/2004

(442) 30/09/2006
(731) МУЛТИ-ПУРЕ КОРПОРАЦИЈА ДОО ЕкспортИмпорт
Бул. АВНОЈ бр. 4/3-10, Поштенски фах 870,
1000 Скопје, MK

(731) Друштво
за
производство
и
трговија
ИНТЕРСНАК Л.Т.Д. ДОО експорт-импортНеготино
ул. „Индустриска” бр.10, Неготино, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

INTERSNAK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашока за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии)
мраз
(210) TM 2004/387

(220) 31/05/2004
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „Индустриска бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK
(540)

(540)

TM 2004/112

Trgovski marki

Glasnik,

(591) бела, зелена, црвена и црна

(210) TM 2004/396

(551) индивидуална

(220) 02/06/2004
(442) 30/09/2006

(510, 511)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ

кл. 30 - бомбони
(210) TM 2004/388
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(220) 31/05/2004
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ

ул. „Индустриска бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK
(540)

ул. „Индустриска бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK
(540)

(591) жолта, зелена, портокалова, бела и црна
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 - бомбони
(210) TM 2004/395

(510, 511)
кл. 30 - крекери, переци

(220) 02/06/2004
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „Индустриска бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK

(210) TM 2004/397

(220) 02/06/2004
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „Индустриска бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK

(540)
(540)

(591) црна, бела, црвена, зелена, сина, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бомбони

(591) црвена, сина, бела, жолта, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бомбони

Trgovski marki

TM 2004/397
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(210) TM 2004/398

(220) 02/06/2004

(210) TM 2004/407

(220) 04/06/2004
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „Индустриска бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK

(731) Теком дооел Скопје
ул.”Народен фронт” Б-5/1/72, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

ТЕКОМ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер (снимен); компјутерски
софтвер (за преземање - downloadable)
кл. 42 - инсталирање компјутерски софтвер;
одржување компјутерски софтвер; изнајмување
компјутерски софтвер
(210) TM 2004/641

(220) 09/09/2004
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за трговија на големо и мало,
производство и услуги ПОНИКВА ФАРМ доо
експорт импорт Скопје

(591) сина, бела, зелена

ул.”Сава Ковачевиќ” бр. 23, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат

(510, 511)

ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје

кл. 30 - бомбони
(210) TM 2004/399

(220) 02/06/2004

(540)

(442) 30/09/2006
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „Индустриска бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK
(540)
(591) бела, сина, зелена, темно зелена, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сирење
(210) TM 2004/663

(220) 16/09/2004
(442) 30/09/2006

(731) PFIZER PRODUCTS INC, a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut, and residing at:
Eastern Point Road Groton CT 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
(591) зелена, бела, црна
(551) индивидуална

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)

NURESCA

кл. 30 - бомбони
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

TM 2004/398

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/673
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диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(220) 20/09/2004
(442) 30/09/2006
МАКЕДОНСКА

(731) Друштво
за
трговија
ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ
ул.”Мито Хаџивасилев Јасмин” бр.50,
1000 Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

MARCAINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/674

(220) 20/09/2004

(442) 30/09/2006
(731) Друштво
за
трговија
МАКЕДОНСКА
ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ
ул.”Мито Хаџивасилев Јасмин” бр.50,
1000 Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

MERONEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/675

(220) 20/09/2004

(442) 30/09/2006
(731) Друштво
за
трговија
МАКЕДОНСКА
ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ
ул.”Мито Хаџивасилев Јасмин” бр.50,
1000 Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

DIPRIVAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
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(210) TM 2004/676

(220) 20/09/2004

(442) 30/09/2006
(731) Друштво
за
трговија
МАКЕДОНСКА
ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ
ул.”Мито Хаџивасилев Јасмин” бр.50,
1000 Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

ZOLADEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/677

(220) 20/09/2004

(442) 30/09/2006
(731) Друштво
за
трговија
МАКЕДОНСКА
ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ
ул.”Мито Хаџивасилев Јасмин” бр.50,
1000 Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

CASODEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/678

(220) 20/09/2004

(442) 30/09/2006
(731) Друштво
за
трговија
МАКЕДОНСКА
ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ
ул.”Мито Хаџивасилев Јасмин” бр.50,
1000 Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
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(540)

ARMIDEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/702

(220) 24/09/2004
(442) 30/09/2006

(300) 30418059  31/03/2004  DE
(731) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) златна, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2004/709

(220) 24/09/2004
(442) 30/09/2006

(731) KOC HOLDING A.S.
Azizbey Sokak
ISTANBUL, TR

No.1

81207

KUZGUNCUK

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - адитиви, што не се од хемиско потекло, до
моторни горива; алкохол (гориво); антрацит; оружје
(масти за оружје); пчелен восок; восок за ремење;
маст за ремење; ремење; бензен; бензин; бензол;
основно масло за индустриски намени; чизми;
брикети (експлозивни); брикети (дрвени); свеќи;

TM 2004/702

свеќи за божикни елки; карбуратори; карнауба
восок; масло за технички намени (кастор);
церезин; дрвен јаглен (гориво); јаглен; брикети
од јаглен; прашина од јаглен (гориво); нафта од
јаглен; масло од јаглен; кокс; експлозивно масло;
дизел масло; потребни честички од прашина
за пополнување; подготовки за отстранување
прашина; етер (петролеум); запалки за оган; огнени
дрвца; рибино масло што не е за дополнување;
флуиди; гориво, гасно гориво; гориво со алкохолна
база; гас за запалки; гас за осветлување; гас
(производство); гас под притисок (гориво);
гасолин; графит (лубрикант); маст за оружје; маст
за ремење; маст за чизми; маст за кожа; маст
за чевли; маст (илуминирачка); илуминирачка
маст; илуминирачки восок; илуминирачко гориво;
индустриски восок; керозин; фитили за светилки;
ланолин; кожа (маст за кожа); кожа (презервативи
за кожа) масла и масти; гориво за светилки;
гас за светилки; лигнит; лигроин; лубриканти;
лубрикатен графит; лубрикатна маст; лубрикатно
масло; цементирање (масло за заштита на
цементот); мазут; метилспририт; минерално
гориво; моистирано масло; нафта; ноќни светилки
(свеќички); суви подготовки за ремење; масло за
заштита на кожата; масло за заштита на цемент;
масло гас; масло за бои; масло за олеснување
(градење); олеин; озокерит; бои (масло за бои);
хартиени парчиња за потпалување; парафин;
тресет (блокови гориво); тресет (гориво); тресет
(брикети); петрол; петролеум етер; петролејно
желе за индустриски намени; петролеј (суров
или рафиниран); гориво од репка за индустриска
намена; ксилол; ксилен; маст од волна; дрвени
стапчиња за потпалување; дрвени брикети;
фитили за ламби; фитили за свеќи; восок (суров,
материја); сончогледово масло за индустриска
намена; масло од соја за подготовка нелеплив
третман на кујнски уреди; стеарин; компримиран
гас (гориво); парни мешавини на гориво; текстилно
масло; тапер; лој
кл. 6 - инсталации за еркондишни (дактови
од метал за вентилација); легури од метал;
алуминиум, алуминиумска фолија; алуминиумска
жица; арматурни оплати; сидра; аголни железа;
стапици за диви животни; антифрикционен метал;
наковални; наковални - подвижни; оплатување со
арматура; кафези од метал; ознаки од метал за
возило; метални топчиња; затегнувачи од метал;
бодликава жица; обрачи за буриња од метал;
метални буриња; препреки од метал за патишта;
метални шипки; метални кошници; простории за
птици; метални листови; брави; врати; рамки за
врати; прозорци; рамки за прозори; жалузини и
ролетни; светилки за покриви; веранди; излози;
скелиња; конструкции за скелиња; кули од скелиња;
платформи за скелиња; арматури; прекривки;
конструкции за обезбедување привремен пристап
кон зградите или нивни појачувања и инжинерски
конструкции; столбови; држачи за столбови;
утврдување обала; огради; црева; макари за црева;
конструкции што се состојат од скеле за стадиуми;
метални монтажни елементи; делови од метални
елементи; делови од легури; цевководи; цевки;
поставување цевки; винтови; навртки, нитни;
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подлошки, шрафцигери; шајки; прицврстувачи;
двострано закривени клинови; клинови за
градежништво и инженерски потреби; шајчиња;
закачки; куки; клучеви; ненарежани клучеви;
рези; синџири; алки; чаури; шарки; плочести
котви; чаурна навртка; ушести винтови; плитчасти
винтови; наглавки за прицврстувачи; фаќалки;
уреди за прицврстување; неелектрични кабли;
жичани мрежи; ознаки; плочки со називи; синџири
за клучеви; приврзоци за клучеви; градежничка
железарија; окови и арматура од вообичаени
метали и нивни легури; потпирачи; потпорници
за рудници; прекривки за гаражи; кутии за алат;
палети; оглавници за палети; палетни кафези;
комори за дестилација; контејнери; полици; рампи;
држачки (основи) и платформи; полупроизводи од
синтеруван метал; груби окови и делови од метал
и легури што не се вклучени во другите класи а
се користат за возила; приколки; полуприколки;
мотори со внатрешно согорување, механички
механизми за трансмисија на сила; земјоделски
направи; земјоделски машини; градежни машини;
машини за алат; метални градежни материјали;
вообичаени метали и нивни легури; метални
градежни материјали; преносни конструкции
на згради од метал; материјали од метал за
железници; неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија; ситни производи од метални
конструкции; цевки и црева од метал; сефови;
добра од обичен метал што не се вклучени во
друга класи; руди
кл. 39 - воздушен транспорт; амбулантски
транспорт; транспорт со блиндирани возила;
аранжмани на крстарења; аранжмани на тури;
транспорт на товарни бродови; изнајмување
бродови; складирање бродови; бродски транспорт;
букирање на седишта за патувања; брокерство
(за превоз на товар); брокерство (транспортно);
транспорт со автобуси; канали (оперирање
со каналите); паркинг за возила; изнајмување
возила; транспорт со автомобили; картинг;
шоферски услуги; изнајмување инструктори;
курирски услуги (пораки и нарачки); крстарења;
испорака (пораки); испорака на имот; испорака
по пошта; испорака на весници; дистрибуција
на енергија; ремења за седишта (изнајмување);
нуркачки костуми (изнајмувања); дистрибуција
на електрична енергија; енергија (дистрибуција);
придружба на патници; транспорт со фери бродови; брокерство на товар; испраќање на
товар; изнајмување шкафови за замрзната храна;
мебел (транспорт); изнајмување гаражи; стоки
(испраќање на стоката); стоки (складирање);
обезбеден транспорт на вредности; тегнење;
изнајмување коњи; кршење мраз; информации
(складирање);
информации
(транспорт);
лансирање сателити за други; бродови за истовар
на бродови; транспорт во марини; испорака на
пораки; испорака на весници; оперирање со
канали; пакување на стока; испорака на пакети;
изнајмување паркинг простори; транспорт на
патници; пилотирање; цевковод (транспорт по
цевки); транспорт со бродови за уживање; портири;
железнички транспорт; изнајмување фрижидери;
сервиси на селење; изнајмување нуркачки ѕвона;
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изнајмување нуркачки костими; изнајмување
тркачки автомобили; операции на спасување
(транспорт); резервација (транспорт); резервација
(патничка);
речен
транспорт;
багажници
(изнајмување возила); спасување бродови;
спасување(подводно); спасување; брокерство
на бродови; панорамски прошетки; крајбрежни
работници; чување; чување (бродови); чување
контејнери (изнајмување); чување информации;
чување електронски зачувани податоци или
документи
кл. 43 - бироа за сместување (хотели, куќи
за изнајмување); сместување (изнајмување);
резервации на сместување (привремени);
животни (пансиони); бар услуги; пансиони за
животни; букирање пансиони; пансион куќи;
згради (изнајмување); кафулиња; кафетерии;
камп сервиси (празнични) наместени; објекти во
кампови; кантини; катеринг (јадење и пијалоци);
услуги на дневни медицински сестри; услуги на
кампови за празници; домови (пензионерски);
домови (туристички); хотелски резервации;
хотели; куќи (пансионски); мотели; овозможување
на изнајмување објекти во кампови; изнајмување
столови, маси; изнајмување соби за состаноци;
изнајмување
привремено
сместување;
изнајмување шатори; изнајмување подвижни
згради; резервации за привремено сместување;
ресторани; ресторани (самопослужување); куќи
за пензионери; снек-барови; туристички домови

(210) TM 2004/722

(220) 28/09/2004
(442) 30/09/2006

(731) LRC Products Limited
35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PERFORMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции;
контрацептивни
препарати
и
супстанции;
спермоцидиални гелови, течности и креми;
хигиенски средства за мачкање и средства за
дезинфекција; препарати за локална употреба;
анестетици
кл. 10 - презервативи, контрацептивни средства,
хигиенски или профилактички уреди
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(210) TM 2004/736

(220) 04/10/2004
(442) 30/09/2006

(731) SADIA S.A.
Rua Senador Attilio Fontana 86 CONCORDIA SANTA CATARINA, BR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/741

(220) 05/10/2004
(442) 30/09/2006

(731) LRC Products Limited
35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PLEASUREMAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - презервативи, контрацептивни средства,
хигиенски или профилактички уреди
(210) TM 2004/766

(220) 12/10/2004
(442) 30/09/2006

(591) светло и темно сина, бела, светло и темно
сива, светло и темно кафена, црвена, жолта,
жолтокафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо и месни производи, а особено
топчиња од месо, хамбургери (месо), замрзнати
пилиња валкани во лебни трошки; грутки
кл. 30 - производи направени од жита, леб, колач
и слатки, а особено пици, лазањи

(731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

(210) TM 2004/737

(551) индивидуална

(220) 04/10/2004
(442) 30/09/2006

(731) SADIA S.A.
Rua Senador Attilio Fontana 86 CONCORDIA SANTA CATARINA, BR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Lutterstrasse 14, 33617 Bielefild, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

SLADOK MOMENT
(510, 511)
кл. 1 - хемиски средства за конзервирање
прехранбни производи
кл. 29 - пектин во течна и прашковидна форма;
желиран шеќер, желе екстракти, средства за
желирање, прашоци за супи

(540)

кл. 30 - прашоци за пудинзи, креми, супи и сосови;
готови пудинзи, готови креми, готови сосови;
смеши за печење (печива), производи за печење
и кондиторски производи, чоколада, чоколадни
и шеќерни производи; желиран шеќер, желе
екстракти, средства за желирање, пектин во течна
и прашковидна форма, средства за конзервирање
готови јадења
(210) TM 2004/767

(220) 12/10/2004
(442) 30/09/2006

(731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
(591) светло и темно сина, бела, светло и темно
сива, светло и темно кафена, црвена, жолта,
жолтокафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо и месни производи, а особено
топчиња од месо, хамбургери (месо), замрзнати
пилиња валкани во лебни трошки; грутки
кл. 30 - производи направени од жита, леб, колач
и слатки, а особено пици, лазањи

TM 2004/736

Lutterstrasse 14, 33617 Bielefild, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

СЛАДОК МОМЕНТ
(551) индивидуална
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кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци, услуги за задоволување на потребите
на лицата со пречки во развојот, услуги за
задоволување на потребите на лицата со
ментален хендикеп, услуги за задоволување на
потребите на хендикепирани лица

(510, 511)
кл. 1 - хемиски средства за конзервирање
прехранбни производи
кл. 29 - пектин во течна и прашковидна форма;
желиран шеќер, желе екстракти, средства за
желирање, прашоци за супи
кл. 30 - прашоци за пудинзи, креми, супи и сосови;
готови пудинзи, готови креми, готови сосови;
смеши за печење (печива), производи за печење
и кондиторски производи, чоколада, чоколадни
и шеќерни производи; желиран шеќер, желе
екстракти, средства за желирање, пектин во течна
и прашковидна форма, средства за конзервирање
готови јадења
(210) TM 2004/770

(210) TM 2004/774

(220) 14/10/2004
(442) 30/09/2006

(731) „САРА КОЛАНТ” д.о.о.е.л.
ул.”Финска” бр.216, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 13/10/2004
(442) 30/09/2006

(731) Здружение на граѓани: Центар за помош на
лица со ментален хендикеп ПОРАКА Неготино
ул.”Јане Сандански” бр.2/5, Неготино, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) сина, црна, бела, златна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека
(210) TM 2004/775
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - здравствени клубови /нега на физичкото
здравје/,
одгледување/обука/(упатства
за обучување), приредби (одржување на
приредбите), разговори (организирање и водење
разговори) семинари (организирање и водење  
на   семинарите), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиумите)

(220) 14/10/2004
(442) 30/09/2006

(731) „Никас Скоп” д.о.о. Скопје
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат
Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје
(540)

кл. 42 - болнички услуги, граѓанска заштита,
закрепнување (установи за закрепнување,
законска помош (старателство), здраствени
служби, клиники, клубови за средби, медицински
услуги, негователи на болни лица (услуги на
негователите на болни лица), одморалишта,
пансиони, санаториуми), стручни консултации
што не се однесуваат на водење на работите
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци
за хендикепирани лица, обезбедување храна
за лица со пречки во развојот, обезбедување
храна и пијалоци за лица со ментален
хендикеп, привремено сместување на лица со
ментален хендикеп, привремено сместување на
хендикепирани лица
кл. 44 - медицински услуги за лица со ментален
хендикеп, медицински услуги за хендикепирани
лица, хигиенска нега на лица со ментален
хендикеп, хигиенска нега на лица со пречки во
развојот

Trgovski marki

(591) бела, црвена, жолта, темна и светла зелена, сина,
жолто кафена, виолетова, розово црвена, светло
кафена, сребрена и повеќе нијанси на сина
(551) индивидуална

TM 2004/775
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(591) во сите бои и комбинации

(510, 511)
кл. 29 - месо, свинско месо, замрзнато месо,
конзервирано месо, живина, месни преработки
од секаков вид месо, посебно колбаси, салами,
специјални салами од разни видиви месо со
посебни додатоци, сланина и сите видови
сувомесни производи
(210) TM 2004/776

(220) 14/10/2004
(442) 30/09/2006

(731) „Никас Скоп” д.о.о. Скопје
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат
Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, жолта, темна и светла зелена,
жолто кафена, виолетова, розево врвена, светло
кафена и повеќе нијанси на сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, свинско месо, замрзнато месо,
конзервирано месо, живина, месни преработки
од секаков вид месо, посебно колбаси, салами,
специјални салами од разни видиви месо со
посебни додатоци, сланина и сите видови
сувомесни производи
(210) TM 2004/819

(220) 28/10/2004
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за трговија, угостителство, туризам
и услуги СПА Делчо и Горан ДОО експортимпорт Скопје
ул. „Народен фронт” 19, л.18, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

TM 2004/776

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - анисово дрво (етерични масла од анисово
дрво), аромати (етерични масла), бадемово
масло, бадемово млеко за козметичка употреба,
белила /деколоранти/ за козметичка употреба,
бои за тоалетна употреба, веѓи (козметички
средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки
нокти, вештачки трепки (лепила за вештачки
трепки), восок за мустаќи, восок за отстранување
влакненца, дезодоранси за лична употреба/
парфимерија, дезодорирачки сапуни, депилатори,
јасмин (јасминово масло), капење (козметички
препарати за капење), кожа (козметички
производи за нега на кожата), кожа (креми за
кожни производи), кожа (производи за заштита на
кожата), козметика (украсни детали за козметичка
употреба), козметички бои, козметички кремови,
козметички
лосиони
(шамичиња
натопени
во козметички лосиони), козметички прибор,
козметички производи, колонска вода, коса (бои
за коса), коса (препарати за боење коса), коса
(препарати за виткање коса), коса (средства за
израмнување на природно витканата коса), креми
за кожа, креми за козметичка употреба, лак за
нокти, лице (белило, црвенило за лице), лосион
за козметичка употреба, маски за убавина, масла
за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
масти за козметичка употреба, мириси /парфеми/,
нане за парфимерија, нега на кожата (козметички
производи за нега на кожата), нега на устата
(производи за нега на устата), не се за медицинска
употреба, нокти (лак за нокти), нокти (производи
за нега на ноктите), парфимериски производи,
слабеење (козметички препарати за слабеење),
талк за тоалета тоалетна вода, тоалетни масла,
тоалетни млека, тоалетни производи, тоалетни
производи /против потење/, трепки (козметички
производи за трепки), убавина (маски за убавина),
украсни детали за козметичка употреба, усни
(црвила за усни), црвила за усни, црвило за сјаење,
црнење /бронзирање/ (производи за црнење на
кожата), шминка (производи за симнување на
шминката), шминкање (производи за шминкање),
шминкање очи (хартиено помагало за шминкање
на очите)
кл. 35 - агенции за трговски информации, агенции
за увоз - извоз, анализа на производната цена,
вештачење на дејности /експертиза/, водење
дејност (служби за давање совети за водење
на одделни дејности), вработување (заводи
за
вработување),
дактилографски
услуги,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите), демонстрација на
производи,
документи
(умножување
на
документите), економски прогнози, информации
за дејноста, информатички картотеки (водење
на информатичките картотеки), истражувања за
дејностите, изложби (организирање изложби) во

Trgovski marki

Glasnik,

комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување уреднички
апарати, изнајмување уреднички апарати и
прибор, изнајмување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка (изработка
на изводи од сметка), извоз (агенции за извоз
- увоз), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), книги (книговодство), консултации
врзани за прашањата на персоналот, книговодство,
лицитација (продажба на лицитација), манекени
(манекенски услуги) во рекламни и промовирачки
цели на продажбата, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот),
пазар (проучување на пазарот), персонал
(вработување
персонал),
плакатирање/
огласување/, платни листови (изработка платни
листови), помош во управување со индустриски
или трговски претпријатија, пребарувања за
дејности, преместување (услуги за преместување
на претпријатија), преписи на соопштенија,
претплата на весници (услуги за претплата на
весници) /за трето лице/, проценка на волна,
производни цени (анализа на производните
цени), промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), секретарство (секретарски услуги),
сметководство, соопштувања за дејноста,
статистичко информирање, стебла во шуми
(проценка на стеблата), стенографски услуги, такси
(изработка на такси), телефонско одговарање
(служби за телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, товарни вагони (компјутерска
локализација на товарни вагони), трговски дејности
(проценка на трговските дејности), уредување
излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз),
хелиографско умножување, ширење рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,
печатени
примероци/, услуги при продажба на големо и
мало со козметички производи и производи за
нега и разубавување
кл. 44 - услуги на ароматерапија, слони за
убавина, бањи, всадување коса, фризерници,
грижа за здравјето, маникир, масажа, салони за
разубавување
(210) TM 2004/847

(220) 05/11/2004
(442) 30/09/2006

(731) British - American Tobacco Polska S.A.
UL. Tytoniowa 16, 16-300 Augustow, PL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(540)

(591) црвена, бела, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2004/848

(220) 05/11/2004
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „Индустриска” б.б, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK
(540)

(591) црвена, црна, бела, зелена, сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бомбони
(210) TM 2004/856

(220) 05/11/2004
(442) 30/09/2006

(731) ДППУ „МАТТИС” ДООЕЛ експорт - импорт,
Скопје
ул.”Даме Груев” 7/3-8, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MATTIS BY BULE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - аеростатички балони (ткаенини што не
пропуштаат гас, за аеростатички балони), басма
/ткаенина/, билијарски простирки, бришачи
од текстил, брокат, вез (ткаенини со вцртани
мотиви за везење), волнени ткаенини, волнени
штофови, восочно платно /чаршафи за маса/,
врвки за пердиња, од текстил, газа /ткаенина/,

TM 2004/856
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груба ткаенина од коноп, гумирано платно /
не е за производство на хартиени производи/
дамаст/ткаенина/, дрогет /ткаенина/, душеци
(преслеки за душеци), душеци (ткаенина за
душеци), еластични ткаенини, еспарто /растение/
(ткаенини од еспарто), етикети од ткаенина,
жерсеј /ткаенина/, животинска кожа (ткаенини што
имитираат животинска кожа), зефирна ткаенина,
знаменца /не се од хартија/, знамиња, знамиња
/не се од хартија/, ѕидни тапети /од текстилен
материјал/, јоргани /поплуни/, јута за таписерии
или за везење, јутени ткаенини, кадифе, кадифени
ткаенини, капење (руба за капење) со исклучок на
предмети за облекување, коноп (платно од коноп),
коноп (ткаенини од коноп), креп /ткаенина/, крепон
/ткаенина/, крпи, крпи за бришење стакло, крпи
/за маса/ од текстил, крпи /тоалетни/ од текстил,
ленени ткаенини, лепливи ткаенини што се лепат
со топла постапка, мали чаршафи за маса /од
текстил/, марабут /ткаенина за шатори/, молескин
/имитација на марокен/, мрежи за комарци,
навлаки за заштита на мебелот, навлаки за
перници, навлаки за перници /калафи/, неткаен
текстилен материјал, обвиткувачи за душеци,
облека (ткаенина за облека), обувки (ткаенина
за обувки), обувки (ткаенина за поставување
на обувките), пај /волнена ткаенина/, памучни
ткаенини, памучно латно, паркет, пердиња за
на врати /од текстилен материјал/, пердиња од
текстил, пердиња од текстил или од пластични
материи, пердуви /прекривка за нозе/, печатарство
(свилена ткаенина за печатарски матрици),
пластични материјали /сурогати за ткаенини/,
платно, платно (фино квадратно ленено платно),
платно за стока, плашт /наметка/, покривки,
покуќнина (заштитни навлаки за покуќнина),
покуќнина (прекривки за покуќнина) /од пластични
материјали/, покуќнина (ткаенина за покуќнина),
постави /ткаенини/, постелнина, прекривки
за кревети, прекривки за нозе /од пердуви/,
прекривки за патување, прекривки од хартија
/за кревети/, преслека /платно/, рамија /кинеска
трева/ (ткаенини од рамија), ретки /ткаенини /со
ретки конци/, решето (ретка ткаенина за решето),
сари /женски предмет за облекување/, свилена
ткаенина за печатарски шаблони, свилени
ткаенини, симнување шминка (крпи за симнување
на шминката) од текстилен материјал, сирење
(платно за правење сирење), спиење (вреќи за
спиење) /сошиени, ги заменуваат покривките),
стаклени влакна (ткаенини од стаклени влакна)
за текстилна употреба, стакло (крпи за стакло),
столна галантерија /од текстил/, тафта /свила/,
тил /ткаенина/ткаенина за постави, ткаенина
од груб материјал, ткаенини, ткаенини што
имитираат кожа на животни, тоалетни ракавици,
трико /ткаенина/, тркалезни подметнувачи за
маса /не се од хартија/, филтрирачки текстилни
ткаенини, филц, фланел за санитарна употреба,
фланел /ткаенина/, чаршафи за маса од хартија,
чаршафи за маса /куси и долги/, шапки (постави за
шапки), шевиот /ткаенина/, шишиња (подлоги за
шишиња) /столна галантерија/, џебни шамичиња
/од текстил/

TM 2004/856

кл. 25 - автомобилисти (облека за автомобилисти),
блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека /облека
што се прилепува на телото, бое /околувратници од
пердуви или крзно/, велови /предмети за облекување/,
велосипедисти (облека за велосипедисти), влечки,
вметнати делови на кошули, внатрешни ѓонови,
вратоврски, вратоврски, вратоврски за кошули, врвови
на обувки, габарден /предмети за облекување/, гаќички
со пелени за доенчиња, гимнастика (гимнастички
патики), горна облека, горни капути /палета/, готови
постави /дел од облека/, градници,   доколеници /
гамаши/, долна облека, долна облека за впивање пот,
домашни фустани, ѓонови, елеци, женски гаќи, женски
градници /долна облека/, женски капи, женски наметки
за бања, женски поткошули, женски шалови од крзно,
затегнувачи, затегнувачи од еластична ткаенина,
здолништа, канцеларки вреќички обложени со крзно /за
затоплување на нозете/ не се за електрично греење,
капење (капи за капење), капење (костуми за капење),
капење (машки гаќички за капење), капење (наметки
за бања), капење (чевли за капење), капи /беретки/,
капути, качулки /предмет за облекување/, коленици,
комбинезони за скијање на вода, комбинезони /женска
долна облека/, комбинезони /облека/, конфекциска
облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули,
кошули (одделно направени градни делови од кошули),
кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет за
облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни капи,
куси блузи, куси капути /сакоа/, куси спортски палта со
качулки /палета/, куси чорапи, ленти за глава (детали
на облеката), манжетни /од предмети за облекување/,
манипули /украси од ткаенина што ги носат
свештениците на раката, за време на миса/, машки
гаќи, машки наметки, морнарски блузи /палта/, муфови
/предмети за облекување/, наметки за бања (сандали
за бања), наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици
од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки, обувки
(горни делови на обувките), обувки (кожена лента
зашиена на работ на горниот дел заради зацврстување
на ѓонот), обувки (кожени горни делови на обувките),
обувки (метални делови на обувките), обувки (топуци
за обувки), обувки за плажа, обувки за скијање, обувки
за фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките за
фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од хартија),
пелени за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини,
периферии за шапки, петици, пиџами, плажа (обувки за
плажа), планинарски чевли, платнени чевли /чевли за
качување/, подврски (држачи за машки чорапи), појаси
/предмети за облекување/, покривки за уши /предмети
за облекување/, поткошули, потници за под пазуви,
подздолништа, предмети за облекување, престилки
/предмети за облекување/, пуловери, пуловери без
ракави, ракавици без прсти /работнички ракавици/,
ракавици /предмети за облекување/, колани, сандали,
свештеничка облека (пелерина со качулка), свилени
шамии, сенила за капи, спортски обувки, спортски
шорцеви, средства против лизгање на обувките,
тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/,
трикотажени предмети за облекување, туника /предмети
за облекување/, униформи, француски капи, хартиена
облека, цилиндри, чевли, чизми, чизми (горни делови
на чизми /сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за
чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи против
потење, шалови, шамии за на врат, шапки, широки
појаси /ленти/, џебови на облека

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 27 - автомобили (ќилимчиња за автомобили),
бришачи за обувки за пред врата, восочни платна
/линолеуми/, гимнастички простирки, када за бања
(простирки што се ставаат пред кадите), линолеуми,
подови (изолациони прекривачи за подови), подови
(прекривки за подови), простирки за нозе, рогозина,
рогозина /чистачи на обувки за пред врата/, таписерии
за ѕидови /не се од текстил/, трска (простирки од
трска), ќилими, ќилими што не се лизгаат, уметнички
ракотворби
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(210) TM 2004/868

(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupoleos Str.1-10,
P.O.Box 1409 Limassol CY-3505, CY
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - декор, индустриски дизајн, дизајн на пакувања,
дизајн на облека
(210) TM 2004/863

(220) 08/11/2004
(442) 30/09/2006

(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupoleos Str.1-10,
P.O.Box 1409 Limassol CY-3505, CY
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/11/2004
(442) 30/09/2006

DIAZEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/869

MABRON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/864

(220) 08/11/2004
(442) 30/09/2006

(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupoleos Str.1-10,
P.O.Box 1409 Limassol CY-3505, CY
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/11/2004
(442) 30/09/2006

(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupoleos Str.1-10,
P.O.Box 1409 Limassol CY-3505, CY
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

MOXILEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/873

(220) 08/11/2004
(442) 30/09/2006

(551) индивидуална

(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupoleos Str.1-10,
P.O.Box 1409 Limassol CY-3505, CY
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)

ARKETIS

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

Trgovski marki

GYRABLOCK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

TM 2004/873
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(210) TM 2004/879

(220) 08/11/2004
(442) 30/09/2006

(731) Medochemie Ltd.

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги

Constantinoupoleos Str.1-10,
P.O.Box 1409 Limassol CY-3505, CY
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2004/953

(220) 03/12/2004
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „Индустриска” б.б, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK

MAGUROL

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/880

(220) 08/11/2004
(442) 30/09/2006

(731) Medochemie Ltd.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи
(210) TM 2004/972

(220) 09/12/2004
(442) 30/09/2006

(731) BIOGEN IDEC MA INC.
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Constantinoupoleos Str.1-10,
P.O.Box 1409 Limassol CY-3505, CY

(540)

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат

AVONEX

Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

LAMOTRIX

кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2004/991

(551) индивидуална
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2004/913

(220) 16/12/2004
(442) 30/09/2006

(510, 511)
(731) Винарска Визба „Тиквеш” АД

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 18/11/2004
(442) 30/09/2006

(731) „ТЦЦ КОМПАНИ” ДОО СКОПЈЕ
ул.”Никола Вапцаров” бр.6, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

TM 2004/879

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/1017
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банковни картички, картички   за   автоматско
отворање  и затворање,  електронски  картички за
сметачи, електронски билети

(220) 16/12/2004
(442) 30/09/2006

кл. 11 - инсталации за производство на топлина
и пареа: печки, бојлери за системи за централно
греење, бојлери на пареа, разменувачи на
топлина (не делови од машините), рингли, греачи
за купатила, радијатори (за топлење), топлотни
пумпи, електрични бојлери за вода, соларни
колектори и апарати; климатизери, апарати за
ладење на воздухот, климатизери за моторни
возила, апарати и машини за прочистување на
воздухот, стерилизатори на воздух и опрема за нив;
фрижидери, замрзнувачи, кутии за мраз; машини
и апарати за мраз, електрични и апарати на гас
коишто се користат за готвење и вриење, тостери,
пекачи, скари, шпорети, машини за чај и кафе
(електрични), чајници и нивни делови, машини за
сушење коса (електрични), машини за сушење на
рацете, апарати за влажнење на кожата, апарати
за депилирање; сушачи на алишта

(731) KOC HOLDING A.S.
Azizbey Sokak
ISTANBUL, TR

No:1,

81207

KUZGUNCUK,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

KEYSMART
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - електрични кујнски апарати: електрични
машини за сечење, електрични машини за
гмечење и кршење за домаќинство, миксер,
електрични блендери за домашна употреба,
електрични ножеви, секачи, ѓубралници; машини
за миење садови, центрифугални машини, машини
за перење (алишта), електрични и механички
машини за полирање; правосмукалки, машини за
чистење теписи, кеси за правосмукалки, црева за
правосмукалки
кл. 9 - апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук и слика, радио, телевизори,
видеа, камери, телевизиски апарати за забава,
апарати за киноматографија,   апарати за
далечинска   контрола,   слушалки за   на глава,
микрофони, мегафони, диафони, апарати за
меѓусебна комуникација, фотографски апарати и
дијапроектори; апарати за обработка на податоци:
компјутери, софтвер и хардвер за компјутери,
печатари, ласерски печатари, скенери, каси,
сметачи, читачи на баркодови и нивни делови,
апарати за навигација за моторни возила (патни
компјутери); магнетни и оптички енкодери,
рекордери, касети, дискови, флопи дискови,
компакт дискови, кинематографски филмови
(развиени); камери (фотографски) и опрема
за нив, апарати за зголемување (зголемувач);
развиени филмови: кинематографски филмови,
филмови за фотографии, филмови за X
зраци; антени, регулатори и нивните делови;
полупроводници, интегрирани кола, чипови,
фото-келии, диоди, транзистори, картички
за интегрирани кола, кристални осцилатори,
кондензатори (капацитатори), интерфејс, линии за
одложување, дисплеј со течен кристал, хибридни
кола, топлински сензори, конвертори, магнетни
ленти,   магнетни енкордери; телекомуникациски
направи:
телефони,
факсови,
далечински
машини за пишување, телеграфи, воки-токи,
телефонски  централи, електрични копир машини
и машини за удвојување, фотокопири, апарати за
шематски планови; сметачи: електрични сметачи,
водомери, гасомери, пумпи за распрснување
на гориво за сервисни станици, паркинометри,
тајмери (песочен часовник); филтри за монитори
за телевизори и комјутери; електрични пегли и
пегли на пареа, преса за пеглање; електронски
или магнетски картички, телефонски картички,

Trgovski marki

(210) TM 2004/1021

(220) 20/12/2004
(442) 30/09/2006

(731) Митко Манчев
ул.”Народен Фронт” бр.25/11,1000 Скопје, MK
(540)

(591) светло сина, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги, здравствени служби,
клиники, медицински услуги, оптички услуги,
стручни консултации во врска со оптиката,
хирургија (естетска хирургија)
(210) TM 2004/1030

(220) 20/12/2004
(442) 30/09/2006

(731) Трговско друштво за трговија и услуги
ДИГИКОМ, Стерјовски Горан, Охрид, Дооел
ул.”Егејска” бр.3/4, 6000 Охрид, MK
(740) ДРАГАН ГОЏО, адвокат
ул. „ Македонски просветители”  бр.8,
6000, Охрид
(540)

(591) сина (тиркиз), темносина и бела
(551) индивидуална
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депилирање, депилатори, нокти, препарати за
нега на ноктите; лакови за нокти, гелови за нокти,
креми и лосиони за нокти, мејк-ап (шминка),
креми, лосиони, маскари, креони, тушеви, пудра,
маски за лице и тело, кармини, и други мејк-ап
производи; разни производи за одржување и нега
на косата вклучително лосиони, спрејови, пени,
гелови, фарби (колоранти), масла; препарати
за бранување на косата, хидрогенски препарати
за козметички намени, препарати за белење
(деколоранти) за козметички намени, препарати
за симнување на боја; восоци и лепила за лепење
и вметнување вештачка косa

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски
кинематографски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе а особено перики и вештачки
коси

кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството, а особено услуги
во фризерски и козметички салони и студија;
салони за убавина, салони за депилирање;
салони за солариум; козметологија, маникир
и педикир услуги, услуги поврзани со масажа
и вештачко потемнување на кожата-солариум;
услуги поврзани со депилација, услуги поврзани
со монтирање и надградба на ноктите; слуги
поврзани со шминкање и стајлин; надградба
на косата; услуги поврзани со монтирање и
обликување на вештачка коса (перики и вметоци);
тетовирање

кл. 43 - подготвување храна и пијалоци, услуги за
привремено сместување
кл. 44 - медицинска и хигиенска помош и
разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги
(210) TM 2004/1040

(220) 23/12/2004
(442) 30/09/2006

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
бул.”Александар Македонски” бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

TOCFERA

(210) TM 2004/1048

(442) 30/09/2006

(551) индивидуална

(731) ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.

(510, 511)

ул.”808”, бр.12, 1000 Скопје, MK

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2004/1047

(220) 29/12/2004

(540)
(220) 28/12/2004
(442) 30/09/2006

(731) Стојановска Силвија
ул.”Лисец” бр.31, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)
(591) златна, зелена, црна, бела, жолта и црвена
(551) индивидуална
(591) светло и темно кафена, жолто-кафена, светло и
темно жолта, светло и темно црвена

(510, 511)
кл. 32 - пиво

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење; прпепарати за чистење, полирање, триење
(рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите, а особено
козметика, козметички препарати, козметички
прибори, козметички препарати за слабеење,
козметички препарати за деца, препарати за

TM 2004/1040
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Glasnik,

(210) TM 2004/1049

(220) 29/12/2004

13/3, str. 133-241, septemvri 2006 Skopje 167

(210) TM 2005/26

(220) 13/01/2005

(442) 30/09/2006
(731) ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.
ул.”808”, бр.12, 1000 Скопје, MK

(442) 30/09/2006
(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,

(540)

1000 Скопје, MK
(540)

NEGOCEF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(591) златна, зелена, црна, бела, жолта и црвена
(551) индивидуална

(210) TM 2005/27

(220) 13/01/2005
(442) 30/09/2006

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје

(510, 511)
кл. 32 - пиво

бул. „Александар Македонски” бр. 12,

(210) TM 2004/1050

1000 Скопје, MK

(220) 29/12/2004
(442) 30/09/2006

(540)

(731) ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.

XILOCEF

ул.”808”, бр.12, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2005/29

(220) 13/01/2005
(442) 30/09/2006

(591) златна, зелена, црна, бела, жолта и црвена
(551) индивидуална

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,

(510, 511)

1000 Скопје, MK

кл. 32 - пиво

(540)

(210) TM 2005/2

(220) 10/01/2005

DIPRON

(442) 30/09/2006
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „Индустриска” б.б, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2005/30

VIKIPLAZMA

(220) 13/01/2005
(442) 30/09/2006

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје

(551) индивидуална

бул. „Александар Македонски” бр. 12,

(510, 511)

1000 Скопје, MK

кл. 30 - кондиторски производи

(540)

ALYCEF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

Trgovski marki

TM 2005/30

168 Glasnik, 13/3, str.133-241, septemvri 2006 Skopje

(210) TM 2005/32

(220) 17/01/2005

(540)

(442) 30/09/2006

TALECRIS

(731) Pfizer Products Inc. A Connecticut Corporation
Eastern Point Road, Croton,

(551) индивидуална

Connecticut 06340, US

(510, 511)

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје

кл. 5 - фармацевтски препарати; витамински и
минерални додатоци; диетални прехранбени
додатоци; и дијагностички реагенси за медицинска
употреба; биолошки и хемиски препарати и
реагенси за медицинска или ветеринарна  
употреба; биолошки препарати за медицински
намени; продукти од крв и плазма

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

REVATIO
(551) индивидуална

кл. 10 - комплетна линија на медицински
дијагностички апарати, на полето на клиничка
хемија,
дијабетис,
хематологија,
клеточна
дијагностика, имунодијагностика, крвни протеини
и уринарна хемија

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници: фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/39

(220) 21/01/2005
(442) 30/09/2006

(731) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
ул. Цане Кузмановски бр. 1, 7500 Прилеп, MK

кл. 35 - дистрибутерски услуги за биолошки и
фармацевтски производи
кл. 42 - истражување и развој на производи;
произведување; аналитичко тестирање
кл. 44 - подгoтовка и издавање лекови
(210) TM 2005/58

(442) 30/09/2006
(731) Pfizer Products Inc. A Connecticut Corporation
Eastern Point Road Croton,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 31/01/2005

Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

STELTO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(591) црвена, бела, златна и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2005/62

кл. 32 - пиво
(210) TM 2005/55

(220) 28/01/2005
(442) 30/09/2006

(731) TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, INC.
79 T.W. Alexander Drive, 4101
Commons, Research Triangle Park,

Reseaarch

North Carolina, US

(220) 02/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) AL-MAK FLOWER Inc
P.O.Box 3901 Syrakuse, New York 13220, US
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(591) сина и бела
(551) индивидуална

TM 2005/32
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кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) TM 2005/68

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

(540)

(210) TM 2005/66

(220) 04/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) Berlin-Chemie AG

(442) 30/09/2006
(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

NIXAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции
приспособени
за
медицинска
употреба

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 42 - научни и индустриски истражувања

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

кл. 44 - медицински услуги, услуги за хигиена и
нега на убавината кај човекот

(540)

DIFFUMAX

(220) 04/02/2005

(210) TM 2005/69

(220) 04/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) SmithKline Beecham p.l.c.

(551) индивидуална

980 Great West Road, Brentford,

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции
приспособени
за
медицинска
употреба
кл. 42 - научни и индустриски истражувања
кл. 44 - медицински услуги, услуги за хигиена и
нега на убавината кај човекот
(210) TM 2005/67

Middlesex TW8 9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 04/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) Berlin-Chemie AG

(551) индивидуална
(510, 511)

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2005/70

(220) 04/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) Performance Health, Inc.

MAXUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции
приспособени
за
медицинска
употреба
кл. 42 - научни и индустриски истражувања
кл. 44 - медицински услуги, услуги за хигиена и
нега на убавината кај човекот

Trgovski marki

1017 Boyd Road Export, PA 15632, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BIOFREEZE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди, а особено аналгетски мелеми
(балсам)

TM 2005/70

170 Glasnik, 13/3, str.133-241, septemvri 2006 Skopje

(210) TM 2005/74

(220) 08/02/2005
(442) 30/09/2006

(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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди

(731) Alokozay FZE
P.O. Box 18165, Jebel Ali free Zone, Dubai, AE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/77

(220) 08/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена, бела, портокалова, жолта, кафена, зелена
и црна

ETOBION

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, замена за кафе
(210) TM 2005/75

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 08/02/2005

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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди

(442) 30/09/2006
(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/78

(442) 30/09/2006

DACARBION

(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR

(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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди
(210) TM 2005/76

(220) 08/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/02/2005

(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

SYMVAN
(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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди

BIOSETRON
TM 2005/74
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи,
инкубатори за јајца

(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

CITABION

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство (не се од благородни метали или
преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи

(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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди
(210) TM 2005/80

(220) 09/02/2005

кл. 25 - облека, чевли и капи
(210) TM 2005/84

(442) 30/09/2006
(731) STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS
COFFEE COMPANY
2401 Utah Avenue South Seattle,

(442) 30/09/2006
(731) Kraft Foods Romania S.A.
Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 3, Brasov 2200, RO

Washington 98134, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 09/02/2005

1000, Скопје
(540)

STARBUCKS

POIANA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - чоколада, чоколадни производи
(210) TM 2005/83

(220) 09/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS
COFFEE COMPANY
2401 Utah Avenue South Seattle,
Washington 98134, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи,
инкубатори за јајца
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство (не се од благородни метали или
преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 25 - облека, чевли и капи

Trgovski marki
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(210) TM 2005/85

(220) 09/02/2005

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски прибор /освен мебелот/; материјали
за пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња

(442) 30/09/2006
(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,

кл. 25 - облека, чевли и капи

State of Michigan 48265-3000, US

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

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

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

1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/90

(220) 14/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ТП за производство на постелнини СОН
Александар Никола Демниев
ул.Социјалистичка Зора бр.89а,

(551) индивидуална

1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(210) TM 2005/86

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,

(220) 10/02/2005
(442) 30/09/2006

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

1000, Скопје
(540)

BOSTON,

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

(591) црвена и бела
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби што не
се опфатени со другите класи; материјали за
полнење душеци (изземајќи ги оние од гума или
од пластични материјали); сурови текстилни
влакнести материи

FUSION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 - бричеви и ножиња за бричење; инструменти
за бричење; држачи, касети, држачи и кертриџи
(редениџи), сите содржат сечива; делови и
елементи за гореспоменатите производи
(210) TM 2005/87

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, чевли и капи

(220) 11/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) Костовски Трифун
ул.„Славе Георгиевски Шнајдер” бр.4,
1000 Скопје, MK

(210) TM 2005/96

(442) 30/09/2006
(731) Здравствена организација,
Галенска лабораторија, „ФИТОФАРМ „ Скопје

(740) Адвокатска канцеларија НИКОЛА  ПОЛЕНАК
бул. ‘’Кочо Рацин’’  30/ 2, 1000, Скопје
(540)

(220) 15/02/2005

ул. „Киро Димишков” бр. 40-б, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ECHINAVIT C
(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

TM 2005/85

(551) индивидуална
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кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
(рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(210) TM 2005/99

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје

(210) TM 2005/97

(220) 15/02/2005
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

SOMABION
(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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди

(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/100

NOVOCRAL

(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR

(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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди
(220) 15/02/2005
(442) 30/09/2006

(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

BIOSONIDE
(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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди

(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

DIAKARMON
(551) индивидуална

(210) TM 2005/101

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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди

(220) 15/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR

(510, 511)

Trgovski marki

(220) 15/02/2005
(442) 30/09/2006

(551) индивидуална

(210) TM 2005/98

(220) 15/02/2005

(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

MYODIPINE
TM 2005/101
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(551) индивидуална

(210) TM 2005/105

(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 дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди
(210) TM 2005/102

(220) 15/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
ул. Валаоритоу бр. 4, Метаморфозис Атика,
GR
(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

HADLINOL

(220) 16/02/2005
(442) 30/09/2006
(731) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH
Langemarckstrasse 8-20, D-28199 Bremen, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

MONARCH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, замена за кафе,
напивки од кафе
(210) TM 2005/106

(220) 16/02/2005
(442) 30/09/2006
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СТРАТУС ДОО
ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинсекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
и хербициди
(210) TM 2005/104

(220) 16/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје

(591) светло и темно сина, бела, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - гуми за џвакање
(210) TM 2005/107

(220) 16/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СТРАТУС ДОО

(540)

ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити

(591) светло и темно сина, бела, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - гуми за џвакање

TM 2005/102
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(540)

(442) 30/09/2006
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СТРАТУС ДОО
ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) светла и темна зелена, бела, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - гуми за џвакање
(210) TM 2005/111

(220) 17/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) AL-MAK FLOWER Inc.
P.O. Box 3901 Syrakuse, New York 13220, US

(591) зелена, тиркизна, портокалова и бела

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат

(551) индивидуална

Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(510, 511)
(540)

кл. 30 - гуми за џвакање
(210) TM 2005/109

(220) 16/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СТРАТУС ДОО
ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2005/112

(220) 17/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(591) светла и темна црвена, бела, виолетова, зелена,
бордо и сина
(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)

KRALJEVSKA AROMA

кл. 30 - гуми за џвакање
(210) TM 2005/110

(220) 16/02/2005
(442) 30/09/2006

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, замена за кафе,
напивки од кафе и препарати за таквите напивки

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

Trgovski marki
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(210) TM 2005/113

(220) 17/02/2005

(210) TM 2005/115

(220) 22/02/2005
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

XADOS

HEMOKVIN
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/114

(220) 21/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции
приспособени
за
медицинска
употреба
кл. 42 - научни и индустриски истражувања
кл. 44 - медицински услуги,услуги за хигиена и
нега на убавината кај човекот
(210) TM 2005/116

(442) 30/09/2006
(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,

Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 22/02/2005

1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

COSMO PLANET
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масло и масти за јадење

кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар
кл. 38 - телекомуникации

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, колач, слатки; бомбони; сладолед; мед,
сируп од меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз

TM 2005/113
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Glasnik,

(210) TM 2005/117

(220) 22/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје,
MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар
кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2005/118

(220) 23/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

CAFFETIN COUGH&COLD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2005/121

(220) 23/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) Јосифоска Благородна Одех
„Св. Климент Охридски” 72, 6000 Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

NOBLE JELLY ROYAL COSMETICS
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 3 - амбра /парфимерија/, анисово дрво
(етерични масла од анисово дрво), аромати
(етерични масла), бадемов сапун, бадемово
масло, бадемово млеко за козметичка употреба,
белила /деколоранти/ за козметичка употреба,
бои за тоалетна употреба, веѓи (козметички
средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки
нокти, вештачки трепки, вештачки трепки (лепила
за вештачки трепки), виткана коса (препарати
за виткање коса), виткана коса (средства за
израмнување на природно витканата коса,
влакненца (средства за отстранување влакненца),
водороден супероксид за козметичка употреба,
дезодоранси за лична употреба, дезодорирачки
сапун, депилатори, етерични масти, јасмин
(јасминово масло), јонон (парфимерија) хемиски
материи со мирис на темјанушки, капење
(козметички препарати за капење), капење (соли
за капење) /не се за медицинска употреба/,
капилари (лосион за капилари), кожа (козметички
производи за нега на кожата), кожа (креми за
кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), козметика (украсни детали за козметичка
употреба), козметички бои, козметички креми,
козметички
лосиони
(шамичиња
натопени
во козметички лосиони), козметички прибор,
козметички производи, колонска вода, коса (бои за
коса), коса (препарати за боење на косата), коса
(препарати за виткање на косата), коса (средства за
израмнување на природно витканата коса), креми
за кожа, креми за козметичка употреба, лавандина
водичка, лак (производи за отстранување на
лакот), лак за нокти, лимон (етерични масла на
лимон), лице (белило, црвило за лице), лосион
за кометичка употреба, шамичиња натопени во
козметички лосиони, маски за убавина, масла
за парфимерија, масла за чистење, масла /
етерични масла/, масло (бадемово масло), масло
за козметичка употреба, медицински сапуни,
миризлива водичка, мириси /парфеми/, моливи
(за козметичка употреба), мошус /парфимерија/,
нане (екстракти од нане), нане за парфимарија,
нафтени желиња за козметичка употреба, нега на
кожа (козметички производи за нега на кожата),
нега на уста (производи за нега на устата )
не се за медицинска употреба, нокти (лак за
нокти), нокти (производи за нега на ноктите, очи
(хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимериски
производи, пудра за шминкање, сапуни, сапуни за
дезодорирање, сапуни за миење, сапуни против
потење, слабеење, (козметички производи за
слабеење), соли за капење /не се за медицинска
употреба/, сонце (препарати за заштита од
сонце)/козметички препарати за заштита од
црнење/, средства за нега на заби, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, талк за тоалета,
тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека,
тоалетни производи, тоалетни производи /против
потење/, трепки (козметички производи за трепки),
убавина (маски за убавина), усни (црвила за
усни), уста (производи за нега на устата) /не се за
медицинска употреба/, црвило за сјаење, црнење
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тоалетни производи, тоалетни производи /против
потење/, трепки (козметички производи за трепки),
убавина (маски за убавина), усни (црвила за
усни), уста (производи за нега на устата) /не се за
медицинска употреба/, црвило за сјаење, црнење
(бронѕирање) /производи/ за црнење на кожата),
шампони, шминка (производи за симнување на
шминката), шминкање (проиводи за шминкање),
шминкање очи (хартиено помагало за шминкање
на очите)

/бронѕирање/ производи за црнење на кожата,
шампони, шминка (производи за симнување на
шминката), шминкање (производи за шминкање),
шминкање очи (хартиено помагало за шминкање
на очите)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: амбра /парфимерија/,анисово дрво (етерични
масла од анисово дрво), аромати (етерични масла),
бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко
за козметичка употреба, белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бои за тоалетна   употреба,
веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за
веѓи), вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки
трепки (лепила за вештачки трепки), виткана
коса (препарати за виткање на косата), виткана
коса (средства за израмнување на природно
витканата коса), влакненца (средстава за
отстранување влакненца), водороден супероксид
за козметичка употреба, дезодоранси за лична
употреба, дезодорирачки сапун, депилатори,
етерични масти, јасмин (јасминово масло),
јонон (парфимерија) хемиски материи со мирис
на темјанушки, капење (козметички препарати
за капење) капење (соли за капење) /не се за
медицинска употреба/, капилари (лосион за
капилари), кожа (козметички производи за нега на
кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), козметички
бои, козметички креми, козметички лосиони
(шамичиња натопени во козметички лосиони),
козметички прибор, козметички производи,
колонска вода, коса (бои за коса), коса (препарати
за боење на косата), коса (препарати за виткање
на косата), коса (средства за израмнување на
природно витканата коса), креми за кожа, креми
за козметичка употреба, лавандина водичка, лак
(производи за отстранување на лакот), лак за
нокти, лимон (етерични масла на лимон), лице
(белило, црвило за лице), лосион за кометичка
употреба, шамичиња натопени во козметички
лосиони, маски за убавина, масла за парфимерија,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,  
медицински сапуни, миризлива водичка, мириси
/парфеми/, моливи (за козметичка употреба),
мошус /парфимерија/, нане (екстракти од нане),
нане за парфимерија, нафтени желиња за
козметичка употреба, нега на кожа (козметички
производи за нега на кожата), нега на уста
(производи за нега на устата) не се за медицинска
употреба, нокти (лак за нокти), нокти (производи
за нега на ноктите, очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимериски производи, пудра за
шминкање, сапуни, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни против потење,
слабеење, (козметички производи за слабеење),
соли за капење /не се за медицинска употреба/,
сонце (препарати за заштита од сонце)/
козметички препарати за заштита од црнење/,
средства за нега на заби, стапала (сапуни против
потење на стапалата), стапчиња обложени со
памук за козметичка употреба, талк за тоалета,
тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека,

TM 2005/122

(210) TM 2005/122

(220) 24/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ
бул. „Гоце Делчев„ 11/2, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) жолта и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - нега на убавината на луѓето или
животните
(210) TM 2005/123

(220) 24/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) IVAX Pharmaceuticals s.r.o.,
Ostravska 29, Opava - Komarov 747 70, CZ
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

SALAMOL ECO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/124

(220) 24/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат
ул.”Стив Наумов” 22, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

ЦЕРЕБРОЛИЗИН

(210) TM 2005/129

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(220) 24/02/2005

(540)

(442) 30/09/2006
(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат
ул.”Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)

АЛЕКСАН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2005/126

(220) 28/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(210) TM 2005/125
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(220) 25/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

LUKSOGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;   вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2005/130

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

AURIS

ALFAGAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(210) TM 2005/128

(220) 28/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

FISURAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;   вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

Trgovski marki

(220) 28/02/2005
(442) 30/09/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;   вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2005/131

(220) 28/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

GALESIL
(551) индивидуална

TM 2005/131
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;   вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2005/132

(220) 28/02/2005
(442) 30/09/2006

(210) TM 2005/134

(442) 30/09/2006
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

RETRARGIN
(551) индивидуална
(510, 511)

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

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

ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

ALGINOGAL

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;   вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;   вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2005/133

(210) TM 2005/135

(220) 28/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

KALCIPAST

(220) 28/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

SITISAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;   вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

TM 2005/132

(220) 28/02/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;   вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2005/136

(220) 28/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.„Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
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(210) TM 2005/138

DIFURID
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;   вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2005/137

(220) 28/02/2005
(442) 30/09/2006

(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
35, Wan Hsing Street, San Min District,
Kaohsiung, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(220) 01/03/2005
(442) 30/09/2006
(731) The Procter & Gamble Company, a company
organized and existing under the laws of the
State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

SLEEP & PLAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - пелени за еднократна употреба направени
од хартија и/или целулоза
(210) TM 2005/140

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

OLTENSIO

(540)

AGILITY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и машини
(освен за копнени возила); спојки и трансмисиски
компоненти за машини (освен за копнени возила);
земјоделски алати освен оние што се управуваат
рачно; инкубатори за јајца
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, оптички
апарати, апарати за вагање и мерење, апарати
за сигнализација, контрола (надзор), апарати за
спасување живот и апарати и инструменти за
обука и образование; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулација и контрола на
електрика; апарати за снимање, трансмисија или
репродукција на звук или слики; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци; противпожарни апарати
кл. 12 - возила, апарати за движење по копно,
воздух или вода

(220) 01/03/2005
(442) 30/09/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции
приспособени
за
медицинска
употреба
кл. 42 - научни и индустриски истражувања
кл. 44 - медицински услуги, услуги за хигиена и
нега на убавината кај човекот
(210) TM 2005/151

(220) 10/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) Акционерско друштво
Неготино-Неготино

Фабрика

за

кабли

Индустриска бб, MK
(540)

FKN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - жици и кабли од обичен метал, кабли
(метални неелектрични кабли) /јажиња/, кабли
(метални неелектрични приклучоци за кабли)
кл. 9 - кабли, кабли (стегачи за електрични кабли),
канали за електрични кабли,електрични кабли,
електрични кабли (кабелски спојки), електрични
кабли (носач на електрични калеми), електрични
кабли (обвивки за електрични кабли), електрични
приклучоци, електрични утикачи, електрични
проводници
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
(електрични кабли)
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(210) TM 2005/152

(220) 10/03/2005

(210) TM 2005/155

(442) 30/09/2006
(731) Акционерско друштво
Неготино-Неготино

Фабрика

за

кабли

(220) 10/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) ЦЕМЕНТАРНИЦА „УСЈЕ” АД СКОПЈЕ
ул. Првомајска бр.бб Скопје, MK

Индустриска бб, MK

(540)

(540)

(591) сина, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - неметални градежни материјали
(210) TM 2005/157

(220) 11/03/2005
(442) 30/09/2006

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - жици и кабли од обичен метал, кабли
(метални неелектрични кабли) /јажиња/, кабли
(метални неелектрични приклучоци за кабли)
кл. 9 - кабли, кабли (стегачи за електрични кабли),
канали за електрични кабли, електрични кабли,
електрични кабли (кабелски спојки), електрични
кабли ( носачи на електрични калеми), електрични
кабли (обвивки за електрични кабли), електрични
приклучоци, електрични утикачи, електрични
проводници

(731) Друштво за градежништво, трговија на големо
и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз
ДООЕЛ СКОПЈЕ
бул.3-та Македонска бригада бб,
1000 Скопје, MK
(540)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
(електрични кабли)
(210) TM 2005/154

(220) 10/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) Cott Beverages Inc., a Georgia Corporation
4211 W. Boy Scout Blvd., Suite 290,
Corporate Center II, Tampa, Florida 33607, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат

(591) зелена, жолта, црвена, бела, сива, кафена, сина и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - браварски производи, мали метални
производи, производи од метал што не се
опфатени со другите класи

Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

кл. 19 - подови од дрво

KICK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци; сирупи,
концентрати и екстракти за правење безалкохолни
пијалаци

кл. 20 - мебел, производи од дрво, канцелариски
мебел, кујнски мебел, надворешни и внатершни
врати и прозорци
(210) TM 2005/158

(220) 11/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) Daewoo International Corp. a corporation duly
organized and existing under the laws of Republic
of Korea
541 5-Ga Namdaemunno,Chung Gu, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

TM 2005/152
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - увоз-извоз агенции, бизнис менаџмент
на бензиски станици, продажна агенција,
уредување на продажби, аукционирање бизнис
менаџмент на хотели, уредување на продажба
на фармацевтски производи, дистрибуција на
примероци, продажна промоција (за други),
асистенција за комерцијален менаџмент, агенција
за комерцијални информациски, маркетинг
истражувања, демонстрација на производи
(210) TM 2005/159

(220) 11/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СТРАТУС ДОО Скопје
ул.Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

JASNA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци
(210) TM 2005/160

(220) 14/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) Visa International Service Association
900 Metro Center Boulevard Foster City,
California 94404, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
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опрема за обработка на потадоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер;
кодирани картички имено, магнетни картички и
картички што содржат интегрални кола, особено
за финансиски апликации; електрични апарати и
инструменти, имено, читачи на магнетни, кодирани
и електронски носачи на податоци, картичка
за регистрацијата, трансмисија, репродукција
на податоци вклучително звук и слики; апарати
за читање картички, имено, терминали за
компјутерско бирање, апарати за печатење,
имено, компјутерски принтери за системи за
обработка на податоци и системи за финансиски
трансакции; системи за читање на мемориски
картички и системи за читање податоци во
мемории што имаат мемории на интегрални кола
и мемории за картички за банкарство; машини
за распределба на кеш, имено АТМ (автомати
за пари); компјутерски терминали и компјутерски
софтвер за употреба во финансиските услуги,
банкарството и телекомуникациските индустрии
за авторизација, расчистување и намирување
на финансиски трансакции; опрема за обработка
на податоци, имено компјутерски терминали и
компјутерски софтвер за финансиски апликации;
компјутерски хардвер во вид на паметни (smart)
картички и читачи на податоци што содржат
транспондери и други уреди за плаќање од
близина
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување, што не се опфатени со другите
класи, печатарски букви, клишиња; канцелариски
прибори и печатени работи и хартиени производи,
имено, пенкала, моливи, подлошки, папки, држачи
за визит карти, притиснувачи, стационарен вид
на портфолија, отворачи на писма и налепници/
ознаки, печатени формулари, печатени банкарски
картички, формулари за пријавување, продажба
и наплата, папки за праќање пошта, пликоа,
втиснувачи/означувачи,
билтени,
брошури,
магазини, памфлети, флаери, изјави-уметоци
што се однесуваат на програми за плаќање на
потрошувачи, информациски и инструкциски
прирачници што се однесуваат на програми за
плаќање на потрошувачи
кл. 36 - финансиски услуги, банкарство, услуги
на плаќање сметки, услуги на кредитни картички,
услуги на дебитни картички, услуги на платежни
картички (charge card), услуги на при-пејд
картички, електронски кредит и дебит трансакции,
електронски трансфер на фондови, услуги на
паметни (smart) картички и електронски кеш,
исплати на кеш, замена на кеш издаден од кредитни
картички и дебитни картички, електронски кеш
трансакции, верификација на чекови, исплата на
чекови, услуги на пристап до депозит и АТМ услуги
(автомати за пари), услуги на процесирање на
плаќања, услуги на автентизација на трансакции и
услуги на верификација и ширење на финансиски
информации преку глобална компјутерска мрежа

TM 2005/160
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(210) TM 2005/165

телескопи, перископи, двогледи, лупа, сигнални и
предупредувачки светла и уреди; рефлектирачки
дискови и ленти за облека, предупредувачки
триаголник и други знаци за дојава на дефект;
елеци за спасување, заштитни шлемови и облека,
апарати за нуркање под вода, сноркел цевки
за нуркање под површина (snorkel), маски за
пливање, очила за пливање, магнети; електрични
уреди за отворање врати, електрични намотки,
електрични завршници и склопки; термостати;
алармни уреди, апарати за сигнализација и
предупредување

(220) 16/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(210) TM 2005/167

(540)

(220) 18/03/2005
(442) 30/09/2006

HUMMER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - aпарати и инструменти од следните видови:
електрични, електронски, научни, наутички,
фотографски, оптички, за наснимување, за
мерење, за премерување, компјутери и за
спасување на живот; и делови и прибор за истите;
компјутери, лап-топ компјутери, преносливи
компјутери, машини за компјутерски игри,
компјутерски софтвер, софтвер за компјутерски
игри; периферна опрема за компјутери; модеми,
мемориски картички, компактни „флеш” картички,
мрежни картички, безжични картички, драјвови
за хард дискови, ДВД драјвери; микрочипови;
контролери; прекинувачи на коло; батерии,
електронски адаптери на енергија за употреба
во возила; полначи за батерии; слушалки за на
глава, звучници, микрофони, тастатури, скенери,
носачи (cradles) и уреди за спојување и станици
за поврзување на компјутери со други компјутери
и периферна компјутерска опрема; камери;
дигитални камери, печатари; уреди за глобално
одредување на положбата; навигациски уреди
за моторни возила; систем за одредување на
местоположбата на моторно возило; уреди за
контрола на моторни возила и машинерија; џебни
батерии и светилки; метра и бројачи за мерење;
радио, телевизиски, звучни и видео рекордери и
„плејбек” машини, звучни и видео ленти, дискови
и грамофонски плочи; компаси, ленири, ленти за
мерење, сметалки, алармни уреди, сигнални и
предупредувачки светилки и уреди; инструменти
за тестирање, мерење, контрола и сигнализирање
на температура, светлина, агол, притисок, крутост,
рамност, тежина, визирање, проток на флуиди,
проток на течности, ниво на течност, брзина,
градиент и сила; телекомуникациски апарати и
инструменти, преносливи телефони, целуларни
телефони; микропроцесори; контролери за
машини, склопки, жици, кабли, дозни и конектори
за жици и кабли; апарати за наснимување,
производство и прожектирање звучни и визуелни
слики; подвижни слики, очила, очила за сонце,
очила што штитат од блесоци, заштитни и
безбедносни очила и леќи, рамки и каси за
истите; радио, телевизиски, примопредаватели,

TM 2005/165

(731) АТАНАСОВА ГОРДАНА and БОЖИНОВА АНЕТА
бул.„АВНОЈ” бр.22/34, 1000 Скопје, MK and
ул.„Вељко Влаховиќ бр.21/40,1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена, жолта, црна, зелена, розово кафена
(месо боја) и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - забава, спортски и културни активности
(210) TM 2005/169

(220) 18/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно жолта, зелена, црвена, сина и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - маргарин

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/170

(220) 21/03/2005
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(210) TM 2005/176

(442) 30/09/2006
(731) THE COCA - COLA COMPANY

(220) 24/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia,
GA 30313, US

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

НЕОДОЛИВО ИСКУШЕНИЕ

(540)

(551) индивидуална

BAMBOOCHA

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 - какао, чоколада, напивки од какао,
чоколадни напивки и напивки од кафе и препарати
за таквите напивки; пецива, слатки и слаткарски
производи, а особено слаткарски производи од
шеќер и чоколада, производи од тесто, препарати
направени од жита, мраз за јадење

(510, 511)
кл. 32 - пијалоци како што се води за пиење;
ароматизирани води, минерални и газирани
води; и други безалкохолни пијалоци како што
се енергетски пијалоци и спортски пијалоци;
пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи,
концентрати и прашоци за производство пијалоци
како ароматизирани води, минерални и газирани
води, енергетски и спортски пијалоци, овошни
пијалоци и сокови
(210) TM 2005/172

(220) 21/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) НЕОТЕЛ ДОО извоз-увоз Скопје
бул.К.Ј. Питу 15, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2005/180

(220) 25/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) The Reader’s Digest Association, Inc.
Reader’s Digest Road Pleasantville,
New York 10570, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно сина, портокалова и бела

кл. 9 - аудио и видео дискови, аудио и видео ленти,
аудио и видео касети цдс и цд-ромови

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 - периодични публикации, часописи,
магазини, книги

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2005/174

(220) 22/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(210) TM 2005/181

(442) 30/09/2006
(731) The Reader’s Digest Association, Inc.
Reader’s Digest Road Pleasantville,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BETAMOX

(220) 25/03/2005

New York 10570, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции
приспособени
за
медицинска
употреба

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - научни и индустриски истражувања

кл. 9 - аудио и видео дискови, аудио и видео ленти,
аудио и видео касети цдс и цд-ромови

кл. 44 - медицински услуги, услуги за хигиена и
нега на убавината кај човекот

кл. 19 - периодични публикации, часописи,
магазини, книги

Trgovski marki

TM 2005/181
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(210) TM 2005/182

(220) 25/03/2005

(210) TM 2005/186

(220) 25/03/2005
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) The Reader’s Digest Association, Inc.
Reader’s Digest Road Pleasantville,

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје
бул. „Александар Македонски„ бр. 12,

New York 10570, US

1000 Скопје, MK

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

(540)

ZEMPRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2005/187

(551) индивидуална

(220) 25/03/2005
(442) 30/09/2006

(510, 511)
кл. 9 - аудио и видео дискови, аудио и видео ленти,
аудио и видео касети цдс и цд-ромови
кл. 19 - периодични публикации, часописи,
магазини, книги
(210) TM 2005/183

(220) 25/03/2005

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје
бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

ZANFEXA

(442) 30/09/2006
(731) The Reader’s Digest Association, Inc.
Reader’s Digest Road Pleasantville,
New York 10570, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(210) TM 2005/189

(220) 30/03/2005
(442) 30/09/2006

(540)

READER’S DIGEST

(731) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet
ribom, te usluge putnicke agencije
Gazenicka cesta 32 HR - 23000 Zadar, HR

(551) индивидуална

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(510, 511)
кл. 9 - аудио и видео дискови, аудио и видео ленти,
аудио и видео касети цдс и цд-ромови

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 19 - периодични публикации, часописи,
магазини, книги
(210) TM 2005/184

(220) 25/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

COLSIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанци приспособени за медицинска употреба
кл. 42 - научни и индустриски истражувања
кл. 44 - медицински услуги, услуги за хигиена и
нега на убавината кај човекот

TM 2005/182

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук: желе, џемови компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло за јадење и
масти; преработена и конзервирана риба и рибни
производи
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна
за животни, слад; риба (жива)

Trgovski marki

Glasnik,
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(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло за јадење и
масти; преработена и конзервирана риба и рибни
производи

(442) 30/09/2006
(731) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet
ribom, te usluge putnicke agencije
Gazenicka cesta 32 HR - 23000 Zadar, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна
за животни, слад; риба (жива)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/194

(220) 31/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) А.Д. за производство на пекарски и слаткарски
производи, безалкохолни пијалоци, промет на
мало и големо, увоз-извоз „ЖИТО ЛУКС” ц.о.
- Скопје
ул.Васил Ѓоргов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук: желе, џемови компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло за јадење и
масти; преработена и конзервирана риба и рибни
производи
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна
за животни, слад; риба (жива)
(210) TM 2005/191

(220) 30/03/2005

(591) црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жито, леб, меласа,
квасец, прашок за печење

(442) 30/09/2006
(731) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet
ribom, te usluge putnicke agencije
Gazenicka cesta 32 HR - 23000 Zadar, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2005/198

(220) 31/03/2005
(442) 30/09/2006

(731) ИЛИОСКА Лила and ИЛИОСКИ Кире
ул. 1439 бр.63, 1000 Скопје, MK and

(540)

ул.1439 бр.63, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

IVADERM
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црна, жолта, црвена, сина и жолтокафена
(551) индивидуална

Trgovski marki

кл. 3 - кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(производи за заштита на кожа), козметички креми,
козметички производи, креми за кожа, креми
за козметичка употреба, масти за козметички
производи, нега на кожа (производи за нега на
кожата)

TM 2005/198

188 Glasnik, 13/3, str.133-241, septemvri 2006 Skopje

кл. 5 - балзам за медицинска употреба, биолошки
препарати за медицинска употреба, еликсир
(фармацевтски препарат), кожа (фармацевтски
производи за нега на кожата), лекови за хумана
медицина, лековити корења, лековити тревки,
масти за медицинска употреба, фармацевтски
производи
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(производи за заштита на кожата), козметички
креми, козметички производи, креми за кожа,
креми за козметичка употреба, масти за
козметички производи, нега на кожа (производи за
нега на кожата), балзам за медицинска употреба,
биолошки препарати за медицинска употреба,
еликсир
(фармацевтски
препарати),
кожа
(фармацевтски производи за нега на кожата),
лекови за хумана медицина, лековити корења,
лековити тревки, масти за медицинска употреба,
фармацевтски производи
(210) TM 2005/200

(220) 01/04/2005
(442) 30/09/2006

(210) TM 2005/201

(220) 01/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) кафена, црна, бела, жолта, зелена, црвена, сина,
портокалова, сива, розова и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; јајца; млечни производи;; желеа;
џемови, компоти; млеко и млечни производи;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од горе споменатите производи

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго;
брашно и препарати направени од жита; леб,
бисквити, торти, колач, чоколада и слатки; мраз,
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф;
оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии;
продукти подготвени  за консумирање составени
првенствено од гореспоменатите производи

1000, Скопје
(540)

(591) кафена, светло кафена, темно кафена, жолта,
сина, црвена, бела, црна, зелена, сива и модра

(210) TM 2005/202

(551) индивидуална

(731) Mars, Incorporated

(220) 01/04/2005
(442) 30/09/2006

6885 Elm Street, McLean,

(510, 511)

Virginia 22101-3883, US

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; јајца; млечни производи;; желеа;
џемови, компоти; млеко и млечни производи;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од горе споменатите производи

(540)

кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго;
брашно и препарати направени од жита; леб,
бисквити, торти, колач, чоколада и слатки; мраз,
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф;
оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии;
продукти подготвени  за консумирање составени
првенствено од гореспоменатите производи

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

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; јајца; млечни производи;; желеа;
џемови, компоти; млеко и млечни производи;

TM 2005/200
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Glasnik,

продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од горе споменатите производи
кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго;
брашно и препарати направени од жита; леб,
бисквити, торти, колач, чоколада и слатки; мраз,
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф;
оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии;
продукти подготвени  за консумирање составени
првенствено од гореспоменатите производи
(210) TM 2005/203
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(210) TM 2005/210

(442) 30/09/2006
(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(220) 04/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) E. I. du Pont de Nemours and Company

1000, Скопје
(540)

1007 Market Street, Wilmington,

AVEO

Delaware 19898, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/04/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила

ACCENT
(551) индивидуална

(210) TM 2005/211

(442) 30/09/2006
(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,

(510, 511)
кл. 5 - хербициди
(210) TM 2005/205

(220) 06/04/2005
(442) 30/09/2006
(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(220) 08/04/2005

Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(540)

(591) портокалова, темно кафена, светло кафена, црна,
жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/,
мирудии, мраз
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати  
за производство на пијалоци

Trgovski marki

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; јајца; млечни производи; желеа,
џемови, компоти; млеко и млечни пијалоци;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од горе споменатите производи
кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго;
брашно и препарати направени од жита; леб,
бисквити, торти, колач, чоколада и слатки; мраз,
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф;
оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од гореспоменатите производи
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(210) TM 2005/212

(220) 08/04/2005

(210) TM 2005/216

(220) 08/04/2005
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

ВАИРА

МИСАР

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски производи
(210) TM 2005/213

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски производи

(220) 08/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(210) TM 2005/217

(220) 08/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
ул. „Долнооризарски пат” б.б.,

(540)

7000 Битола, MK

ХЕРПЛЕКС

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

(551) индивидуална
(540)

(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски производи
(210) TM 2005/214

(220) 08/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

КАЛИКСТА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски производи
(210) TM 2005/215

(591) светло и темно кафена, светло и темно зелена,
сива, црвена, сина, бела, црна и жолта

(220) 08/04/2005

(551) индивидуална

(442) 30/09/2006

(510, 511)

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 - чоколадно млеко
(210) TM 2005/218

(442) 30/09/2006
(731) Коцевски Владимир and Петровиќ Ранко
ул.Руџер Бошковиќ бр.21/1-18, 1000 Скопје, MK
and ул. Гиго Михајловски бр. 2/11, 1000 Скопје,
MK

КАТЕНА
(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски производи

(220) 11/04/2005

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

КАЈ МАРШАЛОТ
TM 2005/212

Trgovski marki

Glasnik,

13/3, str. 133-241, septemvri 2006 Skopje 191
нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза,
пореметувања
поврзани
со
анксиозност,
невропатски болки, фибромиалгија, уринарни
нарушувања, хронични болки и функционални
соматски синдроми

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијлоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(210) TM 2005/224

(442) 30/09/2006
(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2005/219

(220) 11/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB

(220) 14/04/2005

EXOVANCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за превенција
и/или третирање на болести и нарушувања
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза,
пореметувања
поврзани
со
анксиозност,
невропатски болки, фибромиалгија, уринарни
нарушувања, хронични болки и функционални
соматски синдроми

ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/225

(220) 14/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(591) светло и темно жолта, светло и темно кафена,
зелена, црвена, сина, бела, светло и темно розова
и портокалова

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

VIDALTO

(510, 511)
кл. 29 - маргарин
(210) TM 2005/223

(220) 14/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за превенција
и/или третирање на болести и нарушувања
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза,
пореметувања
поврзани
со
анксиозност,
невропатски болки, фибромиалгија, уринарни
нарушувања, хронични болки и функционални
соматски синдроми

EXSIRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за превенција
и/или третирање на болести и нарушување
на централниот нервен систем, невролошки
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(210) TM 2005/226

(220) 14/04/2005
(442) 30/09/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за превенција
и/или третирање на болести и нарушувањa
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза,
пореметувања
поврзани
со
анксиозност,
невропатски болки, фибромиалгија, уринарни
нарушувања, хронични болки и функционални
соматски синдроми

(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/229

CABILANT

(220) 14/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) WYETH, a Delaware corporation

(551) индивидуална

Five Giralda Farms, Madison,

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за превенција
и/или третирање на болести и нарушувања
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза,
пореметувања
поврзани
со
анксиозност,
невропатски болки, фибромиалгија, уринарни
нарушувања, хронични болки и функционални
соматски синдроми
(210) TM 2005/227

(220) 14/04/2005
(442) 30/09/2006

New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ENZUDE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за превенција
и/или третирање на болести и нарушувањa
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза,
пореметувања
поврзани
со
анксиозност,
невропатски болки, фибромиалгија, уринарни
нарушувања, хронични болки и функционални
соматски синдроми

(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/230

PRISTIQ

(220) 14/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) WYETH, a Delaware corporation
(551) индивидуална

Five Giralda Farms, Madison,

(510, 511)

New Jersey 07940, US

кл. 5 - фармацевтски препарати за превенција
и/или третирање на болести и нарушувањa
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза,
пореметувања
поврзани
со
анксиозност,
невропатски болки, фибромиалгија, уринарни
нарушувања, хронични болки и функционални
соматски синдроми
(210) TM 2005/228

(220) 14/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ECENZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за превенција
и/или третирање на болести и нарушувањa
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза,
пореметувања
поврзани
со
анксиозност,
невропатски болки, фибромиалгија, уринарни
нарушувања, хронични болки и функционални
соматски синдроми

ELIFORE
TM 2005/226

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/232

(220) 14/04/2005
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(210) TM 2005/240

(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) CHANGSHA CIGARETTE FACTORY

(731) „ДАНОН СЕРДИКА” АД
ул. „Охридско езеро” 3 Софиа, BG

No. 426, Laodong Middle Road, Changsha,
Hu Nan Province, CN

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(220) 15/04/2005

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун; цигари; кутии за цигари, што не се
од благородни метали; пепелници, што не се од
благородни метали; елементи што се ставаат во
устата за држење цигари; кутии за кибрити, што
не се од благородни метали; филтери за цигари;
хартија за цигари; запалки за пушачи; лулиња за
тутун; врвови за цигари
(210) TM 2005/233

(220) 15/04/2005
(442) 30/09/2006
(731) Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
a Delaware General Partnership
Route 206 & Provinceline Road, Princeton,
New Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CARDIOLITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - контрастни средства за дијагностичко
снимање и ултразвук
(210) TM 2005/234

(220) 15/04/2005
(442) 30/09/2006
(731) Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
a Delaware General Partnership
Route 206 & Provinceline Road, Princeton,
New Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

NEUROLITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - контрастни средства за дијагностичко
снимање и ултразвук

Trgovski marki

(591) бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - биена павлака; булјон; сок од домати за
готвење; пире од домати; желе за прехранбени
цели; желе од месо; желе од свинско месо(пача);
кандирано овошје; конзерви со зеленчук; продукти
од зеленчук за супа; салати од зеленчук; сокови
од зеленчук за готвење; зеленчуци, конзервирани;
зеленчуци, обработени; зеленчуци, сушени;
масло од какао; кефир (млечен пијалак од
ферментирано млеко); кисело млеко; компоти;
концентрати за булјони; кумис (млечен пијалак
од ферментирано млеко од кобила); маргарин;
мармалад; крем од масло; масло; млечни пијалаци
(со преовладувачка содржина на млеко); млечни
продукти; млеко; палмово масло; палмово масло
за прехранбени цели; паста од наут; паштета од црн
дроб; овошна пулпа; овошје во конзерва; овошје,
конзервирано во алкохол; желе од овошје; овошни
салати; свежо замрзнато овошје; растителни
масла за прехранбени цели, саламури; салати;
свинска маст за прехранбени цели; свинско месо;
слатко (џемови); слатко од џинџифил (мирудија);
сончогледово масло за прехранбени цели, смеши,
кои содржат масти за мачкање на парчиња леб;
павлака (млечни производи); супи, неварени; алва
од сусам; масло од сусам; туршија, силно зачинета
(маринирани зеленчуци со мирудии за јадење);
масло од ф’стаци; ајвар; масло од пченка; масло
од чоколада со јатки; пире од јаболко
кл. 30 - сенф; сос од домати; квасец; замрзнато
кисело млеко; пијалаци од какао; пијалаци од
какао со млеко; производи од какао; кафе; кечап,
крем карамел; мајонез; марципан; мед; пијалаци
од кафе со млеко; пијалаци кои содржат кафе;
овесна каша со млеко за прехранбени цели;
пудинзи; светол џем; сладолед; сладолед во
прав за прехранбени цели; сосови; сосови за
месо; сосови за салата; студен чај; фондан (меки

TM 2005/240
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ароматизирани бонбони); пијалаци од чај; чај;
чоколада; пијалаци од чоколада; пијалаци од
чоколада со млеко
кл. 32 - аперитави, безалкохолни; бадемово
млеко; безалкохолни пијалаци; безалкохолни
овошни
екстракти;
безалкохолни
овошни
пијалаци; пиво; води (за пиење); газирана вода;
газирана минерална вода; сок од домати; сокови
од зеленчук; изотонични пијалаци; коктели,
безалкохолни; лимонади; вода со литиум; пиво од
слад; каша од слад; минерална вода; маст; овошни
нектари; овошни сокови; сајдер, сарсапарила;
сирупи за лимонади; сирупи за пијалаци, пијалаци
од сурутка; трпезни минерални води; млеко од
ф’стаци; екстракт од хмел за приготвување пиво;
шербети
(210) TM 2005/243

(220) 15/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, D-22761 Hamburg, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/246

(220) 18/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) NEVA d.o.o.
Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

RALON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи
(210) TM 2005/247

(220) 18/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) NEVA d.o.o.
Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

GREEN MOON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи
(210) TM 2005/248

(442) 30/09/2006

(551) индивидуална

(731) NEVA d.o.o.

(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
производи од тутун; замени за тутун, што не се
за медицински или лековити намени; цигари;
кибрити и производи за пушачите
(210) TM 2005/245

(220) 18/04/2005

Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(442) 30/09/2006

ETIC

(731) NEVA d.o.o.
Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(220) 18/04/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи

(540)

BABY ETIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи

TM 2005/243

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/249

(220) 18/04/2005
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(510, 511)
кл. 34 - суров тутун, обработени и преработени
тутунски производи, цигари, цигарилоси, филтер
цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за
цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и
пепелници

(442) 30/09/2006
(731) NEVA d.o.o.
Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(210) TM 2005/253

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(220) 19/04/2005
(442) 30/09/2006

1000, Скопје

(731) Mars, Incorporated

(540)

6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

IREL

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

(551) индивидуална

1000, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 3 - козметички производи
(210) TM 2005/250

(220) 18/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) NEVA d.o.o.
Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(591) кафена, жолта, портокалова и бела

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(551) индивидуална

1000, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирно, сушено и варено овошје
и зеленчук; јајца; млечни продукти; желеа,
џемови, компоти; млеко и млечни пијалоци;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од гореспоменатите производи

ASEPSOLETA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи

козметички

производи,

(210) TM 2005/252

кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго,
брашно и препарати направени од жита; леб,
бисквити, торта, колач, чоколада и слатки; мраз,
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф;
оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од гореспоменатите производи

хигиенски

(220) 19/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Aktsionerno Droujestvo
BULGARTABAC HOLDING
62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(210) TM 2005/254

(220) 19/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,

(540)

Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) жолта, портокалова, црвена и бела
(551) индивидуална
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2005/254
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(540)

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; јајца; млечни продукти; желеа,
џемови, компоти; млеко и млечни пијалоци;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од горе споменатите производи
кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго,
брашно и препарати направени од жита; леб,
бисквити, торта, колач, чоколада и слатки; мраз,
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф;
оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од горе споменатите производи
(210) TM 2005/255

(220) 19/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Mars, Incorporated

(591) светло и темно портокалова, светло и темно сина,
светло и темно жолта, светло и темно црвена,
бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - чипс /пржени компири/

6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(210) TM 2005/257

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(220) 19/04/2005
(442) 30/09/2006

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(731) БИАЛАНД
ул.162, бр.26, 2000 Тетово, MK

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, портокалова, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; јајца; млечни продукти; желеа,
џемови, компоти; млеко и млечни пијалоци;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од горе споменатите производи
кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго,
брашно и препарати направени од жита; леб,
бисквити, торта, колач, чоколада и слатки; мраз,
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф;
оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од горе споменатите производи
(210) TM 2005/256

(220) 19/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) БИАЛАНД
ул.162, бр.26, 2000 Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

TM 2005/255

(591) светло и темно портокалова, сина, црвена, светло
и темно жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - чипс /пржени компири/
(210) TM 2005/259

(220) 19/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Karmela - 2000 OOD
64, Opalchenska str.
BG - 5000 Veliko Tirnovo, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(540)

KARMELA FAMILY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - колач и слатки, брашно и производи
изготвени од жита, вафли; бисквити; торти;
производи од чоколада; слатки; слатки од брашно,
(колачиња); сладолед; колачиња со шеќер и мед
(бомбони); лебен ролат; крекери; крем; палачинки;
пити; пудинзи; украси за слатки за јадење; алва;
шеќер, кафе, чај, вештачко кафе; какао; чоколадо,
пијалоци врз база на чоколада; пченка; скроб;
сосови (додатоци); мирудии
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
агенции за увоз-извоз; распоредување на стоки
за комерцијални   и рекламни цели; промоција
(продажба за трето лице); организирање изложби
за комерцијални и рекламни цели
(210) TM 2005/261

(220) 20/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Aktsionerno
HOLDING

Droujestvo

BULGARTABAC

62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - суров тутун, обработени и преработени
тутунски производи, цигари, цигарилоси, филтер
цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за
цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и
пепелници
(210) TM 2005/264

(220) 20/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Aktsionerno
HOLDING

Droujestvo

BULGARTABAC

62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 34 - суров тутун, обработени и преработени
тутунски призводи, цигари, цигарилоси, филтер
цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за
цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и
пепелници
(210) TM 2005/263

(220) 20/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Aktsionerno
HOLDING

Droujestvo

BULGARTABAC

62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 34 - суров тутун, обработени и преработени
тутунски производи, цигари, цигарилоси, филтер
цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за
цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и
пепелници
(210) TM 2005/265

(220) 20/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Aktsionerno
HOLDING

Droujestvo

BULGARTABAC

62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

TM 2005/265

198 Glasnik, 13/3, str.133-241, septemvri 2006 Skopje

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, со исклучок
на аналгетици и анти-пиретици, за употрерба
при третирање на дерматолошки нарушувања,
автоимуни нарушувања, неуролошки нарушувања,
псоријази, мултиплекс склероза, Кронова болест,
отфрлање на транспланти (примател-vs-давател
или давател-vs-примател) и митохондриални
заболувања
(210) TM 2005/268

(220) 25/04/2005
(442) 30/09/2006

(551) индивидуална

(731) Schering-Plough Animal Health Corporation
1095 Morris Avenue, Union,

(510, 511)
кл. 34 - суров тутун, обработени и преработени
тутунски производи, цигари, цигарилоси, филтер
цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за
цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и
пепелници
(210) TM 2005/266

(220) 20/04/2005

State of New Jersey 07083, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(442) 30/09/2006
(731) Aktsionerno
HOLDING

Droujestvo

IMIZOL

BULGARTABAC

62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2005/269

(220) 25/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Schering-Plough Animal Health Corporation
1095 Morris Avenue, Union,
State of New Jersey 07083, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 34 - сиров тутун, обработени и преработени
тутунски производи, цигари, цигарилоси, филтер
цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за
цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и
пепелници
(210) TM 2005/267

(220) 20/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

FOOTVAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(540)

PANACLAR
TM 2005/266

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/270

(220) 20/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
State of New Jersey 07033, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПјЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FINADYNE
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(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанци
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување
кл. 5 - средства за дезинфекција, санитарни
препарати за медицински цели
(210) TM 2005/273

(220) 21/04/2005
(442) 30/09/2006
(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија
МАКОХЕМИЈА АД Скопје
ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - ветеринарни производи за употреба кај
добитокот, живината и кај останатите домашни
животни
(210) TM 2005/271

(220) 20/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) ЕЛ ДОМ Скопје
ул.Козле бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сина, светло и темно зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување
кл. 5 - средства за дезинфекција, санитарни
препарати за медицински цели
(210) TM 2005/274

(220) 21/04/2005
(442) 30/09/2006
(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија
МАКОХЕМИЈА АД Скопје
ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - правосмукалки

(540)

кл. 21 - куќни и кујнски апарати
(210) TM 2005/272

(220) 21/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија
МАКОХЕМИЈА АД Скопје
ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина, црвена и бела
(551) индивидуална

Trgovski marki

(591) светло и темно сина, црвена, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување
кл. 5 - средства за дезинфекција, санитарни
препарати за медицински цели

TM 2005/274
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(210) TM 2005/275

(220) 21/04/2005

(210) TM 2005/277

(220) 21/04/2005

(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006

(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија
МАКОХЕМИЈА АД Скопје

(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија
МАКОХЕМИЈА АД Скопје

ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат

ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат

ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) светло и темно сина, црвена, зелена и бела
(591) светло и темно сина, црвена, зелена и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување
кл. 5 - средства за дезинфекција, санитарни
препарати за медицински цели
(210) TM 2005/276

кл. 5 - средства за дезинфекција, санитарни
препарати за медицински цели
(210) TM 2005/278

(220) 21/04/2005

(220) 21/04/2005

(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006

(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија
МАКОХЕМИЈА АД Скопје

(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија
МАКОХЕМИЈА АД Скопје
ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK

ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) светло и темно сина, црвена, зелена и бела
(551) индивидуална

(591) светло и темно сина, црвена, зелена и бела

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување
кл. 5 - средства за дезинфекција, санитарни
препарати за медицински цели

TM 2005/275

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување
кл. 5 - средства за дезинфекција, санитарни
препарати за медицински цели

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/282

(220) 22/04/2005
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(210) TM 2005/284

(220) 22/04/2005

(442) 30/09/2006
(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(442) 30/09/2006
(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CAPTIVA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 41 - услуги за забава, имено, обезбедување
забавни настани во живо или снимени; услуги
на забави наменети или поврзани со радио,
телевизија, и глобална компјутерска мрежа;
производство, презентација и дистрибуција на
телевизиски и радио програми, интерактивна
забава; филмски и звучни видео записи; услуги
на електронско публикување; услуги на ноќни
клубови; услуги на дискотеки, услуги на клубови
за танцување
(210) TM 2005/283

(220) 22/04/2005
(442) 30/09/2006

кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(210) TM 2005/287

(442) 30/09/2006
(731) FORD MOTOR COMPANY,
a Delaware Corporation
One American Road, Dearborn,
Michigan 48126, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(731) Diageo North America, Inc.

FORD PROTECT

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/04/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување и водење (администрација)
договори за гаранција во областа на возилата
кл. 37 - услуги на правење и реализација на
планови за помош на патот; услуги врзани
за возила (сервисирање возила); правење и
реализација на планови за одржување
(210) TM 2005/291

(220) 27/04/2005
(442) 30/09/2006

(591) црвена, сива, црна и бела

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги за забава, имено, обезбедување
забавни настани во живо или снимени; услуги
на забави наменети или поврзани со радио,
телевизија, и глобална компјутерска мрежа;
производство, презентација и дистрибуција на
телевизиски и радио програми, интерактивна
забава; филмски и звучни видео записи; услуги
на електронско публикување; услуги на ноќни
клубови; услуги на дискотеки, услуги на клубови
за танцување

Trgovski marki

Whitehouse Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

JANUVEL
(551) индивидуална

TM 2005/291
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/292

(220) 27/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation

кл. 5 - лекови и фармацевтски производи,
дерматолошки препарати за локална примена
(210) TM 2005/301

(442) 30/09/2006
(731) „ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО
ул.„50та Дивизија” бр.12 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LA NOVA

One Merck Drive, P.O.Box 100,
Whitehouse Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

кл. 16 - неделни весници, магазини, печатени
изданија

(540)

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање)

JANUVIA

кл. 41 - објавување текстови (што не се
рекламни)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/295

(220) 28/04/2005

(210) TM 2005/305

(220) 29/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) UNIFRUTTI TRADERS LTDA.
MIRAFLORES No 222 PISO 23, SANTIAGO, CL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/04/2005
(442) 30/09/2006

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SONA
(551) индивидуална

(591) црвена, црна и бела

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3 - кoзметички препарати
кл. 5 - лекови и фармацевтски производи,
дерматолошки препарати за локална примена
(210) TM 2005/296

(220) 27/04/2005
(442) 30/09/2006

(510, 511)
кл. 31 - свежо овошје: јаболки, круши, грозје,
нектарини, праски, кајсии, сливи; киви, клементини
(мандарини без семки), портокали, лимони,
персимони (какии) и калинки

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

DOMIKA
(551) индивидуална

TM 2005/292

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/308

(220) 04/05/2005
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(210) TM 2005/311

(220) 04/05/2005
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006

(731) WYETH a Delaware corporation

(731) HONITON INDUSTRIES INC.

Five Giralda Farms Madison,

No.22, Lane 427, Dasheng Street,

New Jersey 07940-0874, US

Taichung City 408, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

HONITON

RYSTEON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 - прилагодливи клучеви (рачен алат); сет
со клучеви (рачен алат); мајмунски клучеви
(рачно управуван алат); клуч со отворени краеви
(рачно управуван); рачки за клучеви (рачен алат);  
вклопни клучеви (рачно управуван алат); адаптери
за длета на рачно управувани алати; длето (рачен
алат); брусни плочи (делови за рачен алат);
брусни камења (рачни алати)
(210) TM 2005/309

(220) 04/05/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
на рак (канцер) и болести и нарушувања на
централниот нервен систем; антиинфламаторни
фармацевтски препарати
(210) TM 2005/312

(442) 30/09/2006
(731) InBev S.A.
Grand-Place 1 1000 Brussels, BE

(442) 30/09/2006
(731) WYETH a Delaware corporation

(220) 04/05/2005

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Five Giralda Farms Madison,
(540)

New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

TORISEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
на рак (канцер) и болести и нарушувања на
централниот нервен систем; антиинфламаторни
фармацевтски препарати
(210) TM 2005/310

(510, 511)

(220) 04/05/2005

кл. 21 - шишиња направени од пластични
материјали

(442) 30/09/2006

кл. 32 - пиво

(731) WYETH a Delaware corporation
Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

TORIMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
на рак (канцер) и болести и нарушувања на
централниот нервен систем; антиинфламаторни
фармацевтски препарати

Trgovski marki

(551) индивидуална

(210) TM 2005/313

(220) 05/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) ЕЛ ДОМ
ул. Козле бб, MK
(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - правосмукалки
кл. 21 - куќни и кујнски апарати

TM 2005/313
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(210) TM 2005/314

(220) 05/05/2005

(210) TM 2005/320

(220) 09/05/2005
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) BENTLEY WORLDWIDE SHOES LIMITED

(731) Ford Motor Company
One American Road, Dearborn,

Imex Spaces, Atlantic Business Centre Atlantic
Street, Altrincham, Cheshire WA14 5NQ, UK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

Michigan 48126, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

1000, Скопје

1000, Скопје

(540)

(540)

UNDERGROUND

FORD

(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 25 - облека и обувки
(210) TM 2005/318

(510, 511)
кл. 36 - осигурување со гаранција и администрирање
на договори за гаранции во областа на моторните
возила

(220) 09/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за промет и услуги ФУТУРА 2/2 ДООЕЛ
ЕКСПОРТ-импорт
ул.Питу Гули бр.31, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/326

(220) 10/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica
10000 ZAGREB Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

FUTURA

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите:
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги
(210) TM 2005/319

(220) 09/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) Ford Motor Company
One American Road, Dearborn,
Michigan 48126, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(591) старо злато, црвена, црна, бела и златно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - ракија од сливи
(210) TM 2005/327

(220) 10/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica

(540)

FORD
(551) индивидуална

10000 ZAGREB Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 37 - услуги на поправка и одржување возила;
услуги за помош при неволја на пат

TM 2005/314

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(210) TM 2005/330

(220) 12/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12

(591) старо злато, црна и бела

1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 33 - ракија од сливи
(210) TM 2005/328

LUNATA

(220) 10/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) PERIDEO S.A
50 Venizelou street, 54631, Thessaloniki, GR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2005/331

(220) 12/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) тиркизна
(551) индивидуална

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 14 - накит, рачни часовници, џебни часовници,
синџирчиња за часовници, ремени за часовници,
кутии и сандачиња за часовници, ѕидни часовници,
нишалки за часовници; благородни метали и нивни
легури и производи од благородни метали или
обложени со нив, што не се вклучени во другите
класи; скапоцени камења; часовничарство (саатни
механизми) и хронометрички инструментил
кл. 18 - производи од кожа или имитација на
кожа што не се вклучени во другите класи; чанти,
актовки, торби за патување, куфери, чанта за
документи, ковчеџиња наменети за тоалетен
прибор т.н. ванитс цацес и колани за нив; чадори;
животинска кожа, кожа сурова или обработена,
чадори за сонце и стапови за пешачење, камшици,
седла, коњска опрема и седларници
кл. 20 - мали предмети покуќнина; огледала;
рамки за слики и рамки за    фотографии; кутии
за накит (не се од благороден метал); предмети
направени од дрво, плута, трска, трска, прачки,
стапови, прачки од врба, рогозина, рогови, коска,
слонова коска, коска од кит, школки, килибар,
седеф и замена за сите тие материјали или од
пластика
кл. 25 - обувки; чорапи; шалови за коса; шалови;
кравати; ракавици; облека

ТЕFINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба кај
човекот
(210) TM 2005/332

(220) 12/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

FLUCESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба кај
човекот

кл. 34 - запалки; кибрити; пепелници за пушачи
од неблагородни метали; сечачи за пури; кутии и
ковчеџиња за пури од неблагородни метали; кутии
и ковчеџиња за цигари од неблагородни метали

Trgovski marki

TM 2005/332
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(210) TM 2005/333

(220) 13/05/2005

(540)

(442) 30/09/2006

BARACLUDE

(731) F.HOFFMAN-LA ROCHE AG
CH-4058 Basel Grenzacherstr. 124, CH
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба кај
човекот

(540)

(210) TM 2005/337

ROACCUTANE

(220) 17/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) „ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО

(551) индивидуална

ул. „50та Дивизија” бр.12 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски   ветеринарни и санитарни
препарати;  диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/335

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 16/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) Aktsionerno
HOLDING

Droujestvo

BULGARTABAC

62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - неделни весници, печатени изданија за
деца и млади

бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање)
кл. 41 - објавување текстови (текстови што не се
рекламни)
(210) TM 2005/343

(220) 18/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за градежништво, трговија и услуги
БАЛНЕУМ ДООЕЛ
ул.”Младин Поповиќ” бр.1 Скопје, MK
(740) НИКОЛА ПОЛЕНАК

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 34 - суров тутун, обработени и преработени
тутунски производи, цигари, цигарилоси, филтер
цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за
цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и
пепелници
(210) TM 2005/336

(220) 16/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware Corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

TM 2005/333

(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење /готвење/,
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството /не се од благородни метали или
преслечени со нив/; чешли и сунѓери; четки /освен
сликарски четки/; материјали за правење четки;
производи што се користат за чистење; челична
волна; сурово и полуобработено стакло /освен
градежно стакло/; стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија не се опфатени со другите класи
(210) TM 2005/344

(220) 18/05/2005
(442) 30/09/2006
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(210) TM 2005/348

(220) 19/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) Hemofarm Koncern A.D.,
farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за градежништво, трговија и услуги
БАЛНЕУМ ДООЕЛ

HEPASOL

ул.”Младин Поповиќ” бр.1 Скопје, MK
(740) Никола Поленак

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции приспособени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за   дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење /готвење/,
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството /не се од благородни метали или
преслечени со нив/; чешли и сунѓери; четки /освен
сликарски четки/; материјали за правење четки;
производи  што се користат за чистење; челична
волна; сурово и полуобработено стакло /освен
градежно стакло/; стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија не се опфатени со другите класи
(210) TM 2005/345

(210) TM 2005/349

(442) 30/09/2006
(731) Hemofarm Koncern A.D.,
farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ISPIROL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции приспособени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за   дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(220) 19/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) WYETH a Delaware corporation
Five Giralda Farms Madison,

(220) 19/05/2005

(210) TM 2005/350

New Jersey 07940-0874, US

(220) 19/05/2005
(442) 30/09/2006

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(731) Hemofarm Koncern A.D.,
farmaceutsko-hemijska industrija

(540)

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU

NUASIS

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски
контрацептивни средства

препарати,

KARBAPIN

имено
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2005/350
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции приспособени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за   дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2005/351

(220) 19/05/2005
(442) 30/09/2006

(210) TM 2005/353

(442) 30/09/2006
(731) Hemofarm Koncern A.D.,
farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(731) Hemofarm Koncern A.D.,

PRILENAP

farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции приспособени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за   дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(540)

LEMOD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни препарати
и санитарни препарати; диететски супстанции
приспособени за употреба во медицината, храна
за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за   дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2005/352

(220) 19/05/2005
(442) 30/09/2006

(210) TM 2005/354
(731) Hemofarm Koncern A.D.,

farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

RAPTEK

farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции приспособени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за   дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(540)

OTOL H
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции приспособени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за   дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(220) 19/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) Hemofarm Koncern A.D.,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(220) 19/05/2005

(210) TM 2005/355

(220) 19/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) Hemofarm Koncern A.D.,
farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

SINEDOL
(551) индивидуална

TM 2005/351

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции приспособени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за   дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2005/356

(220) 19/05/2005
(442) 30/09/2006
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(210) TM 2005/372

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(731) Hemofarm Koncern A.D.,
farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

SPOROTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции приспособениза
употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за   дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2005/363

(220) 24/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) Mormaii Industria a Comercio, Importacao e
Exportacao de Artigos Esportivos Ltda.

(591) црвена, бела, златна, кафена, светло и темна и
црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
(210) TM 2005/373

(442) 30/09/2006
(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB

Rodovia SC 434, km. 3 - Palhocinha 88495-000City of Garopaba, State of Santa Catarina, BR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/05/2005

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, чевли и капи

(591) црвена, бела, златна, жолто кафена и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

Trgovski marki

TM 2005/373
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(210) TM 2005/374

(220) 26/05/2005

(210) TM 2005/376

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) FRANCK Prehrambena industrija

(731) FRANCK Prehrambena industrija

dionicko drustvo - ZAGREB

dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) темноцрвена, бела, сина, жолта и жолто кафена
(591) црвена, бела, златна, сина, жолто кафена и црна

(551) индивидуална

(554) тродимензионална

(510, 511)
кл. 30 - производи од жито(чипс)

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2005/377

кл. 30 - кафе
(210) TM 2005/375

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(220) 26/05/2005

(731) FRANCK Prehrambena industrija

(442) 30/09/2006

dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR

(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(540)

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, жолта, жолто кафена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) темноцрвена, црна, бела, жолта, зелена и жолто
кафена

кл. 30 - производи од жито

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - производи од жито (чипс)

TM 2005/374

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/379

(220) 26/05/2005
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(210) TM 2005/381

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) FRANCK Prehrambena industrija

(731) FRANCK Prehrambena industrija

dionicko drustvo - ZAGREB

dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црвена, бела, сиво сина и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај
(591) бела, темно црвена, зелена, сина и црна
(554) тродимензионална

(210) TM 2005/382

(442) 30/09/2006
(731) FRANCK Prehrambena industrija

(551) индивидуална

dionicko drustvo - ZAGREB

(510, 511)

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR

кл. 5 - диететски супстанции
(210) TM 2005/380

(220) 26/05/2005

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена, бела, сина, црвена, жолто кафена и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај
(591) црвена, бела, маслинесто зелена, сина и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај

(210) TM 2005/383

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

Trgovski marki

TM 2005/383
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(540)

(210) TM 2005/386

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
(591) црвена, бела, хромово зелена, сина и црна
(554) тродимензионална

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај
(210) TM 2005/384

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, жолто кафена, сина и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај
(210) TM 2005/387

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
(591) црвена, бела, зеленушкава, жолто кафена, сина и
црна

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај
(210) TM 2005/385

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, виолетова, сива и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(591) црвена, бела, виолетова, сина и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај

TM 2005/384

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/388

(220) 26/05/2005
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(210) TM 2005/391

(220) 26/05/2005

(442) 30/09/2006
(731) FRANCK Prehrambena industrija

(442) 30/09/2006
(731) ГРКОВ Александар

dionicko drustvo - ZAGREB

ул. Народна Младина 3 1430 Кавадарци, MK

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

XBOX
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, бела, жолто кафена, сива и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
(210) TM 2005/389

(220) 26/05/2005
(442) 30/09/2006

(731) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, матирана кафена, сива и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

Trgovski marki

кл. 9 - глувче (информатика), единици со
магнетна лента /информатика/, екрани за
прожектирање, интер - комуникации (апарати за
интер комуникации), информатички програми
/снимени/, информации (апарати за обработка на
информации), испитувач /скенер/информатика/,
компакт
дискови
(аудио-видео),
компакт
оптички дискови, компакт плочи (аудио видео),
конектори, магнетна лента (единици со магнетна
лента)/информатика, меѓуфазни површини
/информатика/, мемории за сметачи, менувачи
за дискови /информатика/, микропроцесори,
модеми, монитори /опрема/, обработка на
податоци (апарати за обработка на податоци),
печатачи за компјутер, податоци (подлоги за
податоци) магнетни, прекинувачи со две положби
/информатика/, репродукција на звук (апарати
за репродукција на звук), сметачи (помошни
мемории за сметачи), сметачи (работни програми
за сметачи), сметачи (снимени програми за
сметачи)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
глувче (информатика), единици со магнетна лента/
информатика/, екрани за прожектирање, интер
- комуникации (апарати за интер комуникации),
информатички програми /снимени/, информации
(апарати за обработка на информации), испитувач
/скенер/информатика/, компакт дискови (аудиовидео), компакт оптички дискови, компакт
плочи (аудио/видео), конектори, магнетна лента
(единици со магнетна лента)/информатика,
меѓуфазни површинв/информатика/, мемории
за сметачи, менувачи за дискови /информатика/,
микропроцесори, модеми, монитори /опрема/,
обработка на податоци (апарати за обработка
на податоци), печатачи за компјутер, податоци
(подлоги за податоци) магнетни, прекинувачи
со две положби /информатика/, репродукција на
звук (апарати за репродукција на звук), сметачи
(помошни мемории за сметачи), сметачи (работни
програми за сметачи), сметачи (снимени програми
за сметачи)
кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти,
изнајмување софтвери, изработка (концепирање)
на софтвери, консултации во врска со сметачи,
оптички услуги, сметачи (изнајмување сметачи),
сметачи (програмирање на сметачите), централна
база на податоци (изнајмување време за пристап
до базите на податоци)

TM 2005/391
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(210) TM 2005/392

(220) 26/05/2005

(210) TM 2005/396

(220) 31/05/2005
(442) 30/09/2006

(442) 30/09/2006
(731) ГРКОВ Александар

(731) Advanced Micro Devices, Inc.
One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US

ул. Народна Младина 3 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

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

(540)

1000, Скопје

XBOX 360

(540)

TURION

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - глувче (информатика), единици со
магнетна лента /информатика/, екрани за
прожектирање, интер - комуникации (апарати за
интер комуникации), информатички програми
/снимени/, информации (апарати за обработка на
информации), испитувач /скенер/информатика/,
компакт
дискови
(аудио-видео),
компакт
оптички дискови, компакт плочи (аудио видео),
конектори, магнетна лента (единици со магнетна
лента)/информатика,
меѓуфазни
површини/
информатика/, мемории за сметачи, менувачи
за дискови /информатика/, микропроцесори,
модеми, монитори /опрема/, обработка на
податоци (апарати за обработка на податоци),
печатачи за компјутер, податоци (подлоги за
податоци) магнетни, прекинувачи со две положби
/информатика/, репродукција на звук (апарати
за репродукција на звук), сметачи (помошни
мемории за сметачи), сметачи (работни програми
за сметачи), сметачи (снимени програми за
сметачи)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
глувче (информатика), единици со магнетна лента/
информатика/, екрани за прожектирање, интер
-комуникации (апарати за интер комуникации),
информатички програми /снимени/, информации
(апарати за обработка на информации), испитувач
/скенер/информатика/, компакт дискови (аудиовидео), компакт оптички дискови, компакт
плочи (аудио/видео), конектори, магнетна лента
(единици со магнетна лента)/информатика,
меѓуфазни површинв/информатика/, мемории
за сметачи, менувачи за дискови /информатика/,
микропроцесори, модеми, монитори /опрема/,
обработка на податоци (апарати за обработка
на податоци), печатачи за компјутер, податоци
(подлоги за податоци) магнетни, прекинувачи
со две положби /информатика/, репродукција на
звук (апарати за репродукција на звук), сметачи
(помошни мемории за сметачи), сметачи (работни
програми за сметачи), сметачи (снимени програми
за сметачи)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски хардвер; полупроводнички
уреди; микропроцесорски модули; потсистеми
за компјутерски хардвер, имено влезни единици,
излезни
единици,
централни
процесорски
единици, контролери на меморија, контролери на
периферните елементи и графички контролери;
и компјутерски софтвер, имено софтвер за
оперативен систем, софтвер за игри и софтвер за
тродименскионално графичко прикажување
(210) TM 2005/397

(220) 01/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) ALTER V & K podjetje za trgovino in zastopanje
d.o.o.
Ulica Jozeta Jame 14, 1(210) LJUBLJANA , SI
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - паричници, торби, ранци
кл. 25 - машки и женски панталони, куси
панталони, панталони за скијање, маици со куси
и долги ракави, поло маици, пуловери со и без
капуљача, пуловери со патент, женски џемпери
на раскопчување, јакни, зимски јакни, ветровки,
кошули со кратки и долги ракави, зимски капи, капи
со стреа, чорапи, ракавици, шалови, тренерки
(комплет), памучни колани; кожни и пластични
ремени (за облекување), здолништа, машки и
женски обувки, ракавици
кл. 28 - даски за ролирање (скиборд), даски за
скијање (сноуборд)

кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти,
изнајмување софтвери, изработка (концепирање)
на софтвери, консултации во врска со сметачи,
оптички услуги, сметачи (изнајмување сметачи),
сметачи (програмирање на сметачите), централна
база на податоци (изнајмување време за пристап
до базите на податоци)

TM 2005/392

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/398

(220) 01/06/2005
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(210) TM 2005/402

(442) 30/09/2006
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 03/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
ГРОЗД 2400 СТРУМИЦА
Стадион бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

BUSINESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработки од тутун -   особено
цигари, производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2005/399

(220) 02/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) MC CAIN ALIMENTAIRE

(591) зелена, сина, црвена и бела

(A French joint stock company)
Parc d’Enterprises de la Motte du Bois
62440 HARNES-FRANCE, FR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - природна изворска газирана вода

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/408

(220) 06/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

FREEZ’CHILL’
(551) индивидуална

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(510, 511)
кл. 29 - конзервирани, суви и печени компири;
пржени компири; смрзнати пржени компири;
готова храна од компири
(210) TM 2005/401

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 03/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
ГРОЗД 2400
Стадион бб, 2400 Струмица, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - демонстрација на производи; ширење
рекламен материјал
(210) TM 2005/409

(220) 06/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. “29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(591) сина, темно сина и бела
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 32 - природна изворска негазирана вода

Trgovski marki

TM 2005/409

216 Glasnik, 13/3, str.133-241, septemvri 2006 Skopje

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - демонстрација на производи; ширење
рекламен материјал
(210) TM 2005/410

(220) 06/06/2005
(442) 30/09/2006
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - демонстрација на производи; ширење
рекламен материјал
(210) TM 2005/415

(220) 08/06/2005
(442) 30/09/2006
(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови „МЛЕКАРА” Акционерско друштво
Битола
ул.”Долнооризарски пат” б.б, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - демонстрација на производи; ширење
рекламен материјал
(210) TM 2005/412

(220) 06/06/2005
(442) 30/09/2006
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TM 2005/410

(591) бела, црвена, темно зелена и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - јогурт
(210) TM 2005/417

(220) 09/06/2005
(442) 30/09/2006
(731) Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС
КОМПАНИ ДОО Скопје
ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 67, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

NEW MOMENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - oгласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување
на наставата, забава, спортски и културни
активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

Trgovski marki
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oбука (освен апарати); пластични материјали за
амбалажа (не се опфатени со другите   класи);
печатарски букви; клишиња

(220) 09/06/2005
(442) 30/09/2006

кл. 25 - облека, обувки, покривки за глава

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

кл. 28 - игри и играчки

Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук;желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за јадење и масти

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 - кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб, колач, слатки; бомбони; сладолед; мед, сируп
од меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосеви (мирудии); мирудии; мраз

(591) бела, сина и модра

кл. 32 - безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и останати препарати за
подготовка на пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - храна за бебиња и диететски производи
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за јадење и масти
кл. 30 - кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб, колач, слатки; бомбони; сладолед; мед, сируп
од меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосеви (мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 - безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и останати препарати за
подготовка на пијалоци
(210) TM 2005/419

(210) TM 2005/420

(220) 09/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и бела

(220) 09/06/2005

(551) индивидуална

(442) 30/09/2006

(510, 511)
кл. 5 - санитарни препарати за медицинска
намена; диететски супстанции приспособени за
медицинска употреба; храна за бебиња
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи; маркетиншки студии

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/421

(220) 09/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) Hyundai Corporation
226, Shinmunro-1 ka, Jongno-gu, Seoul, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) светло кафена, жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - храна за бебиња и диететски производи
кл. 16 - хартија, картон и производи од тој
материјал (картон) што не се опфатени со другите
класи; печатени работи; книговезачки материјали;
фотографии; канцелариски материјал, прибор за
пишување; лепила (лепливи состојки за хартиени
производи или покуќнина); прибор за сликање;
четки; машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); опрема за настава и

Trgovski marki

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини за извлекување метал, машински
преси, машини за правење навои, машини за
завртување, машини за штанцање, машини за
опсекување и заковување, ковачки машини,
чекани (машински), машини за виткање, машини
за заковување, машински ексцентри, глодалки,
вертикални рендалки, машини за дупчење,
дупчалки (освен за обработка на дрво), машини за
сув печат, машини за штанцање, стругови (освен
за обработка на дрво), машини за обработка на

TM 2005/421
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пластика, хидраулични преси, преси за рамнење,
машини за набирање, ротациони глодалки,
машини за деформирање, компресиони машини,
брусилки, хидраулични маслени преси, канални
глодалки, машини за гравирање, леарски машини,
машини за исцртување, машини за ковење,
машини за пробивање, машини за рамнење,
фрези (глодалки), машини за обликување,
машини за брусење, апарати за гасно заварување,
пневматски чекани, брусилки, дупчалки, машини
за ласерско сечење, заварувачи на притисок
на триење, оксигено-ацетиленски апарати за
сечење и заварување, воздушни дупчалки,
воздушни чекани, гасно управувани цевки за
издувување при лемење, електрични ножици,
машини за електрично заварување, електрични
чекани, електрични рачни дупчалки, машини за
заварување со електричен млаз, гасно управувани
цевки за издувување при сечење, машини за
супер-сонично заварување, коси чекани, дупчалки,
бургии, држачи при дупчење, глави за дупчалки,
машини за приклучување, развртувачи, отсекувачи
со глодање, машини за монтажа на велосипеди,
електрични мотори, апарати за автоматско
отстранување и местење на пневматици, уреди за
конверзија на горивото кај мотори со внатрешно
согорување, уреди за палење кај   мотори   со  
внатрешно согорување, свеќички за мотори со
внатрешо согорување, грејачи за дизел мотори,
ладилници за моторни погони, издувници за
моторни погони, пригушници за моторни погони,
цилиндри за мотори, бензински мотори различни
од оние кај возилата, дизел мотори различни од
оние кај возилата, пневматски млазни мотори
различни од оние кај возилата, хидроулични
турбини различни од оние кај возилата, парни
турбини различни од оние кај возилата, турбо
млазни мотори различни од оние кај возилата,
турбо базирани мотори различни од оние кај
возилата, преобразувачи на моментот различни
од оние кај возилата, вентили за цилиндри, глави
за цилиндри кај моторни погони, инјектори за
мотори, магнети за инјектори за мотори, вентили
за мотори, задвижувачи на нуклеарен напон,
карбуратори,
карбураторски
доставуавачи,
клипови, клипни сегменти, воздушни компресори,
пумпи на компресиран воздух, водни пумпи,
повратни компресори, повратни вакуумски пумпи,
повратни пумпи, центрифугални издувувачи,
центрифугални компресори, центифугални пумпи,
издувувачи на аксијален проток, компресори на
аксијален проток, пумпи на аксијален проток,
турбо дувалки, дифузиони пумпи, ротациони
дувалки, ротациони компресори, ротациони
вакуумски пумпи, ротациони пумпи, електрични
миксери за домаќинство, електични метли за
домашна употреба, електрични преси за овошје за
домашна употреба, електрични мелници/дробилки
за домашна употреба, електрични блендери за
домашна употреба, автоматски машини за миење
садови, електрични ножици, електрични машини
за чистење, електрични чистилки, електрични
машини за полирање на чевли, електрични
отворачи за конзерви, кеси за правосмукалки,
електрични правосмукалки

TM 2005/422

кл. 9 - телевизори (со катодна цевка, со течна
плазма и со течен кристал), микро музички
системи, ДВД плеери, видео рикордери, видеокомпакт диск плеери, преносни компакт диск
плеери, касетофони, микробранови печки за
домашна употреба, МПЗ плеери, дигитални
камери, мобилни телефони, телефони, автоматски
секретарки, електрични рачни пегли, светилки за
фотографски блицови, видео ленти, чистачи за
глави на видео рекордери, празни аудио-видео
компакт дискови, дискови за снимање звук, празни
дискови за снимање
кл. 11 - фрижидери, клима уреди, шпорети на гас,
фенови, навлажнувачи на воздух, чистачи на вода,
бидеа, машини за кафе, електрични светилки и
светилки за домашна примена, безбедносни ламби
за подземна примена, светилки за прочистување
на воздухот од инсекти, динамо светилки, светилки
за празнење и дополнителна опрема, светилки за
водени површини, живини светилки, аквариумски
светилки, инфрацрвени светилки, плафонски
светилки стандардни светилки, флуоросцентни
светилки
(210) TM 2005/422

(220) 09/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

REXONA AIR PETALS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејови за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и по бричење; талкпудра; препарати за капење во бања и туширање;
лосиони за коса; пасти за заби; немедицински
препарати за миење на устата; дезодоранси;
антипреспиранти за лична употреба; немедицински
тоалетни препарати
(210) TM 2005/425

(220) 10/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

СТРЕПТАЗОЛ
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/426

(220) 10/06/2005
(442) 30/09/2006
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(210) TM 2005/428

(442) 30/09/2006
(731) Mittal Steel Technologies Limited
3 rd floor, Les Cascades Edith Cavell Street,
Port Louis, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - производи од железо, челик, легури на
железо, ДРИ, директно редуциран челик, деректен
редуциран челик, лимени плочи, галванизиран
челик, челик обложен со боја или алуминиум;
железо челик, легури на железо, ДРИ, директно
редуциран челик, директeн редуциран челик,
лимени плочи, галванизиран челик, челични
производи обложени со боја или алуминиум во
форма на блокови, плочи, цевки, туби, покривки,
ленти, фолии, прачки, жици, калеми, греди,
плочи (меѓупроизводи) палки, секции и други
форми; железна руда; меѓупроизводи и метални
материјали за железни пруги; градени материјали
од метал; неелектрични кабли, жици и јажиња од
железо, челик, легури од железо, ДРИ, директно
редуциран челик, директен редуциран челик,
лимени плочи, галванизиран челик, челик обложен
со боја или алуминиум; железарии, шајки и мали
предмети од метал; кален челик; производи од
метал; сите други производи во класата 6

(540)

(591) бела, сива, златна, сребрена, црна и жолтокафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - ракија

кл. 39 - изнајмување возила за движење по море и
воздух, чување руда, метали и легури и сите други
услуги во класата 39

(210) TM 2005/427

(220) 10/06/2005
(442) 30/09/2006
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 10/06/2005

кл. 40 - галванизација; чистење челик; директно
редуцирање на железото; производство на челик;  
калење на челикот; лиење  на челик; производство
на метал; калење метал; лиење метал; и сите
други услуги во класата 40
(210) TM 2005/430

(220) 10/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) KEYMILE GmbH
Wohlenbergstrasse 3 30179 Hannover, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

MILEGATE
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, сива, златна, сребрена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - ракија

Trgovski marki

кл. 9 - апарати за пренос и прием за употреба со
трансмисиска техника преку водови; апарати за
пренос и прием наменети за безжична трансмија

TM 2005/430

220 Glasnik, 13/3, str.133-241, septemvri 2006 Skopje

(210) TM 2005/436

(220) 14/06/2005

(540)

(442) 30/09/2006

BELVITA

(731) Дрога Колинска дооел Скопје
ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - нутриционистички дополнувачи (додатоци)
за храна, вклучително енергетски табли (bars),
ниско-јагленохидратни табли (bars) и диетални
табли (bars)

(540)

GOLD GRAND

кл. 29 - готови лесни оброци што се состојат
првенствено од месо, риба, живина или зеленчук
во форма на сендвич или салата и можат да се
најдат во разладниот оддел во супермаркетот;
производи за мачкање од сирење, путер и
маргарин; млечни пијалоци што би вклучувале
млечен пијалок со додатна вредност (value-added
milk drinks) како што се млечни/овошни шејкови
„smoothie” и пијалоци на база на јогурт

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе),
кафе (растителни производи што го заменуваат
кафето), чоколадни пијалаци
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за
кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи што го заменуваат
кафето), чоколадни пијалаци
(210) TM 2005/437

кл. 30 - кафе, чај, кекси табли (bars), крекери,
чоколади, слатки и снек табли (bars), вклучително
житни табли (bars), табли (bars) за доручек,
гранола табли (granola bars) и слатки табли (candy
bars); готови јадења што се состојат првенствено
од тестенини или ориз и што можат да се најдат  во
разладниот оддел во супермаркетот; производи за
мачкање на сендвич, т.е., производи за мачкање
од екстракт на квасец; чоколадни производи
за мачкање; кафе/млеко пијалок и енергетски
пијалок на база на сурутка

(220) 15/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) Македонски Текстил Груп
ул. Скупи бб 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 32 - сокови и вода
(210) TM 2005/439

(442) 30/09/2006

(591) бела, светло и темно сива

(731) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.,

(551) индивидуална

THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD,

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
(рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници
и хронометарски инструменти
кл. 25 - облека, чевли и капи
(210) TM 2005/438

(220) 15/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.,
THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD,
ILLINOIS 60093, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

TM 2005/436

(220) 15/06/2005

ILLINOIS 60093, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

БЕЛВИТА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - нутриционистички дополнувачи (додатоци)
за храна, вклучително енергетски табли (bars),
ниско-јагленохидратни табли (bars) и диетални
табли (bars)
кл. 29 - готови лесни оброци што се состојат
првенствено од месо, риба, живина или зеленчук
во форма на сендвич или салата и можат да се
најдат во разладниот оддел во супермаркетот;
производи за мачкање од сирење, путер и
маргарин; млечни пијалоци што би вклучувале
млечен пијалок со додатна вредност (value-added
milk drinks) како што се млечни/овошни шејкови
„smoothie” и пијалоци на база на јогурт

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 30 - кафе, чај, кекси, кекс табли (bars), крекери,
чоколади, слатки и снек табли (bars), вклучително
житни табли (bars), табли (bars) за доручек,
гранола табли (granola bars) и слатки табли (candy
bars); готови јадења што се состојат првенствено
од тестенини или ориз и што можат да се најдат  во
разладниот оддел во супермаркетот; производи за
мачкање на сендвич, т.е., производи за мачкање
од екстракт на квасец; чоколадни производи
за мачкање; кафе/млеко пијалок и енергетски
пијалок на база на сурутка
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(540)

кл. 32 - сокови и вода
(210) TM 2005/453

(220) 21/06/2005
(442) 30/09/2006

ul. Bore Stankovica br. 2, P-BOX 21,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити

11250 Beograd, YU

(210) TM 2005/463

(731) Produzece za medicinsko snabdevanje na
veloko i malo, proizvodnju i spolnju trgovinu
PHARMANOVA CO DOO

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

(220) 23/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC.,
a Delaware Corporation
1105 North Market Street, Suite 1217, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, сина, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2005/460

(220) 22/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 9 - електрични, електро-технички и електронски
уреди; апарати и опрема; телефонски централи и
апарати за нив; автоматски телефонски централи,
автоматски месни и меѓумесни телефонски
централи и локални и меѓуградски телефонски
мрежи, куќни автоматски и рачни телефонски
централи; телефонски апарати за претплатници;
уреди за телефонија со носечки бранови и апарати
за такви уреди, како и даватели и приемници
и опрема за нив; уреди за комуникација со
импулсни сигнали, мрежа и опрема за тоа;
уреди за комуникации со говорни зачестености,
повторувачи за мрежи во комуникациониот
систем со говорни зачестености, направи за
пупинизирање и трансмисиски линии; генератори
на електрични бранови, засилувачи, модулатори
и демодулатори; радио даватели и телевизиски
даватели; даватели за комуникација со усмерени
бранови помеѓу две дадени точки и приемници за
тоа; радио антени; трансмисиски линии за радио
зачестености; кабли и жици за комуникациски и
сигнални уреди; приемници за радио-дифузија
и телевизија, такви или во комбинација со
електрични грамофони; електрични уреди за
сигнализација, алармирање и покажување,
како и опрема за тоа; уреди за пренос на
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факсимили и опрема за тоа; комуникациски
апарати со впишување како телепринтери,
перфоратори и реперфоратори; полупроводници
и полупроводнички направи, вклучително и уреди
за снабдување со струја, напонски регулатори и
катодно-заштитни направи; склопки за опрема
на електрични централи; електронски цевки
со вакуум или гасни; електронски цевки за
репродукција на слики со катодни снопови на
електрони, електрични трансформатори, калеми и
филтри; електрични батерии; уреди за обработка
статистички податоци и апарати за тоа; уреди за
ракување со материјали и апарати за тоа; уреди и
опрема за радио навигација и изнаоѓање правец;
мерни и научни апарати и прибор
кл. 11 - електрични уреди за ладење, електрични
шпорети и фурни, електрични уреди за
кондиционирање на воздухот
(210) TM 2005/466

(220) 24/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and ezisting under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CHEVROLET VIVANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(210) TM 2005/468

(220) 24/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) Visa International Service Association
900 Metro Center Boulevard Foster City,
California 94404, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) сина и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

TM 2005/466

или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на потадоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер;
кодирани картички имено, магнетни картички и
картички кои содржат интегрални кола, особено,
за финансиски апликации; електични апарати и
инструменти, имено, читачи на магнетна, кодирана
и електронска носач на податоци. картичка за
регистрацијата, трансмисија, репродукција на
податоци вклучително звук и слики; апарати
за читање картички, имено, терминали за
компјутерско бирање, апарати за печатење,
имено, компјутерски принтери за системи за
обработка на податоци и системи за финансиски
трансакции; системи за читање на мемориски
картички и системи за читање податоци во
мемории што имаат мемории на интегрални кола
и мемории за картички за банкарство; машини
за распределба на кеш, имено АТМ (автомати за
пари),; компјутерски терминали и компјутерски
софтвер за употреба во финансиските услуги,
банкарство и телекомуникациски индустрии за
авторизација, расчистување и подмирување на
финансиски трансакции; опрема за обработка
на податоци, имено компјутерски терминали и
компјутерски софтвер за финансиски апликации;
компјутерски хардвер во вид на паметни (smart)
картички и читачи на податоци што содржат
транспондери и други уреди за плаќање од
близина
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување што не се опфатени во другите
класи, печатарски букви, клишиња; канцелариски
прибори и печатени работи и хартиени производи,
имено, пенкала, моливи, подлошки, папки, држачи
за визит карти, притискачи, стационарен вид на
портфолиа, отворачи на писма и налепници/
ознаки, печатени формулари, печатени банкарски
картички, формулари за пријавување, продажба
и наплата, папки за праќање пошта, пликоа,
втиснувачи/означувачи,
билтени,
брошури,
магазини, памфлети, флаери, изјави-вметоци
што се однесуваат на програми за плаќање на
потрошувачи, информациски и инструкциски
прирачници што се однесуваат на програми за
плаќање на потрошувачите
кл. 36 - финансиски услуги, банкарство, услуги
за плаќање сметки, услуги кредитни картички,
услуги за дебитни картички, услуги за платежни
картички (charge card), услуги за при-пејд
картички, електронски кредит и дебит трансакции,
електронски трансфер на фондови, услуги на
паметни (smart) картички и електронски кеш,
исплати на кеш, замена на кеш издаден од кредитни
картички и дебитни картички, електронски кеш

Trgovski marki

Glasnik,

трансакции, верификација на чекови, исплата
на чекови, услуги на пристап до депозит и АТМ
услуги (автомати за пари), услуги на процесирање
на плаќањата услуги на аутентизација на
трансакции и услуги на верификација, услуги
за осигурување со гаранција на патничко
осигурување, услуги на електронски трансфер
на фондови и услуги на менувачници, услуги на
финансиски пресметки и менаџмент на ризик за
други во полето на потрошувачки кредити, услуги
на кредит менаџмент, и ширење на финансиски
информации преку глобална компјутерска мрежа
(210) TM 2005/472
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(210) TM 2005/475

(220) 28/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити

CHEVROLET EPICA

(210) TM 2005/476

(551) индивидуална

(220) 28/06/2005
(442) 30/09/2006

(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(210) TM 2005/473

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US

(220) 27/06/2005
(442) 30/09/2006

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,

Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

KITBITS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнa што не се вклучени во други
класи; живи животни, свежо овошје и зеленчук,
храна за животни и адитиви на храна за животни;
сипина коска; коски и работи за џвакање кои се
јадат; легла за животни
кл. 44 - ветеринарни услуги; болници за животни;
хигиенска нега и нега на убавината за животни;
добротворни и консултански услуги во врска
со нега за животни; одгледување, развој и
истражувачки услуги во врска со животните

Trgovski marki

кл. 16 - хартија, картон и печатени производи; се
за употреба во врска со пакување
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2005/477

(220) 28/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

TM 2005/477
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(540)

(540)

ОPTRA

KATZINIS

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(210) TM 2005/479

кл. 31 - земјоделска, градинарски и шумски
продукти и зрна што не се вклучени во други
класи; живи животни; свежо овошје и свеж
зеленчук; храна за животни и адитиви на храната
за животни; сипина коска; коски и работи за
џвакање што се јадат; легла за животни

(220) 29/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/484

(220) 29/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,

PALL MALL (WORD- BLOCK LETTERS)

Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(551) индивидуална

1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2005/480

(220) 29/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.

DENTABITS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделска, градинарски и шумски
продукти и зрна што не се вклучени во други
класи; живи животни; свежо овошје и свеж
зеленчук; храна за животни и адитиви на храната
за животни; сипина коска; коски и работи за
џвакање што се јадат; легла за животни

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2005/487

(220) 30/09/2006
(442) 30/09/2006

(591) портокалова, жолта, црвена, темно црвена, сина,
светло сина, модра, зелена, светло зелена и
розова
(551) индивидуална

(731) Друштво за трговија и услуги ДОРА КЛАСИК
ДООЕЛ експорт-импорт
ул. Народен Фронт 34 б ДТЦ Капиштец
Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2005/483

(220) 29/06/2005
(442) 30/09/2006

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(591) златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажување и врзување, горива (вклучително и
течни горива за мотори) материи за осветлување
свеќи и фитили за осветлување т.е. моторни
масла за автомобили и моторцикли
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,

TM 2005/479

Trgovski marki

Glasnik,

оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
транформирање, акомулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот, апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дескови
за снимање, автоматски машини и механизми за
апарати што се активираат со монети или житони,
регистар каси, машини за снимање и опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи т.е.
услуги за продажба на големо и мало на моторни
возила и моторцикли
(210) TM 2005/489
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(210) TM 2005/497

(442) 30/09/2006
(731) ДООЕЛ „РАКО КОЛА”
ул. Едвард Кардељ бр. 362, 6330 Струга, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

GOGLA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови и сирупи

(220) 01/07/2005
(442) 30/09/2006

(731) SSG LISCO LLC
3330 Cumberland Blvd. Suite 800, Atlanta,
GA 30339, US

(220) 04/07/2005

(210) TM 2005/498

(220) 04/07/2005
(442) 30/09/2006

(731) ДООЕЛ „РАКО КОЛА”
ул. Едвард Кардељ бр. 362, 6330 Струга, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

JORI
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови и сирупи

кл. 25 - облека, имено, машка, женска и детска
спортска облека
(210) TM 2005/490

(220) 01/07/2005
(442) 30/09/2006

(731) SGG LISCO LLC

(210) TM 2005/501

(442) 30/09/2006
(731) DP Beverages Limited
P.O.Box GT 265 Walker House, Mary Street,
George Town, Grand Cayman,

3330 Cumberland Blvd. Suite 800, Atlanta,
GA 30339, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(220) 05/07/2005

Cayman Islands BW1, KY
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(540)

1000, Скопје
(540)

DR PEPPER
(551) индивидуална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, имено, машка, женска и детска
спортска облека

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

TM 2005/501
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(210) TM 2005/502

(220) 05/07/2005

(510, 511)
кл. 4 - идустриски масла и масти; средства за
подмачкување; производи за впивање, влажнење
и собирање прашина; горива (вклучително и
бензин за мотори) и расветлувачки средства

(442) 30/09/2006
(731) Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park, 5 Lochside Way,

кл. 35 - продажба на големо и мало на прехранбени
и непрехранбени производи

Edinburgh EH12 9DT, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 37 - сервисни услуги, подмачкување, полнење
гориво, поправки, одржување и чистење на
возила

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 - услуги за закрепнување (хранење)

PARROT BAY

(210) TM 2005/509

(442) 30/09/2006

(551) индивидуална

(731) INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

(510, 511)

Avenija Veceslava Holjevca 10,

кл. 33 - алкохолни напитоци (освен пиво)
(210) TM 2005/503

(220) 06/07/2005

HR-10000 ZAGREB, HR

(220) 05/07/2005

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(442) 30/09/2006

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

(731) Diageo Scotland Limited

(540)

Edinburgh Park, 5 Lochside Way,
Edinburgh EH12 9DT, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - идустриски масла и масти; средства за
подмачкување; производи за впивање, влажнење
и собирање прашина; горива (вклучително и
бензин за мотори) и расветлувачки средства

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - продажба на големо и мало на прехранбени
и непрехранбени производи

кл. 33 - алкохолни напитоци (освен пиво)
(210) TM 2005/508

кл. 37 - сервисни услуги, подмачкување, полнење
гориво, поправки, одржување и чистење на
возила

(220) 06/07/2005
(442) 30/09/2006

(731) INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10,
HR-10000 ZAGREB, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 43 - услуги за закрепнување (хранење)
(210) TM 2005/510

(220) 06/07/2005
(442) 30/09/2006

(731) INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10,

(540)

HR-10000 ZAGREB, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена и сребрена
(551) индивидуална

(591) сина и црвена
(551) индивидуална

TM 2005/502
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(540)

(510, 511)
кл. 4 - идустриски масла и масти; средства за
подмачкување; производи за впивање, влажнење
и собирање прашина; горива (вклучително и
бензин за мотори) и расветлувачки средства
кл. 35 - продажба на големо и мало на прехранбени
и непрехранбени производи
кл. 37 - сервисни услуги, подмачкување, полнење
гориво, поправки, одржување и чистење на
возила
кл. 43 - услуги за закрепнување (хранење)
(210) TM 2005/511

(220) 06/07/2005
(442) 30/09/2006

(731) INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10,
HR-10000 ZAGREB, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена, сребрена, жолта и сива
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - идустриски масла и масти; средства за
подмачкување; производи за впивање, влажнење
и собирање прашина; горива (вклучително и
бензин за мотори) и расветлувачки средства
кл. 35 - продажба на големо и мало на прехранбени
и непрехранбени производи
кл. 37 - сервисни услуги, подмачкување, полнење
гориво, поправки, одржување и чистење на
возила
кл. 43 - услуги за закрепнување (хранење)
(210) TM 2005/513

(591) сина и црвена

(220) 06/07/2005
(442) 30/09/2006

(551) индивидуална

(731) INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

(510, 511)
кл. 4 - идустриски масла и масти; средства за
подмачкување; производи за впивање, влажнење
и собирање прашина; горива (вклучително и
бензин за мотори) и расветлувачки средства
кл. 35 - продажба на големо и мало на прехранбени
и непрехранбени производи

Avenija Veceslava Holjevca 10,
HR-10000 ZAGREB, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 37 - сервисни услуги, подмачкување, полнење
гориво, поправки, одржување и чистење на
возила
кл. 43 - услуги за закрепнување (хранење)
(210) TM 2005/512

(220) 06/07/2005
(442) 30/09/2006

(731) INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10,
HR-10000 ZAGREB, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) сина, црвена и сребрена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - идустриски масла и масти; средства за
подмачкување; производи за впивање, влажнење
и собирање прашина; горива (вклучително и

Trgovski marki
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бензин за мотори) и расветлувачки средства
кл. 35 - продажба на големо и мало на прехранбени
и непрехранбени производи

(210) TM 2006/302

кл. 37 - сервисни услуги, подмачкување, полнење
гориво, поправки, одржување и чистење на
возила

(731) МАКПРОГРЕС ДОО

кл. 43 - услуги за закрепнување (хранење)
(210) TM 2005/514

(220) 06/07/2005

(220) 14/03/2006
(442) 30/09/2006

ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(442) 30/09/2006
(731) INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10,
HR-10000 ZAGREB, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 - млечни производи
(591) сина, црвена и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - идустриски масла и масти; средства за
подмачкување; производи за впивање, влажнење
и собирање прашина; горива (вклучително и
бензин за мотори) и расветлувачки средства

кл. 30 - какао, крем, чоколаден крем, вафли,
какао, какао (пијалоци врз база на какао), какао
(производи од какао), какао со млеко, пудинзи,
сладолед, сладолед (прашок за сладолед),
слаткарски производи, слатки, торти, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада

кл. 35 - продажба на големо и мало на прехранбени
и непрехранбени производи
кл. 37 - сервисни услуги, подмачкување, полнење
гориво, поправки, одржување и чистење на
возила
кл. 43 - услуги за закрепнување (хранење)
(210) TM 2006/241

(220) 01/03/2006
(442) 30/09/2006

(731) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(540)

(591) бела, кафена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе
кл. 43 - услуги за подготвување на храна и
пијалоци

TM 2005/
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
(510)

(210)

kl. 1

TM 2002/0874
TM 2002/0875
TM 2004/0111
TM 2004/0766
TM 2004/0767

kl. 2

TM 2003/0048
TM 2004/0110

kl. 3

TM 2001/1023
TM 2002/0872
TM 2003/0442
TM 2003/0443
TM 2003/0673
TM 2004/0819
TM 2004/1047
TM 2005/0096
TM 2005/0121
TM 2005/0198
TM 2005/0245
TM 2005/0246
TM 2005/0247
TM 2005/0248
TM 2005/0249
TM 2005/0250
TM 2005/0272
TM 2005/0273
TM 2005/0274
TM 2005/0275
TM 2005/0276
TM 2005/0277
TM 2005/0278
TM 2005/0295
TM 2005/0422
TM 2005/0437

TM 2002/0842
TM 2003/0845
TM 2004/0709
TM 2005/0487
TM 2005/0508
TM 2005/0509
TM 2005/0510
TM 2005/0511
TM 2005/0512
TM 2005/0513
TM 2005/0514
Trgovski marki
kl. 4

(510)

kl. 5

(210)

TM 2002/0175
TM 2002/0406
TM 2002/0714
TM 2002/0873
TM 2003/0440
TM 2003/0441
TM 2003/0673
TM 2003/0827
TM 2003/0828
TM 2003/0829
TM 2003/0831
TM 2003/0832
TM 2003/0833
TM 2003/0834
TM 2003/0835
TM 2004/0663
TM 2004/0673
TM 2004/0674
TM 2004/0675
TM 2004/0676
TM 2004/0677
TM 2004/0678
TM 2004/0722
TM 2004/0863
TM 2004/0864
TM 2004/0868
TM 2004/0869
TM 2004/0873
TM 2004/0879
TM 2004/0880
TM 2004/0972
TM 2004/1040
TM 2005/0026
TM 2005/0027
TM 2005/0029
TM 2005/0030
TM 2005/0032
TM 2005/0055
TM 2005/0058
TM 2005/0062
TM 2005/0066
TM 2005/0067
TM 2005/0068
TM 2005/0069
TM 2005/0070
TM 2005/0075
TM 2005/0076

(510)

(210)

TM 2005/0077
TM 2005/0078
TM 2005/0079
TM 2005/0096
TM 2005/0097
TM 2005/0098
TM 2005/0099
TM 2005/0100
TM 2005/0101
TM 2005/0102
TM 2005/0113
TM 2005/0115
TM 2005/0118
TM 2005/0121
TM 2005/0123
TM 2005/0124
TM 2005/0125
TM 2005/0128
TM 2005/0129
TM 2005/0130
TM 2005/0131
TM 2005/0132
TM 2005/0133
TM 2005/0134
TM 2005/0135
TM 2005/0136
TM 2005/0140
TM 2005/0174
TM 2005/0184
TM 2005/0186
TM 2005/0187
TM 2005/0198
TM 2005/0203
TM 2005/0212
TM 2005/0213
TM 2005/0214
TM 2005/0215
TM 2005/0216
TM 2005/0223
TM 2005/0224
TM 2005/0225
TM 2005/0226
TM 2005/0227
TM 2005/0228
TM 2005/0229
TM 2005/0230
TM 2005/0233
Pregledi
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(510)

kl. 6

kl. 7

kl. 8
Pregledi

(210)

(510)

(210)

TM 2005/0234
TM 2005/0267
TM 2005/0268
TM 2005/0269
TM 2005/0270
TM 2005/0272
TM 2005/0273
TM 2005/0274
TM 2005/0275
TM 2005/0276
TM 2005/0277
TM 2005/0278
TM 2005/0291
TM 2005/0292
TM 2005/0295
TM 2005/0296
TM 2005/0309
TM 2005/0310
TM 2005/0311
TM 2005/0330
TM 2005/0331
TM 2005/0332
TM 2005/0333
TM 2005/0336
TM 2005/0345
TM 2005/0348
TM 2005/0349
TM 2005/0350
TM 2005/0351
TM 2005/0352
TM 2005/0353
TM 2005/0354
TM 2005/0355
TM 2005/0356
TM 2005/0379
TM 2005/0418
TM 2005/0419
TM 2005/0420
TM 2005/0425
TM 2005/0438
TM 2005/0439
TM 2005/0453

kl. 9

TM 2001/0839
TM 2002/1012
TM 2003/0049
TM 2003/0762
TM 2003/0763
TM 2004/0407
TM 2004/1017
TM 2004/1030
TM 2005/0116
TM 2005/0117
TM 2005/0137
TM 2005/0151
TM 2005/0152
TM 2005/0160
TM 2005/0165
TM 2005/0180
TM 2005/0181
TM 2005/0182
TM 2005/0183
TM 2005/0271
TM 2005/0313
TM 2005/0391
TM 2005/0392
TM 2005/0396
TM 2005/0421
TM 2005/0430
TM 2005/0463
TM 2005/0468
TM 2005/0487

kl. 10

TM 2004/0709
TM 2005/0151
TM 2005/0152
TM 2005/0157
TM 2005/0428
TM 2004/1017
TM 2005/0083
TM 2005/0084
TM 2005/0137
TM 2005/0313
TM 2005/0421
TM 2005/0086
TM 2005/0308

kl. 11

TM 2002/0714
TM 2003/0827
TM 2003/0828
TM 2003/0829
TM 2003/0831
TM 2003/0832
TM 2003/0833
TM 2003/0834
TM 2003/0835
TM 2004/0722
TM 2004/0741
TM 2005/0055
TM 2005/0062
TM 2005/0111
TM 2005/0128
TM 2005/0129
TM 2005/0130
TM 2005/0131
TM 2005/0132
TM 2005/0133
TM 2005/0134
TM 2005/0135
TM 2005/0136
TM 2004/0216
TM 2004/1017
TM 2005/0083
TM 2005/0084

(510)

(210)

TM 2005/0343
TM 2005/0344
TM 2005/0421
TM 2005/0463
kl. 12

TM 2001/1146
TM 2003/0446
TM 2005/0085
TM 2005/0126
TM 2005/0137
TM 2005/0210
TM 2005/0284
TM 2005/0466
TM 2005/0472
TM 2005/0477

kl. 14

TM 2004/0105
TM 2005/0328
TM 2005/0437

kl. 16

TM 2001/0839
TM 2002/1012
TM 2003/0762
TM 2003/0763
TM 2004/0104
TM 2005/0087
TM 2005/0138
TM 2005/0155
TM 2005/0160
TM 2005/0301
TM 2005/0337
TM 2005/0419
TM 2005/0468
TM 2005/0476

kl. 18

TM 2005/0328
TM 2005/0397

kl. 19

TM 2003/0006
TM 2005/0155
TM 2005/0157
TM 2005/0180
TM 2005/0181
TM 2005/0182
TM 2005/0183

kl. 20

TM 2005/0157
TM 2005/0328
TM 2005/0343
TM 2005/0344

kl. 21

TM 2001/1023
TM 2004/0216
TM 2005/0083
TM 2005/0084
TM 2005/0271
TM 2005/0312
TM 2005/0313
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

(510)

TM 2005/0343
TM 2005/0344
kl. 22

TM 2005/0090

kl. 24

TM 2004/0856
TM 2005/0090

kl. 25

TM 2002/0766
TM 2004/0774
TM 2004/0856
TM 2005/0083
TM 2005/0084
TM 2005/0087
TM 2005/0090
TM 2005/0218
TM 2005/0314
TM 2005/0328
TM 2005/0363
TM 2005/0397
TM 2005/0419
TM 2005/0437
TM 2005/0489
TM 2005/0490

kl. 26

TM 2004/1047

kl. 27

TM 2004/0856

kl. 28

TM 2005/0397
TM 2005/0419

TM 2002/0646
TM 2003/0752
TM 2004/0641
TM 2004/0736
TM 2004/0737
TM 2004/0766
TM 2004/0767
TM 2004/0775
TM 2004/0776
TM 2005/0114
TM 2005/0169
TM 2005/0189
TM 2005/0190
TM 2005/0191
TM 2005/0200
TM 2005/0201
TM 2005/0202
TM 2005/0211
TM 2005/0218
TM 2005/0219
TM 2005/0240
TM 2005/0253
TM 2005/0254
TM 2005/0255
TM 2005/0256
TM 2005/0257
Trgovski marki
kl. 29

13/3, str. 133-241, septemvri 2006 Skopje 231
(210)

(510)

kl. 30

TM 2001/0800
TM 2002/0466
TM 2002/0467
TM 2002/0468
TM 2002/0643
TM 2002/0646
TM 2003/0042
TM 2003/0043
TM 2003/0044
TM 2003/0111
TM 2003/0112
TM 2003/0201
TM 2003/0474
TM 2003/0475
TM 2003/0548
TM 2004/0282
TM 2004/0387
TM 2004/0388
TM 2004/0395
TM 2004/0396
TM 2004/0397
TM 2004/0398
TM 2004/0399
TM 2004/0736
TM 2004/0737
TM 2004/0766
TM 2004/0767
TM 2004/0848
TM 2004/0953
TM 2005/0002
TM 2005/0074
TM 2005/0080
TM 2005/0105
TM 2005/0106
TM 2005/0107
TM 2005/0108
TM 2005/0109
TM 2005/0110
TM 2005/0112
TM 2005/0114
TM 2005/0176
TM 2005/0194
TM 2005/0200
TM 2005/0201
TM 2005/0202
TM 2005/0205
TM 2005/0211
TM 2005/0217
TM 2005/0240
TM 2005/0253
TM 2005/0254

(210)

TM 2005/0255
TM 2005/0259
TM 2005/0372
TM 2005/0373
TM 2005/0374
TM 2005/0375
TM 2005/0376
TM 2005/0377
TM 2005/0380
TM 2005/0381
TM 2005/0382
TM 2005/0383
TM 2005/0384
TM 2005/0385
TM 2005/0386
TM 2005/0387
TM 2005/0388
TM 2005/0389
TM 2005/0415
TM 2005/0418
TM 2005/0419
TM 2005/0436
TM 2005/0438
TM 2005/0439
TM 2006/0241
TM 2006/0302

TM 2005/0399
TM 2005/0418
TM 2005/0419
TM 2005/0438
TM 2005/0439
TM 2006/0302

kl. 31

TM 2003/0201
TM 2005/0189
TM 2005/0190
TM 2005/0191
TM 2005/0305
TM 2005/0473
TM 2005/0483
TM 2005/0484

kl. 32

TM 2002/0646
TM 2003/0111
TM 2003/0112
TM 2003/0294
TM 2003/0295
TM 2003/0752
TM 2003/0831
TM 2003/0832
TM 2003/0833
TM 2004/0009
TM 2004/0216
TM 2004/1048
TM 2004/1049
TM 2004/1050
TM 2005/0039
TM 2005/0154
TM 2005/0159
TM 2005/0170
TM 2005/0194
TM 2005/0205
TM 2005/0218
TM 2005/0240
Pregledi
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(510)

kl. 33

kl. 34

kl. 35

Pregledi

(210)

TM 2005/0312
TM 2005/0401
TM 2005/0402
TM 2005/0408
TM 2005/0409
TM 2005/0410
TM 2005/0412
TM 2005/0418
TM 2005/0419
TM 2005/0438
TM 2005/0439
TM 2005/0497
TM 2005/0498
TM 2005/0501
TM 2003/0201
TM 2003/0547
TM 2004/0991
TM 2005/0218
TM 2005/0326
TM 2005/0327
TM 2005/0408
TM 2005/0409
TM 2005/0410
TM 2005/0412
TM 2005/0426
TM 2005/0427
TM 2005/0502
TM 2005/0503
TM 2004/0702
TM 2004/0847
TM 2005/0104
TM 2005/0232
TM 2005/0243
TM 2005/0252
TM 2005/0261
TM 2005/0263
TM 2005/0264
TM 2005/0265
TM 2005/0266
TM 2005/0328
TM 2005/0335
TM 2005/0398
TM 2005/0460
TM 2005/0475
TM 2005/0476
TM 2005/0479
TM 2005/0480
TM 2001/0839
TM 2002/0643
TM 2002/0694
TM 2002/1012
TM 2003/0752
TM 2004/0819
TM 2005/0055
TM 2005/0087

(510)

(210)

TM 2005/0121
TM 2005/0151
TM 2005/0152
TM 2005/0158
TM 2005/0198
TM 2005/0218
TM 2005/0259
TM 2005/0301
TM 2005/0318
TM 2005/0337
TM 2005/0391
TM 2005/0392
TM 2005/0408
TM 2005/0409
TM 2005/0410
TM 2005/0412
TM 2005/0417
TM 2005/0420
TM 2005/0436
TM 2005/0487
TM 2005/0508
TM 2005/0509
TM 2005/0510
TM 2005/0511
TM 2005/0512
TM 2005/0513
TM 2005/0514

kl. 36

TM 2002/0694
TM 2002/1012
TM 2005/0160
TM 2005/0287
TM 2005/0320
TM 2005/0468

kl. 37

TM 2002/1012
TM 2005/0287
TM 2005/0319
TM 2005/0508
TM 2005/0509
TM 2005/0510
TM 2005/0511
TM 2005/0512
TM 2005/0513
TM 2005/0514

kl. 38

TM 2003/0762
TM 2003/0763
TM 2004/1030
TM 2005/0116
TM 2005/0117
TM 2005/0172

kl. 39

TM 2002/0643
TM 2004/0709
TM 2005/0155
TM 2005/0428

(510)

(210)

kl. 40

TM 2005/0428

kl. 41

TM 2001/0839
TM 2002/1012
TM 2004/0770
TM 2004/0913
TM 2005/0087
TM 2005/0167
TM 2005/0282
TM 2005/0283
TM 2005/0301
TM 2005/0318
TM 2005/0337
TM 2005/0417

kl. 42

TM 2001/0839
TM 2002/0694
TM 2002/1012
TM 2003/0201
TM 2003/0762
TM 2003/0763
TM 2004/0407
TM 2004/0770
TM 2004/0856
TM 2004/1030
TM 2005/0055
TM 2005/0066
TM 2005/0067
TM 2005/0068
TM 2005/0087
TM 2005/0115
TM 2005/0140
TM 2005/0174
TM 2005/0184
TM 2005/0318
TM 2005/0343
TM 2005/0344
TM 2005/0391
TM 2005/0392
TM 2005/0417

kl. 43

TM 2003/0201
TM 2004/0009
TM 2004/0709
TM 2004/0770
TM 2004/1030
TM 2005/0218
TM 2005/0508
TM 2005/0509
TM 2005/0510
TM 2005/0511
TM 2005/0512
TM 2005/0513
TM 2005/0514
TM 2006/0241

kl. 44

TM 2003/0201
TM 2004/0112
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

kl. 45
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(210)

TM 2004/0770
TM 2004/0819
TM 2004/1021
TM 2004/1030
TM 2004/1047
TM 2005/0055
TM 2005/0066
TM 2005/0067
TM 2005/0068
TM 2005/0115
TM 2005/0122
TM 2005/0140
TM 2005/0174
TM 2005/0184
TM 2005/0473
TM 2004/0770

Trgovski marki

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
broj na prijavata

(731) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i
promet ribom, te usluge putnicke agencije
(210) MK/T/ 2005/189
MK/T/ 2005/190
MK/T/ 2005/191
Advanced Micro Devices, Inc.
MK/T/ 2005/396
Aktsionerno Droujestvo
BULGARTABAC HOLDING
MK/T/ 2005/252
MK/T/ 2005/261
MK/T/ 2005/263
MK/T/ 2005/264
MK/T/ 2005/265
MK/T/ 2005/266
MK/T/ 2005/335
Alcon, Inc.

MK/T/ 2002/406

AL-MAK FLOWER Inc
MK/T/ 2005/62
MK/T/ 2005/111
Alokozay FZE

MK/T/ 2005/74

ALTER V & K podjetje za trgovino in
zastopanje d.o.o.
MK/T/ 2005/397
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i
bezalkoholna pica
MK/T/ 2005/326
MK/T/ 2005/327
MK/T/ 2003/547
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
MK/T/ 2005/295
MK/T/ 2005/296
MK/T/ 2005/212
MK/T/ 2005/213
MK/T/ 2005/214
MK/T/ 2005/215
MK/T/ 2005/216
BENTLEY WORLDWIDE SHOES LIMITED
MK/T/ 2005/314

Pregledi

(731) Berlin-Chemie AG
(210) MK/T/ 2005/66
MK/T/ 2005/67
MK/T/ 2005/68
MK/T/ 2005/115
MK/T/ 2005/140
MK/T/ 2005/174
MK/T/ 2005/184
Biogen Idec MA Inc.

MK/T/ 2005/267
MK/T/ 2004/972

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC
MK/T/ 2001/1146
Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware Corporation
MK/T/ 2005/336
Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
a Delaware General Partnership
MK/T/ 2005/233
MK/T/ 2005/234
British - American Tobacco Polska S.A.
MK/T/ 2004/847
British American Tobacco (Brands) Inc.
MK/T/ 2005/479
MK/T/ 2005/480
MK/T/ 2005/475
MK/T/ 2005/476
British American Tobacco (Brands) Limited
MK/T/ 2004/702
MK/T/ 2005/104
MK/T/ 2005/460
CHANGSHA CIGARETTE FACTORY
MK/T/ 2005/232
Conopco Inc.

MK/T/ 2001/800

Cott Beverages Inc.,
a Georgia Corporation
MK/T/ 2005/154
Daewoo International Corp.
a corporation duly organized and existing
under the laws of Republic of Korea
MK/T/ 2005/158
Trgovski marki

Glasnik,
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(731) Dallas Project Holdings Limited
(210) MK/T/ 2002/1012

(210) MK/T/ 2005/382
MK/T/ 2005/383
MK/T/ 2005/384
MK/T/ 2005/385
MK/T/ 2005/386
MK/T/ 2005/387
MK/T/ 2005/388
MK/T/ 2005/389

Dell Inc.,
a Delaware corporation
MK/T/ 2003/48
MK/T/ 2003/49
Diageo North America, Inc.
MK/T/ 2005/282
MK/T/ 2005/283
Diageo Scotland Limited
MK/T/ 2005/502
MK/T/ 2005/503
DP Beverages Limited
MK/T/ 2005/501
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
MK/T/ 2004/766
MK/T/ 2004/767
DRAGON PHARMACEUTICALS, Inc
MK/T/ 2002/714

G.G. Properties, Ltd

MK/T/ 2001/839

GENERAL MOTORS CORPORATION
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
MK/T/ 2005/85
MK/T/ 2005/165
MK/T/ 2005/210
MK/T/ 2005/284
MK/T/ 2005/472
MK/T/ 2005/477
MK/T/ 2005/466

Engelhard Arzneimittel GmbH & CoKg
MK/T/ 2002/175

Hemofarm Koncern A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija
MK/T/ 2005/113
MK/T/ 2005/348
MK/T/ 2005/349
MK/T/ 2005/350
MK/T/ 2005/351
MK/T/ 2005/352
MK/T/ 2005/353
MK/T/ 2005/354
MK/T/ 2005/355
MK/T/ 2005/356

F.HOFFMAN-LA ROCHE AG
MK/T/ 2005/333

HONITON INDUSTRIES INC.
MK/T/ 2005/308

Ford Motor Company

Hyundai Corporation

E. I. du Pont de Nemours and Company
MK/T/ 2005/203
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
MK/T/ 2005/124
MK/T/ 2005/125

MK/T/ 2005/319
MK/T/ 2005/320
FORD MOTOR COMPANY,
a Delaware Corporation
MK/T/ 2005/287
FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
MK/T/ 2005/372
MK/T/ 2005/373
MK/T/ 2005/374
MK/T/ 2005/375
MK/T/ 2005/376
MK/T/ 2005/377
MK/T/ 2005/379
MK/T/ 2005/380
MK/T/ 2005/381
Trgovski marki

MK/T/ 2005/421
INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
MK/T/ 2005/508
MK/T/ 2005/509
MK/T/ 2005/510
MK/T/ 2005/511
MK/T/ 2005/512
MK/T/ 2005/513
MK/T/ 2005/514
InBev S.A.

MK/T/ 2005/312

ITT MANUFACTURING
ENTERPRISES, INC.,
a Delaware Corporation
MK/T/ 2005/463
Pregledi
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(731) Ivankovic-Lijanovic Jerko;
Ivankovic-Lijanovic Jozo;
Ivankovic-Lijanovic Mladen
Ivankovic-Lijanovic Slavo
(210) MK/T/ 2003/752
IVAX Pharmaceuticals s.r.o.,
MK/T/ 2005/123
Karmela - 2000 OOD
KEYMILE GmbH
KOC HOLDING A.S.

MK/T/ 2005/259
MK/T/ 2005/430
MK/T/ 2004/1017
MK/T/ 2004/709

Kraft Foods Deutschland Holding GmbH
MK/T/ 2005/105
KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.,
MK/T/ 2005/438
MK/T/ 2005/439

(731) Medochemie Ltd.
(210) MK/T/ 2004/863
MK/T/ 2004/864
MK/T/ 2004/868
MK/T/ 2004/869
MK/T/ 2004/873
MK/T/ 2004/879
MK/T/ 2004/880
MERCK & CO., Inc.,
a New Jersey corporation
MK/T/ 2005/291
MK/T/ 2005/292
Mittal Steel Technologies Limited
MK/T/ 2005/428
Mormaii Industria a Comercio,
Importacao e Exportacao de Artigos
Esportivos Ltda.
MK/T/ 2005/363
NEVA d.o.o.

Kraft Foods Romania S.A.
MK/T/ 2005/80
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG
MK/T/ 2005/112
MK/T/ 2005/176
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
MK/T/ 2005/137

NOVARTIS AG

NTT DoCoMo, Inc.

LRC Products Limited
MK/T/ 2004/722
MK/T/ 2004/741
Mars, Incorporated

MK/T/ 2005/200
MK/T/ 2005/201
MK/T/ 2005/202
MK/T/ 2005/211
MK/T/ 2005/253
MK/T/ 2005/254
MK/T/ 2005/255
MK/T/ 2005/473
MK/T/ 2005/483
MK/T/ 2005/484

MC CAIN ALIMENTAIRE
(A French joint stock company)
Parc d’Enterprises de la Motte du Bois
MK/T/ 2005/399
Pregledi

MK/T/ 2005/245
MK/T/ 2005/246
MK/T/ 2005/247
MK/T/ 2005/248
MK/T/ 2005/249
MK/T/ 2005/250
MK/T/ 2005/331
MK/T/ 2005/332
MK/T/ 2003/762
MK/T/ 2003/763

Performance Health, Inc.
MK/T/ 2005/70
PERIDEO S.A

MK/T/ 2005/328

PFIZER PRODUCTS INC,
a corporation organized and existing
under the laws of the State of Connecticut
MK/T/ 2004/663
Pfizer Products Inc.
A Connecticut Corporation
MK/T/ 2005/32
MK/T/ 2005/58
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
MK/T/ 2005/114
MK/T/ 2005/418
MK/T/ 2005/419
Trgovski marki

Glasnik,

(731) Preduzece za medicinsko snabdevanje
na veliko i malo, proizvodnju i
spolnju trgovinu FARMALOGIST d.o.o.
Beograd, Drzavna zajednica Srbije i
Crne Gore
(210) MK/T/ 2003/833
MK/T/ 2003/831
MK/T/ 2003/832
MK/T/ 2003/835
MK/T/ 2003/834
Produzece za medicinsko snabdevanje
na veloko i malo, proizvodnju i
spolnju trgovinu PHARMANOVA CO DOO
MK/T/ 2005/453
RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED
MK/T/ 2001/1023
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
MK/T/ 2005/243
REMEDICA Ltd

MK/T/ 2003/827
MK/T/ 2003/828
MK/T/ 2003/829

RICOH COMPANY, LTD.
MK/T/ 2004/104
MK/T/ 2004/105
MK/T/ 2004/110
MK/T/ 2004/111
MK/T/ 2004/112
SADIA S.A.

MK/T/ 2004/736
MK/T/ 2004/737

SALONI PORTUGAL-MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LDA.
MK/T/ 2003/6
Schering Corporation
MK/T/ 2005/270
Schering-Plough Animal
Health Corporation
MK/T/ 2005/268
MK/T/ 2005/269
SGG LISCO LLC

MK/T/ 2005/490

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
MK/T/ 2002/842
MK/T/ 2003/845
SmithKline Beecham p.l.c.
MK/T/ 2005/69
Trgovski marki
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(731) SSG LISCO LLC
(210) MK/T/ 2005/489
STARBUCKS CORPORATION d/b/a
STARBUCKS COFFEE COMPANY
MK/T/ 2005/83
MK/T/ 2005/84
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, INC.
MK/T/ 2005/55
THE COCA - COLA COMPANY
MK/T/ 2005/170
THE GILLETTE COMPANY
MK/T/ 2005/86
The Procter & Gamble Company,
a company organized and existing
under the laws of the State of Ohio
MK/T/ 2005/138
The Reader’s Digest Association, Inc.
MK/T/ 2005/180
MK/T/ 2005/181
MK/T/ 2005/182
MK/T/ 2005/183
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
MK/T/ 2003/446
MK/T/ 2005/126
UNIFRUTTI TRADERS LTDA.
MK/T/ 2005/305
UNILEVER N.V.

MK/T/ 2005/422

Visa International Service Association
MK/T/ 2005/160
MK/T/ 2005/468
Warner-Lambert Company LLC,
a Delawaware limited liability company
MK/T/ 2003/673
WYETH a Delaware corporation
MK/T/ 2005/309
MK/T/ 2005/310
MK/T/ 2005/311
MK/T/ 2005/345
MK/T/ 2005/223
MK/T/ 2005/224
MK/T/ 2005/225
MK/T/ 2005/226
MK/T/ 2005/227
MK/T/ 2005/228
Pregledi
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(210) MK/T/ 2005/229
MK/T/ 2005/230
YILDIZ HOLDING A.S.
MK/T/ 2005/420
Zippo Manufacturing Company
MK/T/ 2002/766
ZVIJEZDA dionicko drustvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge ZAGREB
MK/T/ 2005/169
MK/T/ 2005/219
А.Д. за производство на пекарски и
слаткарски производи, безалкохолни
пијалоци, промет на мало и големо,
увоз-извоз „ЖИТО ЛУКС” ц.о. - Скопје
MK/T/ 2005/194
Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни
пијалоци ГРОЗД 2400
MK/T/ 2005/401
MK/T/ 2005/402
Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт
АД-КАВАДАРЦИ
MK/T/ 2005/408
MK/T/ 2005/409
MK/T/ 2005/410
MK/T/ 2005/412
MK/T/ 2005/426
MK/T/ 2005/427

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
(210) MK/T/ 2005/128
MK/T/ 2005/129
MK/T/ 2005/130
MK/T/ 2005/131
MK/T/ 2005/132
MK/T/ 2005/133
MK/T/ 2005/134
MK/T/ 2005/135
MK/T/ 2005/136
ГРКОВ Александар

MK/T/ 2005/391
MK/T/ 2005/392

Груевски Пецо-Трговско друштво
за производство, трговија и услуги
Евтинија увоз-извоз-ДООЕЛ
MK/T/ 2003/548
„ДАНОН СЕРДИКА” АД
MK/T/ 2005/240
„ДЕЈОН-АС” ДОО Скопје
MK/T/ 2002/872
MK/T/ 2002/873
MK/T/ 2002/874
MK/T/ 2002/875
ДООЕЛ „РАКО КОЛА”
MK/T/ 2005/497
MK/T/ 2005/498
ДППУ „МАТТИС” ДООЕЛ
експорт - импорт, Скопје
MK/T/ 2004/856

Акционерско друштво Фабрика за кабли
Неготино-Неготино
MK/T/ 2005/151
MK/T/ 2005/152

Дрога Колинска дооел Скопје
MK/T/ 2003/474
MK/T/ 2003/475
MK/T/ 2005/436

АТАНАСОВА ГОРДАНА
БОЖИНОВА АНЕТА
MK/T/ 2005/167

Друштво за внатрешна и надворешна
трговија МАКОХЕМИЈА АД Скопје
MK/T/ 2005/272
MK/T/ 2005/273
MK/T/ 2005/274
MK/T/ 2005/275
MK/T/ 2005/276
MK/T/ 2005/277
MK/T/ 2005/278

БИАЛАНД

MK/T/ 2005/256
MK/T/ 2005/257

Винарска Визба „Тиквеш” АД
MK/T/ 2004/991
„ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО

Pregledi

MK/T/ 2005/337
MK/T/ 2005/301

Друштво за градежништво, трговија и
услуги БАЛНЕУМ ДООЕЛ
MK/T/ 2005/343
MK/T/ 2005/344

Trgovski marki

Glasnik,

(731) Друштво за градежништво, трговија на
големо и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ
увоз-извоз ДООЕЛ СКОПЈЕ
(210) MK/T/ 2005/157
Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ
ИДЕАС КОМПАНИ ДОО Скопје
MK/T/ 2005/417
Друштво за производство и трговија
„Лозар Пелистерка” АД Скопје
MK/T/ 2003/294
MK/T/ 2003/295
Друштво за производство и трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
MK/T/ 2006/241
Друштво за производство и трговија
ИНТЕРСНАК Л.Т.Д. ДОО експорт-импортНеготино
MK/T/ 2004/282
Друштво за производство на какао,
чоколади, бомбони и кондиторски
производи, трговија и услуги ВИА
ДООЕЛ експорт-импорт
MK/T/ 2002/466
MK/T/ 2002/467
MK/T/ 2002/468
Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи,
промет на големо и мало и увоз-извоз
ЖИТО КОМЕРЦ - ЛУКС ДОО Скопје
MK/T/ 2003/111
MK/T/ 2003/112
MK/T/ 2005/205
Друштво за производство, трговија и
услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ
ДООЕЛ
MK/T/ 2004/387
MK/T/ 2004/388
MK/T/ 2004/395
MK/T/ 2004/396
MK/T/ 2004/397
MK/T/ 2004/398
MK/T/ 2004/399
MK/T/ 2004/848
MK/T/ 2004/953
MK/T/ 2005/2
Друштво за производство, трговија и
услуги СТРАТУС ДОО
MK/T/ 2005/106
MK/T/ 2005/107
MK/T/ 2005/108
MK/T/ 2005/109
Trgovski marki
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(210) MK/T/ 2005/110
MK/T/ 2005/159
Друштво за промет и услуги ФУТУРА 2/2
ДООЕЛ ЕКСПОРТ-импорт
MK/T/ 2005/318
Друштво за ревизија и консалтинг
МБЦ ЕКСЕЛ КОНСАЛТИНГ ДОО
MK/T/ 2002/694
Друштво за трговија и услуги
ДОРА КЛАСИК ДООЕЛ експорт-импорт
MK/T/ 2005/487
Друштво за трговија
МАКЕДОНСКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ
MK/T/ 2004/673
MK/T/ 2004/674
MK/T/ 2004/675
MK/T/ 2004/676
MK/T/ 2004/677
MK/T/ 2004/678
Друштво за трговија на големо и мало,
производство и услуги ПОНИКВА ФАРМ
доо експорт импорт Скопје
MK/T/ 2004/641
Друштво за трговија, угостителство,
туризам и услуги СПА Делчо и Горан
ДОО експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2004/819
ЕЛ ДОМ

MK/T/ 2005/313
MK/T/ 2005/271

Здравствена организација,
Галенска лабораторија, „ФИТОФАРМ „
Скопје
MK/T/ 2005/96
Здружение на граѓани:
Центар за помош на лица со
ментален хендикеп ПОРАКА Неготино
MK/T/ 2004/770
ИЛИОСКА Лила;
ИЛИОСКИ Кире

MK/T/ 2005/198

Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови „МЛЕКАРА”
Акционерско друштво Битола
MK/T/ 2005/415
MK/T/ 2005/217
Pregledi
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(731) ЈНУ „Земјоделски Институт” - Скопје
(210) MK/T/ 2003/201
Јосифоска Благородна Одех
MK/T/ 2005/121
КАМ ДОО Скопје,
Друштво за трговија на мало и големо
MK/T/ 2002/643
MK/T/ 2002/646
КОСМОФОН
Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
MK/T/ 2005/116
MK/T/ 2005/117
Костовски Трифун

MK/T/ 2005/87

Коцевски Владимир;
Петровиќ Ранко
MK/T/ 2005/218
Македонски Текстил Груп
MK/T/ 2005/437
МАКПРОГРЕС ДОО
Митко Манчев

MK/T/ 2006/302
MK/T/ 2004/1021

МУЛТИ-ПУРЕ КОРПОРАЦИЈА ДОО
Експорт-Импорт
MK/T/ 2004/216
„Никас Скоп” д.о.о. Скопје
MK/T/ 2004/775
MK/T/ 2004/776
НЕОТЕЛ ДОО извоз-увоз Скопје
MK/T/ 2005/172
ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.
MK/T/ 2004/1048
MK/T/ 2004/1049
MK/T/ 2004/1050
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
MK/T/ 2005/39
Производно трговско услужно
претпријатие на големо и мало „ВИА”
увоз-извоз ц.о.,
MK/T/ 2003/42
MK/T/ 2003/43
MK/T/ 2003/44
Pregledi

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
(210) MK/T/ 2003/440
MK/T/ 2003/441
MK/T/ 2003/442
MK/T/ 2003/443
MK/T/ 2005/425
„САРА КОЛАНТ” д.о.о.е.л.
MK/T/ 2004/774
СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ
MK/T/ 2005/122
Стојановска Силвија
MK/T/ 2004/1047
Теком дооел Скопје

MK/T/ 2004/407

ТП за производство на постелнини СОН
Александар Никола Демниев
MK/T/ 2005/90
Трговско друштво за производство и
трговија Словин Југококта АД Скопје
MK/T/ 2004/9
Трговско друштво за трговија и услуги
ДИГИКОМ, Стерјовски Горан,
Охрид, Дооел
MK/T/ 2004/1030
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
MK/T/ 2005/398
„ТЦЦ КОМПАНИ” ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2004/913
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
„АЛКАЛОИД„ АД - Скопје
MK/T/ 2005/186
MK/T/ 2005/187
MK/T/ 2005/26
MK/T/ 2005/27
MK/T/ 2005/29
MK/T/ 2005/30
MK/T/ 2005/118
MK/T/ 2004/1040
MK/T/ 2005/330
ХЕЛП ФАРМАЦЕУТИКА С.А.
MK/T/ 2005/75
MK/T/ 2005/76
MK/T/ 2005/77
MK/T/ 2005/78
MK/T/ 2005/79
MK/T/ 2005/97
MK/T/ 2005/98
Trgovski marki
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(210) MK/T/ 2005/99
MK/T/ 2005/100
MK/T/ 2005/101
MK/T/ 2005/102
ЦЕМЕНТАРНИЦА „УСЈЕ” АД СКОПЈЕ
MK/T/ 2005/155

Trgovski marki

Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111)
Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/re{enie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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(111) 10153

(151) 18.07.2006

(111) 11206

(151) 05/06/2006

(210) TM  1998/111

(220) 13/02/1998

(210) TM  2000/1302

(220) 03/11/2000

(181) 13/02/2008

(181) 03/11/2010

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ Добре и др.
ДОО експорт-импорт Скопје
„Индустриска„ бр. 2 - Источна индустриска
зона, 91040 Маџари, MK

(732) ОКТА - Рафинерија на нафта
Акционерско друштво - Скопје
Пош.фах 66 с.Миладиновци, MK
(540)

(540)

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, жолта, /окер/, зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бисквити
(111) 11399

(151) 18.07.2006

(210) TM  1998/112

(220) 13/02/1998
(181) 13/02/2008
(450) 30/09/2006

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ Добре и др.
ДОО експорт-импорт Скопје
„Индустриска„ бр. 2 - Источна индустриска
зона, 91040 Маџари, MK
(540)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адехезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување, горива (вклучително и течните
горива за мотори) и материи за осветлување,
свеќи, фитили
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, што не се
опфатени со другите класи, руди
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање  патувања

и

кл. 42 - подготвување храна и пијалоци, услуги
за привремено сместување, медицинска и
хигиенска помош и разубавување, ветеринарски
и земјоделски услуги, правни услуги, научни и
индустриски истражувања, изработка на програми
за компјутери
(111) 11226

(151) 05/06/2006

(210) TM  2001/1026

(220) 29/10/2001
(181) 29/10/2011
(450) 30/09/2006

(591) црвена, жолта, зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - солени стапчиња

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ТЕКСТИЛ Орка Холдинг ДООЕЛ
ул Варшавска бр.1, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Trgovski marki

11226

244 Glasnik, 13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje

(540)

(111) 11304

(151) 06/06/2006

(210) TM  2001/1073

(220) 16/11/2001
(181) 16/11/2011
(450) 30/09/2006

(591) сина

(732) Pfizer Products Inc.
a corporation organized and existing under the
laws of the State of Connecticut, and residing at:
Eastern Point Road, Groton,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; прпепарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници
и  хронометриски инструменти
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

CADUET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевски и ветеринарски препарати и
супстанции
(111) 11305

(151) 05/06/2006

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

(210) TM  2001/1129

(220) 07/12/2001

кл. 25 - облека, чевли и капи

(732) BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи.,
а особено огласување/рекламирање/; ширење
рекламен
материјал;
рекламни
огласи;
рекламирање по пат на радио и телевизија;
уредување излози; промоции /продажба за трето
лице/; организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели; манекени (манекенски услуги) во
рекламни и промовирачки цели на продажба
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање на патувања
кл. 40 - обработка на материјали, а особено
обработка на текстил и кројачки услуги
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности, а особено
организирање натпревари /обука или забава/,
одржување приредби
кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги
за привремено сместување; медицинска и
хигиенска помош и разубавување; ветеринарски
и земјоделски услуги; правни услуги; научни и
индустриски истражувања; изработка на програми
за компјутери; услуги што не се опфатени со другите
класи, а особено услуги поврзани со продажба
на производите од горенаведените класи, како
и изнајмување на облека; организирање модни
настани, ревии, модни извештаи (информации за
модата) и останати манифестации поврзани со
модата
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Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје

(181) 07/12/2011
(450) 30/09/2006
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

ZAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 11289

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/46

(220) 30/01/2002
(181) 30/01/2012
(450) 30/09/2006

(732) Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation
Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црно-бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување  штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 11292

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/47

(220) 30/01/2002
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(111) 11291

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/55

(220) 05/02/2002
(181) 05/02/2012
(450) 30/09/2006

(732) Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation
Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

(181) 30/01/2012

ATTREME

(450) 30/09/2006
(732) „АЛКАЛОИД” А.Д. - Фармацевтска, хемиска,
козметичка индустрија
бул.”Александар Македонски” бр. 12,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување  штетници, фунгициди,
хербициди

1000 Скопје, MK
(540)

(111) 11260

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/91

(220) 14/02/2002
(181) 14/02/2012
(450) 30/09/2006

(591) златна и кафена

(732) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

Eastern Point Road,Groton,

(111) 11290

(151) 05/06/2006

Connecticut 06340., US

(210) TM  2002/54

(220) 05/02/2002

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје

(181) 05/02/2012
(450) 30/09/2006

(540)

(732) Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation

BRITESS

Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи и
супстанци

OFORMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување  штетници, фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

11260
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(111) 11385

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/131

(220) 22/02/2002

(540)

РЕВАСТАТ

(181) 22/02/2012
(450) 30/09/2006
(732) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул.”Козле” бр.188, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

РОКСИТРО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 11386

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/132

(220) 22/02/2002

(111) 11335

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/134

(220) 22/02/2002
(181) 22/02/2012
(450) 30/09/2006

(732) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC,
a Delaware corporation
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(181) 22/02/2012
(450) 30/09/2006
(732) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул.”Козле” бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; сирупи, прашкасти смеши
и други препарати за правење напивки, овошни
сокови и пијалоци од овошје

РЕЦИПРОКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 11387

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/133

(220) 22/02/2002
(181) 22/02/2012

(111) 11336

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/135

(220) 22/02/2002
(181) 22/02/2012
(450) 30/09/2006

(732) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC,
a Delaware corporation
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2006
(732) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул.”Козле” бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

11385

Trgovski marki

Glasnik,

13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje 247

(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 - пица пити

(510, 511)

кл. 43 - ресторантски услуги, услуги за снабдување
со храна, услуги во пекарски продавници и
пицерии

кл. 5 - диететски додатоци, имено, напивки и
препарати за правење напивки со витамини,
минерали, и диетални додатоци
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; сирупи, прашкасти смеши
и други препарати за правење напивки, овошни
сокови и пијалоци од овошје
(111) 11337

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/136

(220) 22/02/2002
(181) 22/02/2012
(450) 30/09/2006

(732) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC,
a Delaware corporation
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US

(111) 11316

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/146

(220) 28/02/2002
(181) 28/02/2012
(450) 30/09/2006

(732) Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички
унапредувања на Македонија
Градски ѕид, блок 5, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MAKINOVA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенции за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација на производи, економски прогнози,
изложби (организирање на изложбите) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот,
рекламирање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски додатоци, имено, напивки и
препарати за правење напивки со витамини,
минерали, и диетални додатоци
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; сирупи, прашкасти смеши
и други препарати за правење напивки, овошни
сокови и пијалоци од овошје
(111) 11338

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/142

(220) 27/02/2002
(181) 27/02/2012
(450) 30/09/2006

(732) Dominо‘s Pizza PMC,Inc
30 Frank Lloyd Wright Drive, Ann Arbor,
Michigan 48105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

кл. 41 - академии (обука), допишување
(обучување по пат на допишување), игри за пари,
организирање изложби во културни или воспитни
цели, кампови за летување, клубови, конференции
(организирање и водење на конференциите),
конгреси, студио за снимање (услуги на студио
за снимање), театарски претстави, филмови
(производство на филмови), циркуси
кл. 42 - авторски права, видео ленти (снимање
на видео ленти), граѓанска заштита, графичка
уметност, индустриски дизајн, инженеринг,
индустриско обликување, истражување и развиток
на нови производи, изработка на софтвер, клубови
за средби, кампови, консултации, контрола на
квалитет, лиценци за интелектуална сопственост,
оверување изворни уметнички дела, пансиони,
патенти, печатарство, персонал (одбирање
на персоналот со психотехничка постапка),
преведувачки услуги, професионална ориентација,
репортерски услуги, сметачи (програмирање на
сметачите), совети за интелектуална сопственост,
стручни консултации, фотографија, фотографски
репортажи, централна база на податоци

11316

248 Glasnik, 13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje

(111) 11317

(151) 05/06/2006

(111) 11323

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/147

(220) 28/02/2002

(210) TM  2002/148

(220) 28/02/2002
(181) 28/02/2012

(181) 28/02/2012
(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички
унапредувања на Македонија

(732) Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички
унапредувања на Македонија
Градски ѕид, блок 5, 1000 Скопје, MK

Градски ѕид, блок 5, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(540)

СПАТУМ
UIATIM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенции за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација на производи, економски прогнози,
изложби (организирање на изложбите) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот,
рекламирање
кл. 41 - академии (обука), допишување
(обучување по пат на допишување), игри за пари,
организирање изложби во културни или воспитни
цели, кампови за летување, клубови, конференции
(организирање и водење на конференциите),
конгреси, студио за снимање (услуги на студио
за снимање), театарски претстави, филмови
(производство на филмови), циркуси
кл. 42 - авторски права, видео ленти (снимање
на видео лентите), граѓанска заштита, графичка
уметност, индустриски дизајн, инженеринг,
индустриско
обликување,
истражување
и
развиток на нови производи, изработка на
софтвери, клубови за средби, кампови,
консултации, контрола на квалитетот, лиценци
за интелектуална сопственост, оверување
изворни уметнички дела, пансиони, патенти,
печатарство, персонал (одбирање на персоналот
со психотехничка постапка), преведувачки услуги,
професионална ориентација, репортерски услуги,
сметачи (програмирање на сметачите), совети за
интелектуална сопственост, стручни консултации,
фотографија, фотографски репортажи, централна
база на податоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 -   агенции за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација на производи, економски прогнози,
изложби (организирање на изложбите) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот,
рекламирање
кл. 41 - академии (обука), допишување
(обучување по пат на допишување), игри за пари,
организирање изложби во културни или воспитни
цели, кампови за летување, клубови, конференции
(организирање и водење на конференциите),
конгреси, студио за снимање (услуги на студио
за снимање), театарски претстави, филмови
(производство на филмови), циркуси
кл. 42 - авторски права, видео ленти (снимање
на видео лентите), граѓанска заштита, графичка
уметност, индустриски дизајн, инженеринг,
индустриско обликување, истражување и развиток
на нови производи, изработка на софтвер, клубови
за средби, кампови, консултации, контрола на
квалитет, лиценци за интелектуална сопственост,
оверување изворни уметнички дела, пансиони,
патенти, печатарство, персонал (одбирање
на персоналот со психотехничка постапка),
преведувачки услуги, професионална ориентација,
репортерски услуги, сметачи (програмирање на
сметачите), совети за интелектуална сопственост,
стручни консултации, фотографија, фотографски
репортажи, централна база на податоци
(111) 11293

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/149

(220) 28/02/2002
(181) 28/02/2012
(450) 30/09/2006

(732) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
Eastern Point Road, GROTON,
Connecticut 06340, US

11317

Trgovski marki

Glasnik,

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje 249

(111) 11207

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/156

(220) 05/03/2002
(181) 05/03/2012
(450) 30/09/2006

SAVGO

(300) 01 3121073  14/09/2001  FR
(732) CAROLINA HERRERA, Ltd.

(551) индивидуална

501 Seventh Avenue, 17th Floor,

(510, 511)
кл. 5 - фармацевски и ветеринарни производи и
супстанции
(111) 11294

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/150

(220) 28/02/2002

10018 New York, N.Y., US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(181) 28/02/2012
(450) 30/09/2006
(732) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
Eastern Point Road, GROTON,
Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, светло виолетова, розова и портокалова
(554) тродимензионална

TEFLIC

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3 - парфимериски производи, есенцијални
масла, козметички препарати, млеко за тело,
креми за лице и тело, сапуни, гел за бањање и
туширање, талк пудри, лосиони за коса и тело,
дезодоранси за лична употреба

(510, 511)
кл. 5 - фармацевски и ветеринарни производи и
супстанции
(111) 11348

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/152

(220) 01/03/2002

(111) 11208

(151) 05/06/2006

(181) 01/03/2012

(210) TM  2002/157

(220) 05/03/2002

(450) 30/09/2006

(181) 05/03/2012

(732) Parke, Davis & Company

(450) 30/09/2006

201 Tabor Road, Morris Plains,

(300) 01 3128721  30/10/2001  FR

New Jersey 07950, US

(732) CAROLINA HERRERA, Ltd.

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

501 Seventh Avenue, 17th Floor,

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

10018 New York, N.Y., US

1000, Скопје

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

212 ON ICE
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - празни капсули
фармацевтски производи

Trgovski marki

(510, 511)
за

медицински

и

кл. 3 - парфимериски производи, есенцијални
масла, козметички препарати, млеко за тело,
креми за лице и тело, сапуни, гел за бањање и
туширање, талк пудри, лосиони за коса и тело,
дезодоранси за лична употреба

11208
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(111) 11209

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/158

(220) 05/03/2002

(540)

(181) 05/03/2012
(450) 30/09/2006
(732) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

BRIVUZOST
(551) индивидуална

(111) 11233

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/171

(220) 11/03/2002
(181) 11/03/2012

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
субстанции адаптирани за медицинска употреба

(450) 30/09/2006
(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions, Bridgwater Road,

кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи (бизнис менаџмент)
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и козметичка нега, грижа за
убавината, научни и индустриски истражувања
(111) 11295

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/169

(220) 07/03/2002

Bedminster Down, BS13 8AR Bristol, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BALLANTINE’S GO PLAY

(181) 07/03/2012
(450) 30/09/2006
(732) IPR Pharmaceuticals, Inc.,
Sabana Gardens Industrial Park

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци

P O Box 1967, CAROLINA,
PUERTO RICO PR 00984, PR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(111) 11297

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/172

(220) 13/03/2002
(181) 13/03/2012

(540)

(450) 30/09/2006
(732) TILLOTTS PHARMA AG

VIBRENT

Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни болести, само за човечка
употреба
(111) 11231

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/170

(220) 07/03/2002
(181) 07/03/2012
(450) 30/09/2006

(300) 002381093  19/09/2001  EM
(732) Elan Corporation plc
Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ASACOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, медицински, санитарни
и ветеринарни препарати и супстанции;
фармацевтски диететски препарати и супстанции;
препарати и супстанции за лекување заболувања
во гастроинтестиналниот (желудочноцревниот)
тракт

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

11209
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(111) 11210

(151) 05/06/2006

(111) 11235

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/176

(220) 15/03/2002

(210) TM  2002/186

(220) 15/03/2002

(181) 15/03/2012

(181) 15/03/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down
BS13 8AR Bristol, UK

Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

SCAPA
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена и бела

кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -   диететички супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња
кл. 29 - месо, месни екстракти, конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, џемови,
компоти
кл. 30 - чај, колач, слатки, бомбони, сладолед, сол,
сенф, сосови (миродии), миродии
кл. 32 - минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци, овошни напивки и овошни
сокови, сирупи и други состојки за подготвување
напивки
(111) 11234

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/185

(220) 15/03/2002

(111) 11237

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/187

(220) 15/03/2002
(181) 15/03/2012
(450) 30/09/2006

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down
BS13 8AR Bristol, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

OLD SMUGGLER

(181) 15/03/2012
(450) 30/09/2006
(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down
BS13 8AR Bristol, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци
(111) 11245

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/188

(220) 15/03/2002
(181) 15/03/2012

GLENDRONACH

(450) 30/09/2006
(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down
BS13 8AR Bristol, UK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

MACNAIR‘S
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци

Trgovski marki

11245
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(111) 11211

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/189

(220) 15/03/2002

кл. 40 - обработка на материјали особено печатење,
дигитално печатење; скенирање и електронска
обработка на податоци на фотографии и слики;
трансформација на слики и оптички фотографии
во дигитални сликовни податоци-репродукција,
обликување, компонирање и печатење на
дигитални
сликовни
податоци;
снимање
фотографски сликовни податоци на оптички
дискови, ЦД-РОМ-ови ИЦ-мемории и медиуми
за чување податоци; развивање и изработка
на фотографии; ламинерање, поврзување
книги нанесување текстура на фотографии,
везење, светнување на оптичко стакло, ласерско
испишување

(181) 15/03/2012
(450) 30/09/2006
(732) Seiko Epson Kabushiki Kaisha ( also trading as
Seiko Epson Corporation ) a Japanese joint stock
company
4-1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање во врска со нив; услуги на
анализирање и истражување во областа на
индустријата; проектирање и развој во областа
на компјутерски хардвери и софтвери; правни
услуги а особено хостинг на компјутерски сајтови
(web site); правење и одржување на web siteови за други; давање компјутерски софтвер за
обработка на фото ликовни податоци по пат на
интернет; обезбедување или изнајмување простор
за складирање интернет компјутерски сервер;
компјутерско
програмирање;
инсталирање,
одржување,
ажурирање
и
изнајмување
компјутерски софтвер; проектирање, инженеринг
технички проектни студии, истражување и развој
за други; давање на лиценци за интелектуална
сопственост

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни смоли;
метали во облик на листови и прав за сликари,
декоратори, печатари и уметници, а особено
мастило, влошки со мастило (наполнети), тонери,
влошки со тонер (наполнети), ленти од мастило,
сите за компјутерски печатачи, текст процесори и
фотокопир машини; бои, пигменти
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; уметнички материјали; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибори
(освен мебелот), материјали за обука и настава
(со исклучок на апарати); пластични материјали
за пакување (не се опфатени со другите класи);
печатарски букви; клишиња, а особено ленти
од мастило, влошки со мастило (наполнети) и
касети со ленти од мастило сите за компјутерски
печатачи, текст процесори и фотокопир апарати;
печатени прирачници, сечачи за хартија, сечачи за
фотографии, ламинатори за хартија, ламинатори
за фотографии, ламинатори за книги, срадства за
правење текстури на хартии, средства за правење
текстури на фотографии
кл. 37 - градежни конструкции; поправки; услуги
на инсталирање (инсталациски услуги) а особено
поправки и одржување на компјутери, компјутерски
печатачи, скенери за слики, проектори со течен
кристал, дигитални камери, видео проектори,
пратечка
комјутерска
опрема,
целуларни
(мобилни) телефони, факс машини, апарати
за копирање, канцелариски машини и опрема,
апарати за мерење, часовници, рачни часовници,
накит, торби, чадори за по дожд, облека, игри,
играчки и спортска опрема; давање информации
за горе наведените услуги; перални на облека;
перални; изнајмување градежна опрема

11211

(111) 11247

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/191

(220) 18/03/2002
(181) 18/03/2012
(450) 30/09/2006

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-СКОПЈЕ
бул. „Александар Македонски” бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - шампони

Trgovski marki
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(111) 11377
(210) TM  2002/194
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(151) 13/06/2006

(111) 11212

(151) 05/06/2006

(220) 19/03/2002

(210) TM  2002/199

(220) 20/03/2002
(181) 20/03/2012

(181) 19/03/2012
(450) 30/09/2006
(732) Фабрика за производство на фармацевтски
производи „Хаско-Лек”
ул. „Змигродска” 242 Е - Вроцлав, 51-131, PL
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(450) 30/09/2006
(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

ХАСКОСЕПТ
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 -   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 11249

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/197

(220) 20/03/2002

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
(111) 11213

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/200

(220) 20/03/2002
(181) 20/03/2012

(181) 20/03/2012
(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006
(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(300) 2001/02876  07/09/2001  IE
(732) Elan Corporation plc
Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ELAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

11213
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(111) 11215

(151) 05/06/2006

(111) 11298

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/204

(220) 22/03/2002

(210) TM  2002/206

(220) 22/03/2002

(181) 22/03/2012

(181) 22/03/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) PepsiCo, Inc.

(732) JOHNSON & JOHNSON

700 Anderson Hill Road, Purchase,

(a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.)

NY 105777, US

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ZAQLINQ
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и заленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
(111) 11250

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/205

(220) 22/03/2002
(181) 22/03/2012
(450) 30/09/2006

(732) „ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман
(лекување) од рак
(111) 11299

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/207

(220) 22/03/2002
(181) 22/03/2012
(450) 30/09/2006

(732) JOHNSON & JOHNSON
(a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.)
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA,
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

YONDELIS

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

JAKADERM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

11215

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман
(лекување) од рак
(111) 11280

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/211

(220) 25/03/2002
(181) 25/03/2012
(450) 30/09/2006

(732) Farmaceutsko-hemijska industrija ’’ZDRAVLJE’’
Akcionarsko drustvo
ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje 255

(540)

ADRIANOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 11279

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/212

(220) 25/03/2002
(181) 25/03/2012

(591) бела, жолто-портокалова, светло и темно сина.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерилна и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи, концентрати и други
препарати за правење напивки

(450) 30/09/2006
(732) Farmaceutsko-hemijska industrija ’’ZDRAVLJE’’
Akcionarsko drustvo
ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(111) 11278

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/229

(220) 28/03/2002
(181) 28/03/2012

(540)

(450) 30/09/2006
(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO

ADRIANOL T

KABUSHIKI KAISHA
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(510, 511)

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

кл. 5 - фармацевтски препарати

1000, Скопје

(111) 11331

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/224

(220) 27/03/2002

(540)

GALANT

(181) 27/03/2012
(450) 30/09/2006
(732) PLIVA farmaceutska industrija, dionicko drustvo
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за
истите вклучени во класата 12

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(111) 11339

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/230

(220) 28/03/2002
(181) 28/03/2012

STREPTOKSAZOL

(450) 30/09/2006
(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO

(551) индивидуална

KABUSHIKI KAISHA

(510, 511)

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати
(111) 11350

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/228

(220) 28/03/2002
(181) 28/03/2012

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2006

L200

(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 105777, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за
истите вклучени во класата 12

11339

256 Glasnik, 13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje

(111) 11273

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/231

(220) 28/03/2002
(181) 28/03/2012
(450) 30/09/2006

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO

(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за
истите вклучени во класата 12
(111) 11281

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/234

(220) 28/03/2002
(181) 28/03/2012

KABUSHIKI KAISHA
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(450) 30/09/2006
(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(540)

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

L300

(540)

(551) индивидуална

SPACE WAGON

(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за
истите вклучени во класата 12
(111) 11283

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/232

(220) 28/03/2002
(181) 28/03/2012
(450) 30/09/2006

(732) MITSUBISHI
KAISHA

JIDOSHA

KOGYO

KABUSHIKI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за
истите вклучени во класа 12
(111) 11253

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/249

(220) 04/04/2002
(181) 04/04/2012
(450) 30/09/2006

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. „Батајнички друм” б.б. , YU

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

1000, Скопје

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

(540)
(540)

LANCER

ALFOGEL

(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за
истите вклучени во класата 12
(111) 11282

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/233

(220) 28/03/2002
(181) 28/03/2012
(450) 30/09/2006

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекциа;
препарати за уништувањ штетници; фунгициди;
хербициди

KABUSHIKI KAISHA

(111) 11217

(151) 05/06/2006

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(210) TM  2002/251

(220) 05/04/2002

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(181) 05/04/2012

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

St. LEOF MARATONOS (21 km),

PAJERO
(551) индивидуална

11273

(450) 30/09/2006
(732) ELBISCO AE
T.K. 19009 Pikermi, GR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje 257

(111) 11300
(210) TM  2002/272

(591) црвена, бела, сина и жолта

(151) 05/06/2006
(220) 11/04/2002
(181) 11/04/2012
(450) 30/09/2006
(732) United Parcel Service of America, Inc.,
a corporation organized and existing under the
Laws of the State of Delaware
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta,
Georgia 30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/,
мирудии, мраз
(111) 11219

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/252

(220) 05/04/2002
(181) 05/04/2012
(450) 30/09/2006

(732) ELBISCO AE
St. LEOF MARATONOS (21 km),
T.K. 19009 Pikermi, GR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - услуги поврзани со пренос (транспорт)
на писма, документи, соопштенија, печатени
работи, и други стоки и сопственост со помош на
разновидни транспортни стредства,вклучително
слични услуги што одговараат на класата 39, како
што се магацински услуги и складирање и ракување
и испраќање во врска со горенаведеното
(111) 11301
(210) TM  2002/273

(591) црвена, бела, сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/,
мирудии, мраз

Trgovski marki

(151)
(220)
(181)
(450)

05/06/2006
11/04/2002
11/04/2012
30/09/2006

(732) Beautimatic International Ltd
Abbey House, Eastways, Witham,
Essex CM8 3YL, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BEAUTIMATIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати што не содржат медикаменти
во себе а се користат за одржување и нега
на косата, скалпот, кожата и ноктите; сапуни;
парфеми; парфимериски препарати; есенцијални
(миризливи) масла и масла од тревки; козметички
препарати;
make-up
препарати;
тоалетни
препарати што не содржат медикаменти во себе;
спрејови за коса; гелови за коса; дезодоранси;
препарати за употреба пред за време и по
бричење, препарати за чистење заби, препарати
за сончање

11301

258 Glasnik, 13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje

(111) 11254

(151) 05/06/2006

(111) 11302

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/280

(220) 11/04/2002

(210) TM  2002/300

(220) 17/04/2002

(181) 11/04/2012

(181) 17/04/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

(300) 76/332796  05/11/2001  US

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(732) New Balance Athletic Shoe, Inc.,
(Corporation of Massachusetts)

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

20 Guest Street, Boston,

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

Massachusetts 02135, US

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

SINHROGAL

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

NEW BALANCE

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11220
(210) TM  2002/291

(151)
(220)
(181)
(450)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги поврзани со малопродажни
продавници, услуги поврзани со продажба преку
компјутерски информативен систем достапен во
секое време (on line продажби преку компјутер),  
и услуги за нарачки по пошта преку каталог што
се однесуваат главно на облека, додатна опрема
(прибор), багаж и обувки за атлетика, спорт,
вежбање и фитнес

05/06/2006
15/04/2002
15/04/2012
30/09/2006

(732) Georgia-Pacific Hellas S.A.I.C.
132, IERA ODOS 104 47 Athens, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(111) 11218

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/317

(220) 24/04/2002
(181) 24/04/2012
(450) 30/09/2006

(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BLUE LABEL
(591) светло и темно сина, розова-пинк, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - хигиенски производи вклучително хигиенски
влошки за деца и за жени, пелени, памук,
фластери, материјал за завои
кл. 16 - хартија и производи од хартија вклучително
и тоалет хартија, кујнски крпи (пешкири), кујнски
хартиени ролни, хартиени чаршави за маса,
памучна хартија, џебни шамичиња од хартија и од
имитација на хартија, хартиени салвети, влажни
шамичиња за лице, шамичиња, престилки,
хартиени вреќи, хартија во листови или во ролни
кл. 24 - креветски чаршави од хартија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки
(111) 11357

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/332

(220) 07/05/2002
(181) 07/05/2012
(450) 30/09/2006

(732) House of Prince A/S
Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

кл. 25 - медицински блузи што се носат под
облеката а се направени од хартија

11254

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

DANTON

13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje 259

(111) 11296

(151) 06/06/2006

(210) TM  2002/370

(220) 21/05/2002
(181) 21/05/2012
(450) 30/09/2006

(551) индивидуална

(732) Nokia Corporation

(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрити
(111) 11356

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/333

(220) 07/05/2002
(181) 07/05/2012
(450) 30/09/2006

Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

NOKIA

(732) Laboratoires INNOTHERA,
Societe par Actions Simplifiee
7-9 Avenue Francois-Vincent Raspail, FR

(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(510, 511)

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски,
оптички,
мерачки
(за
тежина), мерни, сигнализирачки, контролирачки
(супервизиски) апарати и инструменти, апарати и
инструменти за спасување и подучување; апарати
и инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати за
снимање, трансмисија или репродукција на звук
или слики; магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини за продажба и
механизми за апарати што работат на паричка;
регистер каси, калкулатори, опрема за обработка
на податоци и компјутери; компјутерски програми;
електрични апарати за продукција, снимање,
едитирање и трансмисија на звук, слики и
податоци

1000, Скопје
(540)

FLEBODIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски
венотоници

препарати,

имено

(111) 11343

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/369

(220) 21/05/2002
(181) 21/05/2012
(450) 30/09/2006

кл. 38 - телекоминикации

(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase,

(111) 11373

(151) 13/06/2006

NY 105777, US

(210) TM  2002/383

(220) 27/05/2002

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(181) 27/05/2012

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2006
(732) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

ПУЛМОЛИН
(591) бела,светло и темно зелена, светло и темно
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни
сокови; сирупи, концентрати, и други препарати за
правење напивки

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
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(111) 11374

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/384

(220) 27/05/2002

(540)

HIBIDEКS DAP

(181) 27/05/2012
(450) 30/09/2006
(732) РЕПЛЕКФАРМ АД

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

ДИПАМ

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 11376

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/385

(220) 27/05/2002
(181) 27/05/2012
(450) 30/09/2006

(111) 11243

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/388

(220) 27/05/2002
(181) 27/05/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД

VIKOTEMP

ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

ГЛУКОНОРМ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски произвди;
хируршки материјали за шиење
(111) 11242

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/389

(220) 27/05/2002

(111) 11244

(151) 05/06/2006

(181) 27/05/2012

(210) TM  2002/387

(220) 27/05/2002

(450) 30/09/2006

(181) 27/05/2012

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
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(551) индивидуална

материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски произвди;
хируршки материјали за шиење
(111) 11241

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/390

(220) 27/05/2002
(181) 27/05/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(111) 11238

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/392

(220) 27/05/2002
(181) 27/05/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

KAVINER

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

VANTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски произвди;
хируршки материјали за шиење
(111) 11239

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/391

(220) 27/05/2002
(181) 27/05/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(111) 11236

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/393

(220) 27/05/2002
(181) 27/05/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

KARIOFIL Z

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

KAVIPRAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
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кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(111) 11232

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/394

(220) 27/05/2002

(111) 11372

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/402

(220) 30/05/2002
(181) 30/05/2012
(450) 30/09/2006

(732) IVAX RESEARCH INC
4400 BISCAYNE BOULEVARD MIAMI,

(181) 27/05/2012
(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

FLORIDA 33i37, US
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(540)

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

PAXENE

(540)

KUPROVENT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(111) 11230

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/395

(220) 27/05/2002
(181) 27/05/2012

(111) 11229

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/407

(220) 31/05/2002
(181) 31/05/2012
(450) 30/09/2006

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

(450) 30/09/2006

KORTAN

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

DIMIGAL

(111) 11228

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/408

(220) 31/05/2002
(181) 31/05/2012

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(450) 30/09/2006
(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

RISSCO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

11232

Trgovski marki

Glasnik,

13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje 263

(111) 11227

(151) 05/06/2006

(111) 11332

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/409

(220) 31/05/2002

(210) TM  2002/444

(220) 12/06/2002

(181) 31/05/2012

(181) 12/06/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) ФАРМАЦЕВТСКА
ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје

(732) Engelhard Arzneimittel
GmbH&CoKg, Herzberger

Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK

str. 3, 61138 Niederdorfelden, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LOTAR

TRACHISAN

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски производи

(510, 511)

(111) 11225

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/410

(220) 31/05/2002
(181) 31/05/2012
(450) 30/09/2006

(732) ФАРМАЦЕВТСКА
ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 11334

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/447

(220) 12/06/2002
(181) 12/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) Hussein CHALAYAN
Top Flat, 71 Endell Street,

1000 Скопје, MK

London WC2H 9AJ, UK

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

RISCH

(540)

(551) индивидуална

HUSSEIN CHALAYAN

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(551) индивидуална

(111) 11325

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/439

(220) 10/06/2002
(181) 10/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) Акционерско друштво за промет со нафта и
нафтени деривати „МАКПЕТРОЛ” Скопје
ул.”Мито Хаџивасилев Јасмин” бр. 4,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 3 - парфимериски производи, есенцијални
масла, козметички препарати, make-up производи
(шминка), млеко за тело, креми за лице и тело;
сапуни, гел за капење и туширање, талк пудри,
лосиони за коса и тело, дезодоранс за лична
употреба
кл. 25 - облека; обувки (освен ортопетски обувки)
и капи
(111) 11326

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/451

(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) ZVIJEZDA, dionicko drustvo
(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - фискален принтер

Trgovski marki

za proizvodnju,trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(540)

(111) 11329

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/454

(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.
(591) бела, жолта, црвена, зелена, маслинестозелена и
црна
(551) индивидуална

1525 Howe Street Racine,
Wisconsin 53403-2236, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(510, 511)
(540)

кл. 30 - сос од копрец
(111) 11327

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/452

(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.

OFF !
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - гермицидни препарати; средства за
дезинфекција во форма на течност и   спреј;
препарати за уништување коров и штетници;
инсектициди; средства за одбивање на инсекти;
фунгициди; средства за освежување на
воздухот; дезодоранси за воздух; препарати за
прочистување на воздухот; средства за одземање
на непријатните мириси од штофови; средства за
заштита од молци

1525 Howe Street Racine,
Wisconsin 53403-2236, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

GLADE
(551) индивидуална

(111) 11288

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/455

(220) 14/06/2002

(510, 511)
кл. 5 - средства за освежување на воздухот;
дезодоранси
за
воздух;
препарати
за
прочистување на воздухот; средства за одземање
на непријатните мириси од штофови; дезодоранси
за ќилими и простории
(111) 11328

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/453

(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012

(181) 14/06/2012
(450) 30/09/2006
(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine,
Wisconsin 53403-2236, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2006

RAID

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine,
Wisconsin 53403-2236, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

MR. MUSCOLO
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - гермицидни препарати; средства за
дезинфекција во форма на течност и   спреј;
препарати за уништување   коров и штетници;
инсектициди; средства за одбивање   инсекти;
фунгициди; средства за освежување на
воздухот; дезодоранси за воздух; препарати за
пречистување на воздухот; средства за одземање
на непријатните мириси од штофови; средства за
заштита од молци

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање и
со абразивно дејство; препарати за отстранување
на лак; препарати чија природа е восок за
употреба врз завршени и незавршени површини;
препарати за отстранување на восок; средства
за ослободување на дренажни испусти; сапуни;
детергенти
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Trgovski marki

Glasnik,

(111) 11287
(210) TM  2002/456
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(151) 05/06/2006

(111) 11330

(151) 05/06/2006

(220) 14/06/2002

(210) TM  2002/458

(220) 14/06/2002

(181) 14/06/2012

(181) 14/06/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006
(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine,

1525 Howe Street Racine,

Wisconsin 53403-2236, US

Wisconsin 53403-2236, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(540)

RALLY

PRONTO
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 1 - антифриз препарати; препарати за
одмрзнување

кл. 3 - препарати за чистење,полирање,рибање и
со абразивно дејство; препарати за отстранување
лак; препарати чија природа е восок за употреба
врз
завршени
и
незавршени
површини;
препарати за отстранување на восок; средства
за ослободување на дренажни испусти; сапуни;
детергенти
(111) 11264

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/457

(220) 14/06/2002

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање
и со абразивно дејство; восоци за употреба врз
автомобили; заштитни премачкувачи од видот на
средствата за полирање
кл. 5 - средства за освежување на воздухот;
дезодоранси за воздух; препарати за прочистување
на воздухот; средства за одземање на непријатни
мириси од штофови

(181) 14/06/2012
(450) 30/09/2006
(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine,

кл. 21 - крпи за чистење
(111) 11265

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/459

(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012

Wisconsin 53403-2236, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(450) 30/09/2006
(732) S.C.JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine,

(540)

Wisconsin 53403-2236, US

BIOSHOUT
(551) индивидуална

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 3 - препарати за чистење,полирање,рибање и
со абразивно дејство; препарати за отстранување
на лак; препарати чија природа е восок за
употреба врз завршени и незавршени површини;
препарати за отстранување на восок; средства
за ослободување на дренажни испусти; сапуни;
детергенти

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за
употреба врз штофови, вклучително и помагала
за пеглање; препарати за чистење, полирање,
рибање и со абразивно дејство; препарати за
употреба пред третман, како и за отстранување  
точки и дамки; препарати за отстранување  
лак; сапуни што не се користат врз телото;
детергенти што не се користат врз телото; восоци;
препарати чија природа е восок за употреба врз
завршени и незавршени   површини; препарати
за отстранување   восок; средства за полирање
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чевли, креми за чевли, средства за чистење
чевли; средства за ослободување на дренажните
испусти
кл. 4 - свеќи, тенки восочни свеќи; фитили
кл. 5 - гермицидни препарати што не се користат
врз телото; средства за дезинфекција во форма
на течност и спреј што не се користат врз телото;
препарати за уништување   коров и штетници;
инсектициди; средства за заштита од молци;
средства за одбивање   инсекти; фунгициди;
препарати за уништување глодари; средства
за освежување на воздухот; дезодоранси за
воздух; препарати за прочистување на воздухот;
дезодоранси за ќилими и простории; средства за
одземање на непријатните мириси од штофови
кл. 11 - апарат за пречистување на воздухот;
вентилациони филтри; електрични  неелектрични
уреди за прочистување на воздухот
кл. 16 - пластични торби; пластични обвивки;
торби за чистење под вакуум; хартиени крпи
за еднократна употреба за домашно чистење,
што не се збогатени со хемиски средства или
соединенија
кл. 21 - мали домашни прибори и садови (не
се од скапоцени метали, ниту се обложени
со истите); чешли и сунѓери; четки што не се
користат врз човечкото тело (различни од четки
за боење); материјали за правење четки; апарати,
инструменти; прибор и материјал за чистење,
полирање, абразија и триење; држач за сапун;
челична волна, пластични садови, ресести
метли, крпи за еднократна употреба за бришење
прашина
(111) 11375
(210) TM  2002/461

(151) 13/06/2006
(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012
(450) 30/09/2006
(732) ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ
ул. „Орце Николов” 155а (поранешна
Орце Николов 161, односна Пиринска 161)
1000Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава,
соработка со училишта и други установи по
прашањата поврзани со изучување   странски
јазици, организирање настава по странски јазици
во работни организации кои пројавуваат интерес
за тоа, организирање семинари за стручно и
методско усовршување на наставниот кадар
по странски јазици; изработување и издавање
учебници и други помагала за интензивна настава
на странски јазици, магнетофонски снимања
за потрбите на наставата на аудиовизуелните
методи, снимање на ленти по учебници, како и
преведувања од странски јазици на македонски
јазик и обратно; организирање и изведување
испити за проверка на знаење од странски јазици
како и издавање соодветни документи за истото;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците
(111) 11383

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/462

(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ
ул. „Орце Николов” 155а (поранешна
Орце Николов 161, односна Пиринска 161)
1000Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи, списанија, часописи, книги, учебници,
книговезнички
материјал;
фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
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кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи, списанија, часописи, книги, учебници,
книговезнички
материјал;
фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава,
соработка со училишта и други установи по
прашањата поврзани со изучување   странски
јазици, организирање настава по странски јазици
во работни организации кои пројавуваат интерес
за тоа, организирање семинари за стручно и
методско усовршување на наставниот кадар

Trgovski marki

Glasnik,

по странски јазици; изработување и издавање
учебници и други помагала за интензивна настава
на странски јазици, магнетофонски снимања за
потрбите на наставата на аудиовизуелните методи,
снимање  ленти по учебници, како и преведувања
од странски јазици на македонски јазик и обратно;
организирање и изведување испити за проверка
на знаење од странски јазици како и издавање
соодветни документи за истото; забава; спортски
и културни активности
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците
(111) 11384
(210) TM  2002/463

(151) 13/06/2006
(220) 14/06/2002
(181) 14/06/2012
(450) 30/09/2006
(732) ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ
ул.
„Орце
Николов”
155а
(поранешна
Орце Николов 161, односна Пиринска 161)
1000Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
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(111) 11351

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/465

(220) 18/06/2002
(181) 18/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Delaware corporation
100 North Eastman Road Kingsport,
Tennessee 37660, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

KELVX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - непреработени смоли што се користат
за пластични материјали изложени на високи
температури, за ознаки, за прозорец на покрив
(кровни отвори), автомобилска додатна опрема  
за употреба во градежништвото и конструкциите

(540)

кл. 17 - екструдирани облици од пластика за општа
употреба во индустријата
(111) 11286

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/474

(220) 20/06/2002
(181) 20/06/2012
(450) 30/09/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи, списанија, часописи, книги, учебници,
книговезнички
материјал;
фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава,
соработка со училишта и други установи по
прашањата поврзани со изучување   странски
јазици, организирање настава по странски јазици
во работни организации кои пројавуваат интерес
за тоа, организирање семинари за стручно и
методско усовршување на наставниот кадар
по странски јазици; изработување и издавање
учебници и други помагала за интензивна настава
на странски јазици, магнетофонски снимања за
потрбите на наставата на аудиовизуелните методи,
снимање  ленти по учебници, како и преведувања
од странски јазици на македонски јазик и обратно;
организирање и изведување испити за проверка
на знаење од странски јазици како и издавање
соодветни документи за истото; забава; спортски
и културни активности
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците

Trgovski marki

(732) Трговско
радиодифузно
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

друштво

А1

ул. Перо Наков бр. 60,1000 Скопје,
Република Македонија., MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски

11286

268 Glasnik, 13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje

служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации
кл. 41 - видео ленти (изнајмување на видео
лентите), видео ленти (производство на филмови
на видео летни), дискотеки (услуги на дискотеките),
забавни паркови /циркуси/, игри за пари, изложби
(организирање изложби во културни или воспитни
цели), изнајмување радио и телевизиски апарати,
изнајмување стадиони, изнајмување видео
ленти, кампови за летување (услуги на капмовите
за летување) /забава/, кино-студио, кино сали
(користење на кино салите), киноапаратура
(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови
(услуги на кубови) /забава или гледање/,
книги (изнајмување на книгите), коцкарници
/игри/ (услуги на коцкарниците), конфренции
(организирање и водење консреренции), конгреси
(организирање и водење конгреси), магнетоскопи
(изнајмување магнетоскопи), модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/, објавување текстови / текстови
што не се рекламни/, приредби (изнајмување
декор за приредби), приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење
на разговорите), разонода, разонода по пат на
радио, разонода по пат на телевизија, семинари
(организирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми), слободно
време (услуги врзани за исполнување на
слободното време), студио за снимање (услуги
на студио за. снимање), театарски претстави,
тонски снимки (изнјамување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите)
кл. 42 - авторски права (регулирање на авторските
права), агенции за сместување /хотели,
пансиони/, архитектура, брачни агенции, видео
ленти (снимање на видео лентите), инженеринг,
инженерски
нацрти,
индустриски
дизајн
индустриско обликување, изградба (изработка
нацрти за изградба), истражување и развиток на
нови производи (трето лице), изложби (осигурување
/набавка/ на простор за изложби), изналмување
софтвер, изработка (концепирање) на софтвер,
консултации во врска со сметачи, лиценци за
интелектуална сопственост (отстапување на
лиценци за интелектуална сопственост), модни
цртачи (услуги на модните цртачи), модни
извештаи (информации за модата), офсет
печатење, оверување на изворни уметнички дела,
печатарство, преведувачки услуги, разработка на
технички проекти, репортерски услуги, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи (програмирање
на сметачите), совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, стручни консултации  
(не се однесуваат на водење на работите),
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци), цртачи на
амбалажа (услуги на цртачите на амбалажа)

(111) 11355

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/484

(220) 21/06/2002
(181) 21/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) Craw Daddy Licensing Inc
15821 Ventura Blvd. Suite 500,
Encio CA 91436, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CINDY CRAWFORD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни, парфимерија (парфимериски
производи), есенцијални масла, препарати
за нега на телото и убавината (препарати за
разубавување), препарати за коса, пасти за заби
(111) 11359

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/485

(220) 21/06/2002
(181) 21/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) SmithKline Beecham p.l.c.
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

EVOCAIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции
(111) 11318

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/486

(220) 21/06/2002
(181) 21/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) Glaxo Group Limited
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, England UB6 ONN, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

NORATAK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции
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(111) 11204

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/492

(220) 25/06/2002
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пораките), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс    служби,    телевизиски   
емисии,   упатства   за телекомуникации

(181) 25/06/2012
(450) 30/09/2006
(732) Митко Пиперкоски, Златко Ефремов
ул. Михаил Чаков 13/1/3, Скопје,

кл. 42 - авторски права (регулирање на авторските
права, видео ленти (снимање на видео лентите),
инженеринг, инженерски нацрти, индустриски  
дизајн,   индустриско обликување,   изградба
(изработка нацрти за изградба), истражување и
развиток на нови производи (трето лице), изложби
(осигурување /набавка/ на простор за изложби),
изнајмување софтвери, изработка (концепирање )  
софтвер, консултации во врска со сметачи, лиценци
за интелектуална сопственост (отстапување
на лиценците за интелектуална сопственост),
модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни
извештаи (информации за модата), офсет
печатење, оверување на изворни уметнички дела,
печатарство, преведувачки услуги,  разработка  на
технички   проекти,   репортерски услуги, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи (програмирање
на сметачите), совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, стручни консултации
(не се однесуваат на водење на работите),
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци), цртачи на
амбалажа (услуги на цртачите на  амбалажа)

ул. Вич бр. 22/1-5, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

INTEC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенции за трговски информации,
агенции за увоз - извоз, водење дејност (служби
за давање совети за водење одделни дејности),
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), истражувања за
дејностите, изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, извоз (агенции за извоз-увоз), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),  
книги (книговодство),   консултации   врзани
за прашањата на персоналот, лицитација
(продажба на лицитација), манекени (манекенски
услуги) во рекламни и промовирачки цели
на
продажбата,
објавување
рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/, организирање дејности (совети
за организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
плакатирање /огласување/, помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пребарувања за дејности, преместување (услуги
за преместување на претпријатијата), преписи
на соопштенија, претплата на весници (услуги
за претплата на весници) /за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по
пат на радио,  рекламирање  по  пат  на телевизија,  
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење рекламни
огласи), соопштувања за дејноста, статистичко
информирање, стенографски услуги, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговорање)
/за отсутни претплатници/, трговски дејности
(проценка на трговските дјености), уредување
излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз)
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации no
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на

Trgovski marki

(111) 11205

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/493

(220) 25/06/2002
(181) 25/06/2012
(450) 30/09/2006

(732) Митко Пиперкоски, Златко Ефремов
ул. Михаил Чаков 13/1/3,
ул. Вич бр. 22/1-5, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

INTECSYSTEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенции за трговски информации, агенции
за увоз - извоз, водење дејност (служби за
давање совети за водење одделни дејности),
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), истражувања за
дејностите, изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, извоз (агенции за извоз-увоз), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),  
книги (книговодство),   консултации   врзани
за прашањата на персоналот, лицитација
(продажба на лицитација), манекени (манекенски
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услуги) во рекламни и промовирачки цели
на
продажбата,
објавување
рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/, организирање дејности (совети
за организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
плакатирање /огласување/, помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пребарувања за дејности, преместување (услуги
за преместување на претпријатијата), преписи
на соопштенија, претплата на весници (услуги
за претплата на весници) /за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по
пат на радио,  рекламирање  по  пат  на телевизија,  
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење рекламни
огласи), соопштувања за дејноста, статистичко
информирање, стенографски услуги, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговорање)
/за отсутни претплатници/, трговски дејности
(проценка на трговските дјености), уредување
излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз)
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации no
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораките), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс    служби,    телевизиски   
емисии,   упатства   за телекомуникации
кл. 42 - авторски права (регулирање на авторските
права, видео ленти (снимање на видео лентите),
инженеринг, инженерски нацрти, индустриски  
дизајн,   индустриско обликување,   изградба
(изработка нацрти за изградба), истражување и
развиток на нови производи (трето лице), изложби
(осигурување /набавка/ на простор за изложби),
изнајмување софтвери, изработка (концепирање )
софтвер, консултации во врска со сметачи, лиценци
за интелектуална сопственост (отстапување
на лиценците за интелектуална сопственост),
модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни
извештаи (информации за модата), офсет
печатење, оверување на изворни уметнички дела,
печатарство, преведувачки услуги,  разработка  на
технички   проекти,   репортерски услуги, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи (програмирање
на сметачите), совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, стручни консултации
(не се однесуваат на водење на работите),
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци), цртачи на
амбалажа (услуги на цртачите на  амбалажа)

(111) 11354
(210) TM  2002/506

(151)
(220)
(181)
(450)

13/06/2006
02/07/2002
02/07/2012
30/09/2006

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена, бела, светло и темно жолта,
жолтокафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за пециво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколади, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(111) 11353

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/508

(220) 02/07/2002
(181) 02/07/2012
(450) 30/09/2006

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
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жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за пециво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколади, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(111) 11352

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/509

(220) 02/07/2002
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(591) црна, црвена, бела, портокалова, светло и
темножолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

(181) 02/07/2012
(450) 30/09/2006
(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(111) 11346

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/512

(220) 02/07/2002
(181) 02/07/2012

(540)

(450) 30/09/2006
(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) темно и светло: сина, кафена, окер, карамела;
црвена, бела
(551) индивидуална

(591) темно и светло сина, кафена, жолто- кафена,
карамел, црвена, жолта, бела
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за пециво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколади, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(111) 11345

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/511

(220) 02/07/2002
(181) 02/07/2012

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(111) 11344

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/513

(220) 02/07/2002
(181) 02/07/2012

(450) 30/09/2006
(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2006
(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена ,сина, бела, зелена, темно и светло жолта,
жолто-кафена, кафена
(551) индивидуална
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жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(111) 11363

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/514

(220) 02/07/2002
(181) 02/07/2012
(450) 30/09/2006

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 11365

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/516

(220) 02/07/2002
(181) 02/07/2012
(450) 30/09/2006

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) темно и светло црвена, жолта, жолто-кафена,
портокалова, кафена, сина, црна и бела
(551) индивидуална

(591) жолта, црвена, зелена и темно сина
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(111) 11364

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/515

(220) 02/07/2002
(181) 02/07/2012

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(111) 11362

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/517

(220) 02/07/2002
(181) 02/07/2012

(450) 30/09/2006
(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(450) 30/09/2006
(732) MasterCard international Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

New York 10577-2509, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

MASTERCARD ADVISORS
(551) индивидуална
(591) црвена, сина, бела, жолто-кафена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

11363

(510, 511)
кл. 35 - услуги поврзани со деловно раководење;
маркетиншки услуги; маркетиншки консалтинг
услуги; деловно професионални консултации;
маркетиншки агенциски услуги (услуги што ги
пружаат маркетиншките агенции); маркетиншко
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кл. 16 - артикли направени од хартија или целулоза
за санитарни намени, вклучително пелени за
еднократна употреба направени од хартија и/или
целулоза

и деловно истажување; услуги поврзани со
одржување на односи со јавноста; обезбедување
информации и обука во врска со рекламни,
маркетиншки и комуникациски стратегии

кл. 25 - артикли за облекување

(111) 11366

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/521

(220) 05/07/2002

(111) 11303

(151) 05/06/2006

(181) 05/07/2012

(210) TM  2002/551

(220) 08/07/2002
(181) 08/07/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(732) Irvita Plant Protection N.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 34, Curacao, AN

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

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

(540)

1000, Скопје
(540)

PANOCTINE

(591) жолта, темно сина, црвена и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(111) 11361

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/522

(220) 05/07/2002
(181) 05/07/2012

(510, 511)
кл. 5 - фунгициди, инсектициди и пестициди
(111) 11306

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/554

(220) 09/07/2002
(181) 09/07/2012
(450) 30/09/2006

(732) The Procter & Gamble Company, manufactures
and merchants, a corporation organized and
existing under the laws of the State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

(450) 30/09/2006
(732) The Procter & Gamble Company, a corporation
organised and existing under the laws of the
State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Ohio, US

MR. PROPER

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни
(111) 11307

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/555

(220) 09/07/2002
(181) 09/07/2012
(450) 30/09/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни, парфимерија, есенцијални масла,
препарати за нега на телото и убавината, лосиони
за коса; пасти за заби; преимпрегнирани крпи
направени од хартија и/или целулоза
кл. 5 - хигиенски производи

(732) The Procter & Gamble Company, manufactures
and merchants, a corporation organized and
existing under the laws of the State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
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(540)

MR. PROPER SUPER GEL

(111) 11311

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/559

(220) 11/07/2002
(181) 11/07/2012
(450) 30/09/2006

(551) индивидуална

(732) Diageo Brands B.V.

(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни
(111) 11308

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/556

(220) 09/07/2002

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

GOLD LABEL

(181) 09/07/2012
(450) 30/09/2006
(732) SmithKline Beecham plc

(551) индивидуална
(510, 511)

980 Great West Road Brentford,

кл. 33 - алкохолни напивки

Middlesex TW8 9GS, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(111) 11255

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/561

(220) 12/07/2002
(181) 12/07/2012

(540)

(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

IXIMAX

ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

(551) индивидуална

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати
за лекување кардиоваскуларни заболувања и
пореметувања
(111) 11310

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/557

(220) 09/07/2002
(181) 09/07/2012

(540)

ENBECIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(450) 30/09/2006
(732) SMITHKLINE BEECHAM p.l.c.
New Horizons Court Middlesex TW8 9EP, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

COLDREX MAXGRIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(111) 11256

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/562

(220) 15/07/2002
(181) 15/07/2012
(450) 30/09/2006

(732) Thorn Lighting Group
3 King George Close, Eastern Avenue West,
Romford, Essex RM7 7PP, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

THORN
(551) индивидуална

11308
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(510, 511)
кл. 11 - апарати и уреди (инсталации) за
осветлување; опрема за осветлување; системи за
осветлување; ламби; осветлувачки прекинувачи;
товар за осветлување; електрични и електронски
контроли за осветлување; приклучоци за ламби;
навлаки за ламби; влакна-тенки жички (за греење,
осветлување); светилки
(111) 11312

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/569

(220) 17/07/2002
(181) 17/07/2012
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(111) 11259

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/577

(220) 22/07/2002
(181) 22/07/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2006

BIOGAL

(300) 2002/00136  18/01/2002  IE
(732) Elan Pharma International Limited
Wil House, Shannon Business Park,
Shannon, County Clare, IE

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

VANTAGREN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) 11261

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/578

(220) 22/07/2002
(181) 22/07/2012

(111) 11258

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/576

(220) 22/07/2002
(181) 22/07/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. Батајнички друм б.б., YU

(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

CEGAL

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална

BIOCRYL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
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(111) 11269

(151) 05/06/2006

(111) 11379

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/580

(220) 22/07/2002

(210) TM  2002/598

(220) 25/07/2002

(181) 22/07/2012

(181) 25/07/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

(732) „РЕПЛЕКФАРМ” АД

ул. Батајнички друм б.б., YU

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

(740) КОМКОНС дооел.

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

КОМКОНС дооел

(540)

ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје, МК
(540)

SIMGAL

РИФАЗИД

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11314

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/587

(220) 23/07/2002
(181) 23/07/2012

(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 на
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 11380

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/599

(220) 25/07/2002
(181) 25/07/2012
(450) 30/09/2006

(732) „РЕПЛЕКФАРМ” АД
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) КОМКОНС дооел.
КОМКОНС дооел

(450) 30/09/2006
(732) Raflatac Oy
Tesomankatu 31 33310 Tampere, FI

ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје, МК
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

РЕФЕРУМ

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

RAFLATAC PRO LABEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи направени од
овие материјали, што не се опфатени со другите
класи; печатени работи; книговезнички материјали;
фотографии; канцелариски материјали; лепила
за канцелариска и куќна употреба; материјали за
уметници; четки за боење; машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебелот);  
материјал за инструкција и обука (освен апарати);  
пластифицирани материјали за пакување (што не
се опфатени во другите класи); печатарски букви;
клишиња; самолепливи ламинати во форма на
калеми, табли и етикети; етикети и ламинати за
обезбедување и против кражба направени од
хартија или картон

11269

(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 на
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 11382

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/600

(220) 25/07/2002
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(540)

LOMETAZID

(181) 25/07/2012
(450) 30/09/2006
(732) „РЕПЛЕКФАРМ” АД

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK

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

(740) КОМКОНС дооел.
КОМКОНС дооел ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13,
1000 Скопје, МК
(540)

АСМАТАЛ
(551) индивидуална

(111) 11267

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/605

(220) 25/07/2002
(181) 25/07/2012

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанци што се користат во медицината;
храна за бебиња; фластери, материјали за завои;  
материјали за пломбирање на заби и забарски
смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(111) 11378

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/601

(220) 25/07/2002
(181) 25/07/2012
(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

GINO-DAKTANOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

АЛЕРЗИН

(111) 11263

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/606

(220) 25/07/2002
(181) 25/07/2012

(551) индивидуална

(450) 30/09/2006

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни; санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанци 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) 11248

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/604

(220) 25/07/2002
(181) 25/07/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

Trgovski marki

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

DIDERMAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

11263
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(111) 11319

(151) 05/06/2006

(111) 11251

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/608

(220) 26/07/2002

(210) TM  2002/616

(220) 01/08/2002

(181) 26/07/2012

(181) 01/08/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) The Iams Company a company organized and
existing under the laws of the State of Ohio

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,

having offices at One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

1000 Скопје, MK
(540)

(540)

ХАМЕРШЛАК

IAMS

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли

кл. 31 - прехранбени продукти (намирници) за
животни
(111) 11342

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/613

(220) 30/07/2002
(181) 30/07/2012
(450) 30/09/2006

(111) 11340

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/617

(220) 01/08/2002
(181) 01/08/2012

(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(450) 30/09/2006
(732) Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

REYATAZ

(591) црна, црвена, сина и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 - минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи, концентрати, и други
препарати за правење напивки
(111) 11320

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/614

(220) 31/07/2002
(181) 31/07/2012
(450) 30/09/2006

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман
и превенција на кардиоваскуларни болести,
болести и нарушувања на централниот нервен
систем, удар, рак (канцер), воспалување и болести
на воспалувања, респираторни и инфективни
болести, авто-имунолошки болести, антибиотици
(111) 11246

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/623

(220) 08/08/2002
(181) 08/08/2012

(732) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
100 Route 206 North Peapack, N.J. 07977, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DEPO-PROVERA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

11319

(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

GLIORAL
Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
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(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11321

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/624

(220) 08/08/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - алати и машини на електиричен
погон; посебно дупчалки; преси за дупчење;
компресиски дупчалки; брусилки, ударни завртки
и завртки што со удар се поставуваат, алати
за израмнување и за сечење метал и дрво во
рамнина; алати за спојување плочи; ротациски
алати; уреди за чистење со песочен млаз; пили;
пили за отсекување; кружни пили; пили со кос
засек; реципрочни и наизменични пили, столни
пили, сврдла и приклучни алати; посебно сврдла
за дупчење; сврдла за профилирање и сврдла
за одвртување и завртување; стегачки глави за
дупчалки и клучеви за стегачки глави за дупчалките,
сечачи на дупки, вретенести пили, сечива и тркала
(водилки) за пили; посебно абразивни водилки;
брусилки за водилките (тркалцата) и жици за
водилките; делови за истите

(181) 08/08/2012
(450) 30/09/2006
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de L’Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

QUINTANRIX
(551) индивидуална

кл. 9 - батерии, батериски пакувања и полначи за
батерии

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции за
човечка употреба; вакцини
(111) 11347

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/625

(220) 08/08/2002
(181) 08/08/2012
(450) 30/09/2006

(732) PHARMACIA ENTERPRISES S.A.
6, Circuit de la Foire Internationale,
L-1347 Luxembourg G.D. , LU

(111) 11324

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/664

(220) 04/09/2002
(181) 04/09/2012
(450) 30/09/2006

(732) BP p.l.c.
1 St James’s Square, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

SOMAVERT
(551) индивидуална

(554) тродимензионална

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба како
антагонисти на хормон за растење
(111) 11285

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/628

(220) 08/08/2002
(181) 08/08/2012
(450) 30/09/2006

(732) THE BLACK & DECKER CORPORATION
701 E.Joppa Road Towson, MD 21286, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 4 - масла  и  масти,   мазива,   горива,   масла   
за    подмачкување, хидраулични масла, сите
вклучени во класата 04
кл. 35 - обезбедување  интернет портални уреди
за он-лајн трговија; обезбедување  он-лајн уреди
за набавка; фотокопирање, деловни односи
за набавка на стока за продажба во соодветни
продавници, услужни станици, продавници за
храна за носење, пекари, кафетерии, ресторани,
автомати, канцелариски услуги, менаџмент на
лојалноста на муштеријата, поттикнувачки и
промоционални шеми; совети за работа на пекари,
продавници на храна за носење, кафетерии,
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ресторани, услужни станици и соодветни
продавници, обезбедување   роба за продавници
на мало, работа   на   услужни   станици;   услуги  
поврзани  со  бензиски  пумпи  и продавници што
се наоѓаат на истите; услуги на мали продавници
што работат 24 часа; продажба и снабдување со
пијалоци преку автомати
кл. 37 - подмачкување возила, одржување,
чистење и поправка; полирање   возила; миење
на возила; услужни станици за возила; поправка
на внатрешноста на автомобилот; вулканизација
и поправка на гумите на возилото, сите вклучени
во класата 37
кл. 39 - дистрибуција и достава на горива,
воздушни и водени, за употреба на моторите на
возилата
кл. 43 - услуги во кафетерии, снек барови и
продавници за храна за носење
(111) 11360

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/683

(220) 05/09/2002
(181) 05/09/2012
(450) 30/09/2006

(732) Uponor Innovation AB

ладење,   сушење,   вентилација, снабдување со
вода и  за санитарни потреби
кл. 17 - цевки, туби, делови и опрема за  напред
наведените производи, сите изработени од
пластика; спојки, изолациони материјали за цевки  
подно греење, монтажни плочи за подно греење
кл. 19 - неметални цевки, туби и олуци и сливници;
делови и опрема за сите напред наведени
производи
кл. 37 - градежни
инсталациони услуги
(111) 11341
(210) TM  2002/684

конструкции;

поправки;

(151)
(220)
(181)
(450)

13/06/2006
05/09/2002
05/09/2012
30/09/2006

(732) HUMAX Co., Ltd.
HUMAX Venture Tower 271-2, Seohyeon-dong,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,
463-050, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Industrivagen, SE-51381 FRISTAD, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

UPONOR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - приемници за сателитско телевизиско
емитување, приемници за кабелско телевизиско
емитување, аудио и видео приемници, DVD
апарати за репродукција, DVD-RW, MPЗ, опрема
за одредување на локацијата на сателитот и на
земјата, уреди за репродукција на компакт дискови,
наснимен компјутерски софтвер, пренослива
комуникациска опрема

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни згради;
метални материјали за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обични метали;
браварски производи, ситни метални производи;
метални цевки и туби; сефови; производи од
обични метали, што не се опфатени со другите
класи; руди
кл. 7 - машини   и   машински   алати;   мотори   и   
погонски   машини   (освен   за  сувоземни возила);
машински спојки, спојки и преносни уреди (освен
за сувоземни возила); земјоделски   направи и
алатки,  освен рачни, инкубатори за јајца
кл. 9 - апарати    и    инструменти:    научни,   
поморски,   геодетски,   електрични, фотогравски,
кинематографски,     оптички, за        вагање     
мерење, сигнализација,   контрола   (инспекција);  
помош   (спасување)   и   настава апарати   за
снимање,  пренос или репродукција на звук  или
слика; магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски продажни машини и
механизми за апаратите што се активираат со
парички или жетони; регистар-каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожари
кл. 11 - апарати    за    осветлување,    греење,   
производство    на    пареа, варење   (готвење)   

11360

(111) 11266
(210) TM  2002/685

(151)
(220)
(181)
(450)

05/06/2006
06/09/2002
06/09/2012
30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

FERRO GRADUMET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 11322

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/689

(220) 10/09/2002
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дискови само за читање, уред за репродукција на
дигитални видео дискови, направи за складирање  
дискети, уреди за непрекинато напојување, модем,
модемски картички, картички за мрежи за локални
области, „етернет” картички, „интерфејс” картички
за мрежно работење, адаптери за мрежи за
локални области, прекинувачи, утикачи, мостови,
насочувачи, „set top” кутија, Digital Subscriber Line
Access Multiplex, камера за персонален компјутер,
дигитална камера, звучни картички, видео картички,
картички за видео графичко распоредување,
графички картички, PDA (персонален дигитален
помошник), основа, двоен синхронизиран кабел,
дигитален наснимувач, уред за репродукција MPЗ,
уреди за репродукција со дигитален „интерфејс”
за музички инструменти, GPS (систем за глобално
позиционирање), картички од меѓународни
здруженија за мемориски картички за персонален
компјутер наменети за џебен компјутер, микрофон,
телефон што се поставува на глава, слушалки,
компјутерски куќишта

(181) 10/09/2012
(450) 30/09/2006
(732) JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized
and existing under the laws of the State of New
Jеrsey)
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA,
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(111) 11221

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/692

(220) 11/09/2002
(181) 11/09/2012

(551) индивидуална

(450) 30/09/2006

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман
(лекување) на ракот
(111) 11333

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/690

(220) 10/09/2002

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички Друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(181) 10/09/2012

VERMIZOL

(450) 30/09/2006
(732) KYE SYSTEMS CORP. Taiwan corporation
No. 492, Sec. 5, Chung Hsin Rd., San Chung,
Taipei Hsien, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(111) 11223

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/693

(220) 11/09/2002
(181) 11/09/2012

(510, 511)
кл. 9 - компјутери, компјутерски печатари, драјвови
за диск, компјутерски програми, тастатури за
компјутери, монитори за компјутери, екрани со
течен кристал, сканери за компјутери, матични
плочи за компјутери, „интерфејс” картички,
картички за додадени вредности (даноци,
хонорари), дигитализатори, глувче, топче за
водење на курсорот, електронска плоча,рачка за
управување на курсорот, подлошка за игри, тркало
за натпреварување, засилувач, звучник, подесувач
на фреквенцијата, видео рекордер, компакт диск
само за читање, драјвови за компакт дискови
само за читање, драјвови за дигитални видео

Trgovski marki

(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички Друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

EVITA SELEN
(551) индивидуална
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11224

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/700

(220) 19/09/2002
(181) 19/09/2012

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) 11216

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/715

(220) 26/09/2002
(181) 26/09/2012

(450) 30/09/2006
(732) NBA Properties, Inc.
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(450) 30/09/2006
(732) SMITHKLINE BEECHAM PLC
980 Great West Road Brentford,

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

Middlesex TW8 9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(540)

(540)

EVODART
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(510, 511)
кл. 25 - oблека, имено чорапи, обувки, кошаркарски
обувки и патики, маици, кошули, дуксери,
спортски панталони (тренерки), панталони,
костуми за капење и кратки горни маици, дресови,
куси панталони, пиџами, спортски маици,
маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски,
машки пиџами, шапки, зимски костуми, зимски
панталони, зимски кратки горни маици , јакни,
блузи со качулки што не прокиснуваат, капути,
платнени лигавчиња, врзулки за глава, манжетни,  
престилки, боксер-куси панталони, панталони,
капи, заштитници за уши, ракавици, ракавици без
прсти (само со палец), ткаени и плетени кошули,
костуми, фустани и униформи за лицата што ги
бодрат натпреварувчите (навивачи)

(111) 11284

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/727

(220) 01/10/2002
(181) 01/10/2012
(450) 30/09/2006

(732) Alza Corporation
1900 Charleston Road, Mountain View,
CA 94039-7210, CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CONCERTA

(111) 11371

(151) 13/06/2006

(551) индивидуална

(210) TM  2002/709

(220) 24/09/2002

(510, 511)

(181) 24/09/2012
(450) 30/09/2006
(732) „РЕПЛЕКФАРМ” АД
ул. „Козле” бр. 188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
заболувања на хиперактивност и отсуство на
внимание кај деца
(111) 11262

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/729

(220) 01/10/2002
(181) 01/10/2012

ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(450) 30/09/2006

(540)

КЛАРИЦИН
(551) индивидуална

(732) Синирли Сорумлу Мармара Зејтин Тарим
Кооператифлери Бирлиги МАРМАРАБИРЛИК
од Буреа-Измир карајолу 29.км Башкој Бурса,
TR
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

11224
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(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни шамичиња,
шамичиња за еднократна употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи (санитарни
крпи), предлошки (ткаенини за завиткување),
хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии, мраз
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкхолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(111) 11240

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/769

(220) 09/10/2002
(181) 09/10/2012
(450) 30/09/2006

(732) JADRAN-Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 11369

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/801

(220) 17/10/2002
(181) 17/10/2012
(450) 30/09/2006

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт, Скопје
ул.„Митрополит Теодосие Гологанов”
бр. 59 1/6-15, 1000 Скопје, MK

(111) 11367

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/808

(220) 22/10/2002
(181) 22/10/2012
(450) 30/09/2006

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт, Скопје
ул.„Митрополит Теодосие Гологанов”
бр. 59 1/6-15, 1000 Скопје, MK
(540)

MEDIA FASHION COLOR CREME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни шамичиња,
шамичиња за еднократна употреба

ROZAMET

(540)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

кл. 5 - фармацевтски производи; крпи (санитарни
крпи), предлошки (ткаенини за завиткување),
хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

MEDIA
(551) индивидуална

Trgovski marki

11367

284 Glasnik, 13/3, str. 133-313, septemvri 2006 Skopje

(111) 11368

(151) 13/06/2006

(111) 11252

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/809

(220) 22/10/2002

(210) TM  2002/834

(220) 30/10/2002

(181) 22/10/2012

(181) 30/10/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт, Скопје
ул.„Митрополит Теодосие Гологанов”
бр. 59 1/6-15, 1000 Скопје, MK

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

(540)

(540)

MABELLA

KALCIGAL

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни шамичиња,
шамичиња за еднократна употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи (санитарни
крпи), предлошки (ткаенини за завиткување),
хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија
(111) 11257

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/833

(220) 30/10/2002
(181) 30/10/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

GALOFAK

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати зауништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11272

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/835

(220) 30/10/2002
(181) 30/10/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

FARIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11270

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/836

(220) 30/10/2002
(181) 30/10/2012

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати зауништување штетници; фунгициди;
хербициди

11368

(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
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(540)

за храна за носење; обезбедување   храна и
пијалоци; обезбедување   средства за потребите
на конференции; исто; изнајмување   соби;
обезбедување  сместување во кампови на земја

GASTROGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати зауништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11309

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/840

(220) 30/10/2002

(111) 11315

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/849

(220) 04/11/2002
(181) 04/11/2012
(450) 30/09/2006

(732) Ravintoraisio Oy
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BORDS EVE

(181) 30/10/2012
(450) 30/09/2006
(732) BP p.l.c.
1 St James’s Square, London,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла за јадење и
масти

SW1Y 4 PD, England, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(111) 11271

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/851

(220) 04/11/2002
(181) 04/11/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.”Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
(591) зелена, жолта
(554) тродимензионална

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

NOVALGETOL

(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти, соединенија
за собирање прашина со навлажнување и
врзување; горива; светлечки материи; нехемиски
адитиви за масла и горива; мазива и средства
за подмачкување; средства од метал што имаат
подмачкувачки карактеристики; машински масла;
масла за опрема, автомотивно финално масло
за возење; восоци; нафта желе за индустриска
употреба
кл. 37 - миење   возила, вулканизирање   гуми и
одржување   мотори на возила, сите снабдувани
преку услужни станици; услужни станици за возила
кои вклучуваат и оддели за полнење; бензински
станици
кл. 39 - дистрибуција и достава на горива, воздушни
и водени, услуги за повторно полнење, услуги
на станици за повторно полнење на возилата;
складирање стока
кл. 43 - хотелски услуги; менаџмент за сместување
во кампови на земја; услуги во кафулиња,
кафетерии, кантини, снабдувања, ресторани
и снек-барови; пекари; услуги во продавници

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11274

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/852

(220) 04/11/2002
(181) 04/11/2012
(450) 30/09/2006

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.”Батајнички друм „ б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
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(540)

DAKTANOL

(111) 11277

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/855

(220) 04/11/2002
(181) 04/11/2012
(450) 30/09/2006

(551) индивидуална
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11275

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/853

(220) 04/11/2002
(181) 04/11/2012

ул.”Батајнички друм „ б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

PALADOR LIV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.”Батајнички друм „ б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

TRIAGIL

(111) 11370

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/878

(220) 11/11/2002
(181) 11/11/2012

(551) индивидуална

(450) 30/09/2006

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт, Скопје
ул.„Митрополит Теодосие Гологанов”
бр. 59 1/6-15, 1000 Скопје, MK
(540)

SCANDIA

(111) 11276

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/854

(220) 04/11/2002

(551) индивидуална

(181) 04/11/2012

(510, 511)

(450) 30/09/2006
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.”Батајнички друм „ б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

BOROGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

11275

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни шамичиња,
шамичиња за еднократна употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи(санитарни
крпи), предлошки (ткаенини за завиткување),
хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија
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(111) 11268

(151) 05/06/2006

(111) 11214

(151) 13/06/2006

(210) TM  2002/922

(220) 25/11/2002

(210) TM  2002/983

(220) 09/12/2002
(181) 09/12/2012

(181) 25/11/2012

(450) 30/09/2006

(450) 30/09/2006
(732) Dallas Project Holdings Limited

(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

Whitepark House, White Park Road,

ул. Батајнички друм б.б., YU

Bridgetown, BB

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

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

(540)
(540)

FLORMIDAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 11222

(151) 05/06/2006

(210) TM  2002/981

(220) 09/12/2002
(181) 09/12/2012
(450) 30/09/2006

(732) LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation
Levi‘s Plaza 1155 Battery Street, San Francisco,
California 94(111), US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - паричници; футроли за клучеви; футроли
за бизнис картички; ранци; торби за на рамо;
актенчанти; чанти; патни торби; патна опрема
направена од кожа; големи торби, торби-вреќи за
чување работи, сите вклучени во оваа класа
кл. 25 - панталони, фармерки, куси панталони
(шорцеви),
работни
костуми-комбинезони,
кошули - маици, Т-маици, блузи, елеци, џакети,
палта, спортски палта, џемпери, горни делови
од тренерки, панталони тренерки, долна облека,
шапки-капи, вратоврски, колани, чорапи и чевли

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер за дизајнирање,
инсталирање и извршување главна рамка
и клиент/сервер апликациони програми; за
интегрирање на финансиски функции и функции
за производство и продажбени функции на
работењето; компјутерски софтвер за менаџмент
на услуги што го поддржуваат работењето;
компјутерски софтвер за услуги на муштерии
опфатени во класата 09
кл. 16 - памфлети, книги, флаери, брошури,
списанија, извештаи, весници, прирачници и
водичи од областа на бизнис менаџментот,
информатичката технологија   и компјутерските
информации опфатени во класата 16
кл. 35 - менаџмент услуги, консалтинг, планирање
и информации поврзани со истите; деловни
маркетинг совети; деловно посредување за
обезбедување компјутерски хардвер и софтвер
за трети лица; комерцијален и бизнис консалтинг
и информации; бизнис консалтинг во врска
со спојување и стекнување; деловни анализи;
анализи на пазарот; деловни проценки; помош
во менаџментот на комерцијалните активности
и прикази на истражувањата на пазарот;
истражувања на полето на комерцијалните
активности; економски истражувања и анализи;
изведување
стручни
деловни
извештаи;
организирање и водење на трговски презентации
и конференции за комерцијални или рекламни
цели во комерцијалниот и менаџмент секторот;
административен менаџмент на проекти од областа
на развојот, специфицирањето, поставувањето
и примената на информатички систем; деловен
консалтинг во областа на трговијата со технолошки
производи; обезбедување информации поврзани
со консалтинг во областа на организацијата
на претпријатијата; горенаведените услуги
предадени преку светската мрежа на канцеларии
во меѓународната класа 35
кл. 36 - финансиски услуги; монетарни услуги;
финансиски
совети
и
анализи;
ризично
финансирање на капитал во меѓународната
класат 36
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кл. 37 - инсталација, одржување и поправка на
компјутери, компјутерски системи, компјутерски
мрежи и хардвер; инсталација, примена,
одржување и поправка на хардвер, истото и за
компјутерски системи и компјутерски мрежи во
меѓународната класа 37
кл. 41 - обука, курсеви, семинари и работилници
од областа на развојот и имплементацијата на
компјутерскиот софтвер, употреба на компјутерски
софтвер, деловни активности и деловен
менаџмент; развивање на материјал за обука
од областа на развојот и имплементацијата на
софтвер, употребата на софтверот,  комерцијалните
активности и менаџментот; организација на
едукација во класови; распространување и
изнајмување книги и друг печатен материјал за
едукативни цели во меѓународната класа 41
кл. 42 - обезбедување информации во врска
со информатичката технологија и употреба
и апликација на компјутери и компјутерски
системи; обезбедување информации во врска
со консалтинг за информатичката технологија
и употреба и апликација на компјутери и
компјутерски системи; совети во врска со
употребата и апликацијата на компјутери,
компјутерски системи и развој на компјутерски
системи; услуги на компјутерските научници,
меѓу другите и развој на компјутерските системи;
советување од областа на информатичката
технологија; развој на компјутерскиот софтвер
и интернет сајтови; инсталација, одржување и
надградување на софтверот; посредување меѓу
компании во меѓународната класа 42
(111) 11414

(151) 09/08/2006

(210) TM  2005/840

(220) 04/11/2005

(111) 11404

(151) 18/07/2006

(210) TM  2005/944

(220) 29/11/2005
(181) 29/11/2015
(450) 30/09/2006

(732) Арслан Адеми
ул.Методија Митевски бр.1/5-7,Скопје, MK
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив што не се опфатени со другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки

(181) 04/11/2015
(450) 30/09/2006
(732) ПИ ’’ВИТАМИНКА’’ А.Д., Прилеп
ул.’’Леце Котески’’ бр.23, 7500 Прилеп, MK

кл. 25 - облека, чевли и капи
(111) 11403

(151) 18/07/2006

(210) TM  2005/1019

(220) 21/12/2005
(181) 21/12/2015

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2006
(732) Арслан Адеми
ул.Методија Митевски бр.1/5-7,Скопје, MK
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(591) светло и темно портокалова, жолта, црвена, бела,
црна, сина, темно и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколаден флипс

11414

(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
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заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 25 - облека, чевли и капи
(111) 11413

(151) 09/08/2006

(210) TM  2006/60

(220) 25/01/2006
(181) 25/01/2016
(450) 30/09/2006

(732) ПИ ’’ВИТАМИНКА’’ А.Д., Прилеп
ул.’’Леце Котески’’ бр. 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

CEVITANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - пијалоци (ароми за пијалоци) различни од
етеричните масла, пијалоци врз база на какао, чај
и бомбони
кл. 32 - безалкохолни овошни екстракти,
безалкохолни пијалоци, концентрати на екстракти
за подготвување напивки, лимонада (сирупи за
лимонада), овошни напивки без алкохол, овошни
сокови, пијалоци (концентрати на екстракти за
подготвување пијалоци), пијалоци (сирупи за
подготвување пијалоци), пијалоци (состојки за
подготвување пијалоци), сода-вода и сокови од
растенија/напивки

Trgovski marki
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot

(510)

(111)

kl. 1

11206
11269
11330
11351

kl. 2

11211
11251

kl. 3

11207
11208
11226
11247
11250
11264
11265
11287
11301
11306
11307
11328
11330
11334
11355
11361
11367
11368
11369
11370

kl. 4

11206
11265
11309
11324

kl. 5

11209
11210
11216
11220
11221
11223
11225
11227
11228
11229
11230
11231

Pregledi

(510)

(111)
11232
11236
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11246
11248
11249
11250
11252
11253
11254
11255
11257
11258
11259
11260
11261
11263
11265
11266
11267
11268
11269
11270
11271
11272
11274
11275
11276
11277
11279
11280
11284
11288
11289
11290
11291
11292
11293
11294
11295

(510)

(111)
11297
11298
11299
11303
11304
11305
11308
11310
11312
11318
11320
11321
11322
11327
11329
11330
11331
11332
11336
11337
11340
11347
11348
11356
11359
11361
11367
11368
11369
11370
11371
11372
11373
11374
11376
11377
11378
11379
11380
11382
11385
11386
11387
11403
11404
Trgovski marki
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(510)

(111)

(510)

(111)

(510)

(111)

kl. 6

11206
11360

kl. 19

11360

kl. 33

11285
11360

kl. 21

kl. 7

11265
11330

11214
11285
11296
11325
11333
11341
11360

kl. 23

kl. 9

11403

kl. 24

11220
11226

11218
11233
11234
11235
11237
11245
11311

kl. 34

11357

kl. 35

11204
11205
11209
11214
11226
11302
11316
11317
11323
11324
11362

kl. 36

11214

kl. 37

11206
11211
11214
11309
11324
11360

kl. 38

11204
11205
11286
11296

kl. 39

11206
11226
11300
11309
11324

kl. 40

11211
11226

kl. 41

11214
11226
11286
11316
11317
11323
11375
11383
11384

kl. 42

11204
11205

kl. 10

kl. 11

kl. 12

11232
11236
11238
11239
11241
11242
11243
11244
11256
11265
11360

11220
11222
11224
11226
11334
11361
11403
11404

kl. 29

11210
11215
11262
11315

kl. 30

11273
11278
11281
11282
11283
11339

kl. 14

11226

kl. 16

11211
11214
11220
11265
11314
11361
11367
11368
11369
11370
11375
11383
11384

kl. 17

11351
11360
11404

kl. 18

11222
11226

Trgovski marki

kl. 25

11210
11212
11213
11215
11217
11219
11262
11326
11338
11344
11345
11346
11352
11353
11354
11363
11364
11365
11366
11413
11414

kl. 31

11319

kl. 32

11210
11262
11335
11336
11337
11342
11343
11350
11413

Pregledi
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(510)

(111)
11206
11209
11211
11214
11226
11286
11316
11317
11323

kl. 43

11309
11324
11338

kl. 45

11375
11383
11384

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
(111) 11233
(210) MK/T/ 2002/171
11234
MK/T/ 2002/185
11235
MK/T/ 2002/186
11237
MK/T/ 2002/187
11245
MK/T/ 2002/188
Alza Corporation
11284

MK/T/ 2002/727

Beautimatic International Ltd
11301
MK/T/ 2002/273

(732) Elan Pharma International Limited
(111) 11312
(210) MK/T/ 2002/569
ELBISCO AE
11217
11219

MK/T/ 2002/251
MK/T/ 2002/252

Engelhard Arzneimittel GmbH&CoKg,
Herzberger
11332
MK/T/ 2002/444

BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
11305
MK/T/ 2001/1129

Farmaceutsko-hemijska industrija
’’ZDRAVLJE’’ Akcionarsko drustvo
11280
MK/T/ 2002/211
11279
MK/T/ 2002/212

Berlin-Chemie AG
11209

MK/T/ 2002/158

Georgia-Pacific Hellas S.A.I.C.
11220
MK/T/ 2002/291

BP p.l.c.
11324
11309

MK/T/ 2002/664
MK/T/ 2002/840

Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation
11340
MK/T/ 2002/617

Glaxo Group Limited
11318

MK/T/ 2002/486

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
11321
MK/T/ 2002/624
House of Prince A/S
11357

MK/T/ 2002/332

HUMAX Co., Ltd.
11341

MK/T/ 2002/684

Craw Daddy Licensing Inc
11355
MK/T/ 2002/484

Hussein CHALAYAN
11334

MK/T/ 2002/447

Dallas Project Holdings Limited
11214
MK/T/ 2002/983

IPR Pharmaceuticals, Inc.,
Sabana Gardens Industrial Park
11295
MK/T/ 2002/169

CAROLINA HERRERA, Ltd.
11207
MK/T/ 2002/156
11208
MK/T/ 2002/157

Diageo Brands B.V.
11218
11311

MK/T/ 2002/317
MK/T/ 2002/559

Irvita Plant Protection N.V.
11303
MK/T/ 2002/551

Dominо‘s Pizza PMC,Inc
11338

MK/T/ 2002/142

IVAX RESEARCH INC
11372

EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Delaware corporation
11351
MK/T/ 2002/465
Elan Corporation plc
11231
11249

Trgovski marki

MK/T/ 2002/170
MK/T/ 2002/197

MK/T/ 2002/402

JADRAN-Galenski Laboratorij d.d.
11240
MK/T/ 2002/769
JOHNSON & JOHNSON
(a corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey, U.S.A.)
11298
MK/T/ 2002/206
11299
MK/T/ 2002/207
11322
MK/T/ 2002/689
Pregledi
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(732) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC ,
a Delaware corporation
(111) 11335
(210) MK/T/ 2002/134
11336
MK/T/ 2002/135
11337
MK/T/ 2002/136
KYE SYSTEMS CORP.
Taiwan corporation
11333

MK/T/ 2002/690

Laboratoires INNOTHERA,
Societe par Actions Simplifiee
11356
MK/T/ 2002/333
LEVI STRAUSS & CO. ,
a Delaware Corporation
11222

MK/T/ 2002/981

MasterCard international Incorporated
11362
MK/T/ 2002/517
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
11278
MK/T/ 2002/229
11339
MK/T/ 2002/230
11273
MK/T/ 2002/231
11283
MK/T/ 2002/232
11282
MK/T/ 2002/233
11281
MK/T/ 2002/234
NBA Properties, Inc.
11224

MK/T/ 2002/700

New Balance Athletic Shoe, Inc.,
(Corporation of Massachusetts)
11302
MK/T/ 2002/300
Nokia Corporation
11296

MK/T/ 2002/370

Parke, Davis & Company
11348
MK/T/ 2002/152
PepsiCo, Inc.
11212
11213
11215
11350
11343
11342

MK/T/ 2002/199
MK/T/ 2002/200
MK/T/ 2002/204
MK/T/ 2002/228
MK/T/ 2002/369
MK/T/ 2002/613

Pfizer Products Inc.
11304

MK/T/ 2001/1073

Pfizer Products Inc.,
a Connecticut Corporation
11289
MK/T/ 2002/46
11290
MK/T/ 2002/54
11291
MK/T/ 2002/55
Pregledi

(732) Pfizer Products Inc.,
a corporation organized and existing
under the laws of the State of Connecticut
(111) 11260
(210) MK/T/ 2002/91
11293
MK/T/ 2002/149
11294
MK/T/ 2002/150
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
11320
MK/T/ 2002/614
PHARMACIA ENTERPRISES S.A.
11347
MK/T/ 2002/625
PLIVA farmaceutska industrija,
dionicko drustvo
11331
MK/T/ 2002/224
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
11210
MK/T/ 2002/176
Raflatac Oy
11314

MK/T/ 2002/587

Ravintoraisio Oy
11315

MK/T/ 2002/849

S.C. JOHNSON & SON, INC.
11327
MK/T/ 2002/452
11328
MK/T/ 2002/453
11329
MK/T/ 2002/454
11288
MK/T/ 2002/455
11287
MK/T/ 2002/456
11264
MK/T/ 2002/457
11330
MK/T/ 2002/458
11265
MK/T/ 2002/459
Seiko Epson Kabushiki Kaisha
(also trading as Seiko Epson Corporation)
a Japanese joint stock company
11211
MK/T/ 2002/189
SmithKline Beecham p.l.c.
11359
MK/T/ 2002/485
11310
MK/T/ 2002/557
11216
MK/T/ 2002/715
11308
MK/T/ 2002/556
THE BLACK & DECKER CORPORATION
11285
MK/T/ 2002/628
The Iams Company
a company organized and existing
under the laws of the State of Ohio
11319
MK/T/ 2002/608
The Procter & Gamble Company,
a corporation organised and existing
under the laws of the State of Ohio
11361
MK/T/ 2002/522
Trgovski marki

Glasnik,

(111) 11306
11307

(210) MK/T/ 2002/554
MK/T/ 2002/555

Thorn Lighting Group
11256

MK/T/ 2002/562

TILLOTTS PHARMA AG
11297

MK/T/ 2002/172

United Parcel Service of America, Inc.,
a corporation organized and existing
under the Laws of the State of Delaware
11300
MK/T/ 2002/272
Uponor Innovation AB
11360

MK/T/ 2002/683

YILDIZ HOLDING A.S.
11354
11353
11352
11345
11346
11344
11363
11364
11365
11366

MK/T/ 2002/506
MK/T/ 2002/508
MK/T/ 2002/509
MK/T/ 2002/511
MK/T/ 2002/512
MK/T/ 2002/513
MK/T/ 2002/514
MK/T/ 2002/515
MK/T/ 2002/516
MK/T/ 2002/521

ZVIJEZDA, dionicko drustvo za 		
proizvodnju,trgovinu i usluge
11326
MK/T/ 2002/451
Акционерско друштво за промет со нафта
и нафтени деривати „МАКПЕТРОЛ” Скопје
11325
MK/T/ 2002/439
„АЛКАЛОИД” А.Д. - Фармацевтска, хемиска,
козметичка индустрија
11292
MK/T/ 2002/47
Арслан Адеми
11404
11403
ГАЛЕНИКА АД Београд
11271
11274
11275
11276
11277
11268
11253
11254
11244
11243
11242
11241
11239
Trgovski marki
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(111) 11238
11236
11232
11230
11255
11258
11259
11261
11269
11248
11267
11263
11246
11266
11221
11223
11257
11252
11272
11270

(210) MK/T/ 2002/392
MK/T/ 2002/393
MK/T/ 2002/394
MK/T/ 2002/395
MK/T/ 2002/561
MK/T/ 2002/576
MK/T/ 2002/577
MK/T/ 2002/578
MK/T/ 2002/580
MK/T/ 2002/604
MK/T/ 2002/605
MK/T/ 2002/606
MK/T/ 2002/623
MK/T/ 2002/685
MK/T/ 2002/692
MK/T/ 2002/693
MK/T/ 2002/833
MK/T/ 2002/834
MK/T/ 2002/835
MK/T/ 2002/836

Друштво за производство, трговија
и услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт,
Скопје
11369
MK/T/ 2002/801
11367
MK/T/ 2002/808
11368
MK/T/ 2002/809
11370
MK/T/ 2002/878
Друштво за производство, трговија и
услуги ОРКА ТЕКСТИЛ
Орка Холдинг ДООЕЛ
11226
MK/T/ 2001/1026
„ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој
11250
MK/T/ 2002/205
Митко Пиперкоски;
Златко Ефремов
11204
11205

MK/T/ 2002/492
MK/T/ 2002/493

MK/T/ 2005/944
MK/T/ 2005/1019

ОКТА - Рафинерија на нафта
Акционерско друштво - Скопје
11206
MK/T/ 2000/1302

MK/T/ 2002/851
MK/T/ 2002/852
MK/T/ 2002/853
MK/T/ 2002/854
MK/T/ 2002/855
MK/T/ 2002/922
MK/T/ 2002/249
MK/T/ 2002/280
MK/T/ 2002/387
MK/T/ 2002/388
MK/T/ 2002/389
MK/T/ 2002/390
MK/T/ 2002/391

ПИ ’’ВИТАМИНКА’’ А.Д., Прилеп
11414
MK/T/ 2005/840
11413
MK/T/ 2006/60
РЕПЛЕКФАРМ АД
11373
11374
11376
11378
11385
11386
11387
11371

MK/T/ 2002/383
MK/T/ 2002/384
MK/T/ 2002/385
MK/T/ 2002/601
MK/T/ 2002/131
MK/T/ 2002/132
MK/T/ 2002/133
MK/T/ 2002/709
Pregledi
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(111) 11379
11380
11382

(210) MK/T/ 2002/598
MK/T/ 2002/599
MK/T/ 2002/600

Синирли Сорумлу Мармара Зејтин
Тарим Кооператифлери Бирлиги 		
МАРМАРАБИРЛИК
11262
MK/T/ 2002/729
Сојуз на пронаоѓачи и автори на
технички унапредувања на Македонија
11316
MK/T/ 2002/146
11317
MK/T/ 2002/147
11323
MK/T/ 2002/148
Трговско радиодифузно друштво
А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
11286
MK/T/ 2002/474
Фабрика за производство на 		
фармацевтски производи „Хаско-Лек”
11377
MK/T/ 2002/194
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
„АЛКАЛОИД” АД-Скопје
11229
MK/T/ 2002/407
11228
MK/T/ 2002/408
11227
MK/T/ 2002/409
11225
MK/T/ 2002/410
11251
MK/T/ 2002/616
11247
MK/T/ 2002/191
ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ
11375
MK/T/ 2002/461
11383
MK/T/ 2002/462
11384
MK/T/ 2002/463

Pregledi
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prodol@uvawa

Trgovski marki

(111)

(186)

00458
00558
00741
00778
00783
01319
01417
01965
01991
02043
02065
02204
02467
02918
02949
02966
03085
03624
03753
03923
04004
04071
04126
04216
04240
04288
04310
04322
04977
04978
04979
05298
05306
05325
05327
05328
05352
05353
05384
05389
05396
05426
05443
05444
05445
05463
05498
05517
05518
05552
05553
05555
05575

05.04.2014
26.05.2013
04.03.2014
09.03.2014
09.03.2014
25/10/2014
05/04/2014
15.01.2014
01.02.2014
12.08.2014
01.06.2009
29/05/2014
20/11/2014
10/10/2014
05.10.2012
10/10/2014
28.06.2009
11.04.2014
29/04/2014
18/05/2015
25/10/2014
18/05/2015
23/10/2014
30.04.2010
15.01.2004
05.01.2008
20/12/2014
10.10.2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
11/08/2014
09/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
07/09/2014
07/09/2014
15/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
14/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
09/08/2014
01/11/2014
13/09/2014
13/09/2014
15/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
15/11/2014
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111)

(186)

05592
05681
05707
05807
05885
06011
06043
06079
06080
06102
06329
06661

04/10/2014
19/12/2014
28/12/2014
25/11/2014
10/03/2015
25/05/2015
23/02/2015
25/05/2015
25/05/2015
04/05/2015
23/10/2014
26/09/2015

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 00558

(111) 03819

(450) 30.09.1995

(450) 30.06.1996

(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION

(732) ETA,

Five Giralda Farms, Madison,

Zivilska industrija Kamnik, d.o.o.
Kajuhova pot 4

New Jersey, US
(580) 07.08.2006
(111) 00638

61240 Kamnik, SI
(580) 27.07.2006

(450) 31.12.1995

(111) 04240

(732) VENATOR GROUP RETAIL, INC.

(450) 31.03.1997

112 West 34th Street, City of New York,

(732) Diageo Brands B.V.

State of New York 10120, US
(580) 07.08.2006

Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(580) 13.06.2006

(111) 00640

(111) 05938

(450) 31.12.1995

(450) 31.12.1997

(732) VENATOR GROUP RETAIL, INC.

(732) PONY INTERNATIONAL, INC.

112 West 34th Street, City of New York,

9465 Wilshire Boulevard Beverly Hills,

State of New York 10120, US
(580) 07.08.2006

CA 90212, US
(580) 13.06.2006

(111) 02065

(111) 07717

(450) 31.03.1996

(732) Warner-Lambert Company LLC
201 Tabor Road Morris Plains,

(732) KOMPAS
Turisticno podjetje d.d.,
Prazakova 4, 1000 Ljubljana, SI
(580) 07.08.2006

New Jersey 07950, US
(580) 07.08.2006
(111) 08516

(111) 02836

(450) 30.06.2002

(450) 30.06.1996

(732) Aventis CorpScience USA Inc.

(732) OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Place Suite 2800,
Los Angeles, California 90067, US
(580) 07.08.2006

Trgovski marki

T.W. Alexander Drive, P.O. Box 12014,
Research Triangle Park, North Carolina,
NC 27709, US
(580) 13.06.2006

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 08516

(111) 00287

(450) 30.06.2002

(450) 31.12.1994

(732) BAYER CORPSCIENCE INC.

(732) TDR d.o.o.

T.W. Alexander Drive, P.O. Box 12014,
Research Triangle Park, North Carolina,
NC 27709, US
(580) 13.06.2006
(111) 09605
(450) 30.06.2003
(732) BRAC Rent a Car Corporation
4225 Naperville Road, Lisle,
Illinois 60532, US
(580) 07.08.2006
(111) 09606
(450) 30.06.2003
(732) BRAC Rent a Car Corporation
4225 Naperville Road, Lisle,
Illinois 60532, US
(580) 07.08.2006
(111) 09812

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 00288
(450) 31.12.1994
(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03935
(450) 30.09.1996
(732) DyStar Textilfarben GmbH & CO.

Deutschland KG
Industriepark Hochst 65926 Frankfurt
am Main, DE
(111) 03941
(450) 30.09.1996
(732) DyStar Textilfarben GmbH & CO.

Deutschland KG
Industriepark Hochst 65926 Frankfurt
am Main, DE

(450) 31.12.2003

(111) 03362

(732) Monster Worldwide, Inc.

(450) 30.09.1996

622 Third Avenue New York,
N.Y. 10038, US
(580) 07.08.2006
(111) 00285
(450) 31.12.1994
(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 00286
(450) 31.12.1994
(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03363
(450) 30.09.1996
(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03364
(450) 30.09.1996
(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 03365

(111) 03374

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(732) TDR d.o.o.

(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(111) 04030

(111) 03376

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(732) TDR d.o.o.

(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(111) 03366

(111) 03377

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(732) TDR d.o.o.

(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(111) 03367

(111) 01511

(450) 30.09.1996

(450) 31.03.1996

(732) TDR d.o.o.

(732) Budget Rent A Car System, Inc.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

6 Sylvan Way, Parsippany,
New Jersey 0054, US

(111) 03368
(450) 30.09.1996

(111) 03736

(732) TDR d.o.o.

(450) 30.06.1996

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(732) Philip Morris Hungary Ltd.
Torvenyhaz u.4 HU-3300 Eger, HU

(111) 03371
(450) 30.09.1996

(111) 03753

(732) TDR d.o.o.

(450) 30.06.1996

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(732) R & A Bailey & Co
Nangor House, Wester Estate Nangor
Road, Dublin 12, IE

(111) 03372
(450) 30.09.1996

(111) 03816

(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03373

(450) 30.06.1996
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(450) 30.09.1996
(732) TDR d.o.o.

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
Trgovski marki
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(111) 05222

(111) 05905

(450) 31.03.1997

(450) 30.09.1997

(732) Pharmacia & Upjohn Company

(732) EARLY TIMES DISTILLERS COMPANY,

Kalamazoo Michigan 49001, US
(111) 05935
(450) 31.12.1997
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03526
(450) 31.03.1996
(732) Six Continents Hotels, Inc
3 Ravinia Drive Atlanta,
Georgia 30346, US

a Delaware corporation
2921 Dixie Highway, Louisville,
Kentucky 40216, US
(111) 06228
(450) 31.12.1997
(732) EARLY TIMES DISTILLERS COMPANY,
a Delaware corporation
2921 Dixie Highway, Louisville,
Kentucky 40216, US
(111) 05906

(111) 03527

(450) 30.09.1997

(450) 31.03.1996

(732) EARLY TIMES DISTILLERS COMPANY,

(732) Six Continents Hotels, Inc
3 Ravinia Drive Atlanta,
Georgia 30346, US
(111) 03346
(450) 30.09.1996
(732) Six Continents Hotels, Inc
3 Ravinia Drive Atlanta,
Georgia 30346, US
(111) 03347
(450) 30.09.1996
(732) Six Continents Hotels, Inc
3 Ravinia Drive Atlanta,
Georgia 30346, US
(111) 05908
(450) 30.09.1997
(732) BROWN-FORMAN CORPORATION,
a Delaware corporation

a Delaware corporation
2921 Dixie Highway, Louisville,
Kentucky 40216, US
(111) 05909
(450) 30.09.1997
(732) BROWN-FORMAN CORPORATION,
a Delaware corporation
850 Dixie Highway, Louisville,
Kentucky 40210, US
(111) 06719
(450) 31.12.1998
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 06958
(450) 31.12.1999
(732) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, HR

850 Dixie Highway, Louisville,
Kentucky 40210, US
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 04642

(111) 08567

(450) 31.03.1997

(450) 30.06.2002
(732) Dell Inc.
a Delaware Ccorporation
One Dell Way, Round Rock,
Texas 78682-2244, US

(732) Carlsberg Breweries A/S

Ny Carlsberg Vej 100,
1760 Copenhagen V, DK

(111) 08060

(111) 08152

(450) 31.12.2001
(732) Six Continents Hotels, Inc
3 Ravinia Drive Atlanta,
Georgia 30346, US

(450) 31.03.2002
(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka, JP

(111) 07661

(111) 08151

(450) 30.06.2001
(732) Six Continents Hotels, Inc
3 Ravinia Drive Atlanta,
Georgia 30346, US

(450) 31.03.2002
(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka, JP

(111) 08566

(111) 08914

(450) 30.06.2002

(450) 31.12.2002

(732) Dell Inc.
a Delaware Ccorporation
One Dell Way, Round Rock,
Texas 78682-2244, US

(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka, JP

(111) 08569

(450) 30.09.2002

(450) 30.06.2002

(732) Six Continents Hotels, Inc
3 Ravinia Drive Atlanta,
Georgia 30346, US

(732) Dell Inc.
a Delaware Ccorporation
One Dell Way, Round Rock,
Texas 78682-2244, US
(111) 08564
(450) 30.06.2002
(732) Dell Inc.
a Delaware Ccorporation
One Dell Way, Round Rock,
Texas 78682-2244, US
(111) 08565

(111) 09223
(450) 31.12.2002
(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka, JP
(111) 09224
(450) 31.12.2002
(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited

(450) 30.06.2002
(732) Dell Inc.
a Delaware Ccorporation
One Dell Way, Round Rock,
Texas 78682-2244, US

Trgovski marki

(111) 08742

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka, JP

(111) 10116
(450) 31.03.2005
(732) “МЕДИА” ДОО
Митрополит Tеодосиe Гологанов
59/1/6-15,1000 Скопје, MK

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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prenos
(111) 02949

(111) 09606

(450) 30.06.1996

(450) 30.06.2003

(770) Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited

(770) BRAC Rent a Car Corporation

St. James’s Gate Dublin 8, IE
(732) DIAGEO IRELAND

4225 Naperville Road, Lisle,
Illinois 60532, US

St James’s Gate, Dublin 8, IE
(580) 07.08.2006

(732) Budget Rent a Carr System, Inc.,

(111) 04946

New Jersey 0054, US
(580) 07.08.2006

(450) 30.09.1996
(770) Fountainbrand International N.V.
De Ruyterkade 58 A, Curacao,
Netherlands Antilles
(732) FOUNTAIN NETHERLANDS HOLDING B.V.

6 Sulvan Way Parsippany,

(111) 00566
(450) 30.09.1995
(770) Zentaris GmbH
60314 Frankfurt/Main, Germany Fed.Rep

Baronielaan 139, PD 4818 Breda, NL
(580) 13.06.2006

(732) DSM IP Assets B.V.

(111) 05938

(111) 00285

(450) 31.12.1997

(450) 31.12.1994

(770) PONY INTERNATIONAL, INC.

(770) F.Hoffmann-La Roche AG

9465 Wilshire Boulevard Beverly Hills,
CA 90212, US
(732) Pony International, LLC
6500 Hollister Avenue Santa Barbara,
CA 93117, US
(580) 13.06.2006
(111) 09605
(450) 30.06.2003
(770) BRAC Rent a Car Corporation
4225 Naperville Road, Lisle,
Illinois 60532, US
(732) Budget Rent a Carr System, Inc.,
6 Sulvan Way Parsippany,
New Jersey 0054, US
(580) 07.08.2006

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL

Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel,
Switzerland
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(111) 00286
(450) 31.12.1994
(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(111) 00287
(450) 31.12.1994
(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 00288

(111) 03362

(450) 31.12.1994

(450) 30.09.1996

(770) ADRIS GRUPA d.d.

(770) SYNGENTA LIMITED

Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 00367

SYNGENTA EUROPEAN REGIONAL
CENTRE PRIESTLEY ROAD, SURREY
RESEARCH PARK, GUILDFORD,
SURREY GU2 7YH, United Kingdom
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(450) 31.03.1995

(111) 03363

(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) DIAGEO IRELAND

(450) 30.09.1996
(770) ADRIS GRUPA d.d.

St. James’s Gate, Dublin 8 , IE
(111) 00368

Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(450) 31.03.1995
(770) ARTHUR GUINNESS SON & CO.
(DUBLIN) LIMITED
St. James Gate, Dublin 2, Ireland
(732) DIAGEO IRELAND
St. James’s Gate, Dublin 8 , IE
(111) 03935

(111) 03364
(450) 30.09.1996
(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(450) 30.09.1996

(111) 03365

(770) ARTHUR GUINNESS SON & CO.
(DUBLIN) LIMITED

(450) 30.09.1996

St. James Gate, Dublin 2, Ireland
(732) DyStar Textilfarben GmbH & CO.
Deutschland KG
Industriepark Hochst 65926 Frankfurt
am Main, DE
(111) 03941

(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 04030
(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(770) ADRIS GRUPA d.d.

(770) SYNGENTA LIMITED
SYNGENTA EUROPEAN REGIONAL
CENTRE PRIESTLEY ROAD, SURREY
RESEARCH PARK, GUILDFORD,
SURREY GU2 7YH, United Kingdom

Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(732) DyStar Textilfarben GmbH & CO.
Deutschland KG
Industriepark Hochst 65926 Frankfurt
am Main, DE

Trgovski marki
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(111) 03366

(111) 03374

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(770) ADRIS GRUPA d.d.

(770) ADRIS GRUPA d.d.

Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(111) 03367

(111) 03376

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03368
(450) 30.09.1996
(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03371
(450) 30.09.1996
(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03372
(450) 30.09.1996
(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03373
(450) 30.09.1996
(770) ADRIS GRUPA d.d.

(770) TVORNICA DUHANA ROVINJ, d.d.
Obala V. Nazora 1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03377
(450) 30.09.1996
(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 01511
(450) 31.03.1996
(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) Budget Rent A Car System, Inc.
6 Sylvan Way, Parsippany,
New Jersey 0054, US
(111) 03753
(450) 30.06.1996
(770) BRAC Rent A Car Corporation
4225 Naperville Road, Lisle,
Illinois 60532, U.S.A.
(732) R & A Bailey & Co
Nangor House, Wester Estate Nangor
Road, Dublin 12, IE

Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 03816

(111) 02780

(450) 30.06.1996

(450) 30.06.1996

(770) Licorerias Unidas, S.A.

(770) Carlsberg A/S

Carretera Barquisimeto Acarigua, km 44
La Miel-Barquisimeto, Estado Lara Zona
Postal 3001, Venezuela
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 05593

Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge Surrey KT13 0QU, GB
(111) 01417

(770) J.R. FREEMAN & SON, LIMITED

(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia

Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey, KT13 OQU,
Great Britain

(732) Capri Sun AG
Neugasse 22, 6300 Zug, CH

(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT SA
46 quai alphonse Le Gallo, 92100
Boulogne Billancourt - France, FR

(111) 05935
(450) 31.12.1997

(111) 04283

(770) DEUTSCHE Sisi -WERKE GmbH & Co.
Betriebs KG
Rudolf-Wild-Strasse 4-6, 69214
Eppelheim/Heidelberg, Germany Fed.Rep

(450) 31.03.1997
(770) GENERAL ELECTRIC CAPITAL AUTO
FINANCIAL SERVICES INC.,
a Delaware corporation

(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 03508

540 West Northwest Highway, Barrington,
Illinois 60010, U.S.A.
(732) PREMIER AMBIENT PRODUCTS (UK)
LIMITED

(450) 31.03.1996

28 The Green, Kings Norton,

(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia

Birmingham B38 8SD, GB
(111) 04283

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge surrey KT13 0QU, GB
(111) 03770

(450) 31.03.1997
(770) Conopco Inc.
390 Park Avenue, New York,

(450) 30.06.1996
(770) J.R.FREEMAN & SON LIMITED
Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT 13 OQU,
(732) Carlsberg Breweries A/S

(732) Gallaher Limited

(450) 31.03.1996

(450) 30.09.1997

Great Britain

Valby Langgade 1, 2500 Valby, Denmark

New York 10022, U.S.A.
(732) PREMIER AMBIENT PRODUCTS (UK)
LIMITED
28 The Green, Kings Norton,
Birmingham B38 8SD, GB

Ny Carlsberg Vej 100,
1760 Copenhagen V, DK
Trgovski marki
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(111) 04322

(111) 03259

(450) 31.03.1997

(450) 30.09.1996

(770) UNILEVER PLC

(770) Norgips GmbH Gebaude & Bauartikel

Port Sunlight, Wirral, Merseyside,
CH62 4ZD, Great Britain
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 06013

Grosse Rosenstr. 21, 34117 Kassel,
Germany Fed.Rep
(732) Jafa Worldwide Holdings (Lux) S.a.r.l. a
Luxembourg company
174 Route de Longwy, L-1940
Luxembourg, LU

(450) 31.03.1997

(111) 04642

(770) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED

(450) 30.09.1996

Shell Centre, London SE1 7NA,
Great Britain
(732) CEDEVITA d.o.o.
Planinska bb, 10000 Zagreb, HR
(111) 06719

(770) CDRJ North Atlantic (Lux) S.a.r.l.
174 Route de Longwy, L-1940
Luxembourg , Luxembourg
(732) Carlsberg Breweries A/S
Ny Carlsberg Vej 100,
1760 Copenhagen V, DK

(450) 31.12.1998

(111) 08350

(770) PLIVA d.d.

(450) 31.03.2002

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb,
Croatia
(732) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(111) 06579
(450) 31.12.1998
(770) ADRIS GRUPA d.d.
Obala V. Nazora br.1, Rovinj, Croatia

(770) Carlsberg A/S
Valby Langgade 1, 2500 Valby, Denmark
(732) NOVARTIS INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL LTD,
a corporation organized and existing
under the laws of the Bermuda
Hurst Holme, 12 Trott Road,
P.O. Box HM2899, Hamilton HM LX, BM

(732) Norgips GmbH & Co. KG
Grosse Rosenstr. 21, 34117 Kassel, DE
(111) 06579
(450) 31.12.1998
(770) NORGIPS AS
Torkop, N-3060 Svelvik, Norway
(732) Norgips GmbH & Co. KG
Grosse Rosenstr. 21, 34117 Kassel, DE

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA
(111) 01920

(111) 06525

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 23/08/2005

(111) 06527

(111) 04796
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/08/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/09/2005

(111) 06528

(111) 06268
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 11/07/2005

(111) 06474

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 22/09/2005

(111) 06529

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 12/09/2005

(111) 06475

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/09/2005

(111) 06540

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/09/2005

(111) 06479

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/10/2005

(111) 06555

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 13/09/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/09/2005

(111) 06556

(111) 06487
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/09/2005

(111) 06488

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/09/2005

(111) 06557

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/09/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 25/09/2005

(111) 06558

(111) 06517
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 16/08/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/10/2005

(111) 06559

(111) 06519
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 21/09/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/10/2005

(111) 06560

(111) 06520
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/09/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/10/2005

(111) 06561

(111) 06522
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/09/2005

(111) 06524

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/10/2005

(111) 06570

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 20/09/2005
Trgovski marki

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 09/08/2005

Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/09/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 06571
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 02/10/2005

(111) 06615
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 17/08/2005

(111) 06631
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/07/2005

(111) 06634
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 05/09/2005

(111) 06640
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 16/08/2005

(111) 06651
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 01/09/2005

(111) 06653
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 01/09/2005

(111) 06654
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 01/09/2005

(111) 06664
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 28/09/2005

(111) 06692
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 18/08/2005

(111) 06693
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/09/2005

(111) 06695
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 26/09/2005

(111) 06652
Pravoto na trgovskata marka prestanuva
da va`i na 01/09/2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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SPOJUVAWE NA FIRMA
(111) 00258

(111) 04288

(450) 31.12.1994

(450) 31.03.1997

(732) Diageo Brands B.V.

(732) BESTFOODS,

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
NL
(111) 04029
(450) 30.09.1996

a Delaware Corporation
700 Sylvan Avenue, International Plaza,
Englewood Cliffs, N.J. 07632, US
(580) 16.05.2006
(111) 06945

(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
NL
(111) 03648

(450) 30.09.1999
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
NL

(450) 31.03.1996

(111) 07077

(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
NL
(111) 05297

(450) 31.12.1999
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
NL

(450) 31.03.1997

(111) 07902

(732) Samsonite Corporation
11200 East 45th Avenue, Denver,
Colorado 80239, US
(111) 04279

(450) 31.12.2001
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
NL

(450) 31.03.1997

(111) 09812

(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
NL
(111) 04281

(450) 31.12.2003
(732) Monster Worldwide, Inc.
1633 Broadway, New York,
N.Y. 10038, US
(580) 07.08.2006

(450) 31.03.1997
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
NL

Trgovski marki
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licenci
(111) 01248

(111) 01403

(450) 31.12.1995

(450) 31.03.1996

(210) MK/T/ 1994/91869

(210) MK/T/ 1994/91877

(111) 01250

(111) 01412

(450) 31.12.1995

(450) 31.03.1996

(210) MK/T/ 1994/91871

(210) MK/T/ 1994/91886

ISPRAVKI
(111) 04170

(111) 01676

(450) 31.03.1997

(450) 31.03.1996

Se vr{i ispravka na vremeto na
va`ewe na trgovskata marka i toa
namesto 08.03.2004 treba da glasi:
(181) 15.01.2014

Se vr{i ispravka na vremeto na
va`ewe na trgovskata marka i toa
namesto 27.05.2014 treba da glasi:
(181) 12.10.2013

(580) 13.06.2006

(580) 07.08.2006

(111) 00458

(111) 01676

(450) 30.06.1995

(450) 31.03.1996

Se vr{i ispravka na vremeto na
va`ewe na trgovskata marka i toa
namesto 06.04.2004 treba da glasi:
(181) 05.04.2004

Se vr{i ispravka na imeto na
nositelot na pravoto na trgovskata
marka i toa namesto Apollinaris
Schweppes GmbH, Gruner Deich 15-17,
20097 Hamburg, DE, treba da glasi:
(732) Appollinaris & Schweppes GmbH,

(580) 07.08.2006
(111) 01187
(450) 31.12.1995

Gruner Deich 15-17, 20097 Hamburg, DE
(580) 07.08.2006

Se vr{i ispravka na vremeto na
va`ewe na trgovskata marka i toa
namesto 18.09.2014 treba da glasi:
(181) 20.12.2014
(580) 07.08.2006
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,
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(111) 03868

(111) 05385

(450) 30.09.1996

(450) 30.06.1997

Se vr{i ispravka na imeto na
trgovskata marka i toa namesto GUDE
MEESTER, treba da glasi:
(540) OUDE MEESTER

Se vr{i ispravka na imeto na
nositelot na pravoto na trgovskata
marka i toa namesto Predsiebiorstwo
„POLMOS” Bialystok, Spolka Akcyjna, ul.
Elewatorska 20, 15-950 Bialystok, PL,
treba da glasi:
(732) Przedsiebiorstwo „POLMOS” Bialystok,
Spolka Akcyjna ul. Elewatorska 20, 15950 Bialystok, PL

(580) 07.08.2006
(111) 04311
(450) 31.03.1997
Se vr{i ispravka na imeto na
nositelot na pravoto na trgovskata
marka i toa namesto Apollinaris
Schweppes GmbH, Gruner Deich 15-17,
20097 Hamburg, DE, treba da glasi:
(732) Appollinaris & Schweppes GmbH,

(580) 13.06.2006
(111) 05385
(450) 30.06.1997

(580) 07.08.2006

Se vr{i ispravka na pravoto na
prvenstvo na trgovskata marka i toa
treba da glasi:
(220) 19.09.1994

(111) 04929

(580) 13.06.2006

Gruner Deich 15-17, 20097 Hamburg, DE

(450) 30.09.1996
Se vr{i ispravka na vremeto na
va`ewe na trgovskata marka i toa
namesto 20.01.1995 treba da glasi:
(181) 16.06.1994
(580) 13.06.2006

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI,
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I
ME|UDR@AVNI ORGANIZACII
IME, KRATENKI, AMBLEMI I ZNAME NA OPEK FONDOT
ZA ME\UNARODEN RAZVOJ (OFID)
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Ime:		

Kratenki: OFID
			
THE OPEC FUND
Amblemi:

Zname:

OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
Reg.
br.

Reg.
br.

VPI[ANI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
121. TRPENOSKI, Leonid, advokat
ul. “Maksim Gorki” br. 18 lokal 8
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389 02 3296- 465
faks. 389 02 3296-557
e-mail: leonidtrpenoski@mt.net.mk

122. Dru{tvo za delovni uslugi
VIP AGENSI DOO Skopje
ul. “Vladimir Komarov” 18A/1-5
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks. 389 02 3111-235
e-mail: vipagency@mt.net.mk

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

82. SIMONOVSKI, Dragan, advokat
ul. “Pajko Maalo” bb
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389 02 3237-810

Zastapnici
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II izvestuvawa
I.
Предлози за промена на стандардот за електронско поднесување и
постапување според Договорот за соработка во областа на патентите
– PCT кој , ако се прифати ќе резултира во измени на анекс Ф од
“Administrative Instructions under the PCT” е испратен според Правило
89.2(б) од Правилникот според PCT, до националните и регионалните
патентни заводи и други организации кои се корисници на PCT системот
. Овие предлози се достапни на WIPO интернет страницата: http://
www.wipo.int/pct/efiling_standard/en.
Постојат 1,029,388 записи за влез во национална фаза , како и иформација
за статусот за 451,619 PCT пријави кои се достапни на PatentScopeSearch
Service на интернет страната: http://www.wipo.int/pctdb.
Ова важно достигнување е резултат на соработка помеѓу Светската
организација за интелектуална сопственост -WIPO и некои патентни
заводи како Австралија, Белиз, Бугарија, Канада, Кина, Германија,
Израел, Нов Зеланд, Република Кореја, Романија, Шпанија, Турција,
и Обединетото Кралство кои редовно ја информират Светската
организација за интелектуална сопственост – WIPO за PCT пријавите
кои влегле во национална фаза пред нивните заводи.
Со користење на INPADOC базата на податоци ќе бидат вклучени
информации од Австрија, Данска, Џорџија, Јапонија, Кенија, Латвија,
Литванија, Руска Федерација, Словачка, Словенија и Узбекистан.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни
работи и имаше чест да го извести за депонирањето од страна на
Владата на Република Гватемала на 14 јули 2006 на инструментот за
пристапување на Договорот за соработка во областа на патентите PCT
усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970, дополнет на 28 септември 1979,
изменет на 3 февруари 1984 и 3 октомври 2001.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Гватемала
на 14 октомври 2006.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комлименти кон министерот за надворешни работи
и го извести за депонирањето од страна на владата на Република
Гватемала на 14 јули 2006 на инструментот за пристапување нав
Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање
на микроорганизми за потребите на патентна заштита,, усвоен на 28
април 1977 во Будимпешта, дополнет на 26 септември 1980 август 2004
година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Гватемала
на 14 октомври 2006.
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III Statii
D-r Simeon Gelevski
redoven profesor

RE[AVAWE NA UPRAVNI PREDMETI VO RAZUMEN ROK I MOL^EWE NA
ADMINISTRACIJATA
1. Re{avawe na upravni predmeti
Utvrdenata politika vo sobranijata so koja se reguliraat op{testvenite, ekonomskite,
kulturnite, socijalnite i drugi odnosi, preto~eni (izrazeni) vo materijalnite normi i
propisi, organite na dr`avnata uprava se dol`ni da ja izvr{uvaat, da ja o`ivotvoruvaat
i neposredno da ja primenuvaat na konkretni upravno-pravni situacii i odnosi. Vo toa se
sostoi su{tinata na dejnosta na organite na upravata vo re{avaweto na upravnite raboti.
Pravno, taa se izrazuva preku primena na op{tite materijalni normi (apstraktni pravni
pravila), vrz konkretni situacii i odnosi, pri {to za gra|anite i za drugite pravni
subjekti se sozdavaat upravno-pravni odnosi so koi se re{ava za nivnite so zakon utvrdeni
prava, obvrski i interesi, pri {to seto toa pravno se izrazuva vo konkretniot upraven
akt, odnosno re{enieto.
Re{avaweto na upravnite raboti pretstavuva pravo i dol`nost na organite na
upravata. Vo vr{eweto na ovie dejnosti, nejzinite nositeli se samostojni vo ramkite na
zakonite i drugite propisi, pa nikoj ne mo`e vrz niv da vr{i vlijanie kakov konkreten
akt }e donesat vo konkretna upravna situacija. Sepak, vr{eweto na ovaa dejnost ne e
nitu ostaveno na apsolutnata slobodna volja na upravnite organi i na drugite organi i
organizacii i zaednici koi re{avaat upravni raboti vrz osnova na javni ovlastuvawa
- tuku nejzinoto vr{ewe e regulirano vo formalno-pravna smisla so Zakonot za op{tata
upravna postapka.
Spored Zakonot za op{tata upravna postapka site organi koi se nadle`ni da re{avaat
upravni raboti se dol`ni da se pridr`uvaat do zakonskata procedura vo utvrduvaweto
na materijalnata vistina, kako i vo doslednata primena na cela niza upravno-procesni
instituti (pravila) so koi se garantira zakonitosta v o postapkata na donesuvaweto na
re{enieto.
Doslednata primena na na~eloto na zakonitost vo vr{eweto na ovaa dejnost e od
posebna va`nost kako vo negovata materijalna smisla, taka i vo formalno-pravna smisla.
Imeno, so materijalnite normi na apstrakten (neopredelen) na~in se utvrdeni pravata,
obvrskite i interesite na pravnite subjekti, kako i uslovite koi treba da bidat ispolneti
za da se ostvarat tie prava, obvrski i interesi. Zada~ata na ovlastenite organi koi
re{avaat upravni raboti se sostoi vo toa da ispitaat i utvrdat vo edna so zakon regulirana
i opredelena postapka, dali vo konkretniot slu~aj se ispolneti zakonskite materijalni
uslovi za da se priznae nekoe pravo ili, pak, dali postojat so zakon predvidenite uslovi
za da se opredelat odredeni obvrski.
Re{avaweto na upravnite raboti pretstavuva osnovna dejnost na organite na
upravata vo koja doa|a do izraz nivnata karakteristika kako organi na vlasta, pa dokolku
re{enijata dobrovolno ne se izvr{uvaat, zad nivnoto realno izvr{uvawe stoi prisilba
na dr`avnite organi.
So pravo se postavuva pra{aweto dali ovaa najstandardna upravna dejnost dobiva
novi sodr`ini vo soglasnost so razvieniot stepen na novite op{testveni odnosi? Se
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predviduvaat dve pojdovni premisi: prvata e deka upravnite organi se dol`ni svoite
funkcii da gi vr{at na na~in koj }e soodvetstvuva na polo`bata na ~ovekot i gra|aninot,
a toa zna~i i dejnosta vo re{avaweto na upravnite raboti da se usoglasi so nivnata nova
ustavno-pravna polo`ba.
Od vtorata premisa proizleguva deka organite na upravata vo ramkite na svoite
prava i dol`nosti se dol`ni so svojata rabota na rabotnite lu|e i gra|anite i na drugite
pravni subjekti da im obezbedat efikasno ostvaruvawe na nivnite prava i interesi.
Ovie dve premisi i pokonkretno }e gi objasnime.
Prviot aspekt se izrazuva vo noviot na~in na vr{ewe na op{tata upravna funkcija,
odnosno vo toj kontekst i vo dejnosta na re{avaweto na upravnite raboti. Toa zna~i deka
organite na upravata koga sozdavaat upravno-pravni odnosi i koga donesuvaat re{enija
}e moraat toa da go pravat na nov na~in koj }e bide vo soglasnost so novata polo`ba na
~ovekot i gra|aninot vo demokratskoto gra|ansko op{testvo, vo soglasnost so nivnite
garantirani slobodi, prava i dol`nosti, so nivnoto slobodno tvore{tvo, zdru`uvawe i
aktivnosti, kako i so na~eloto na ramnopravnost.
So pravo se insistira i vo ovaa klasi~no-upravna dejnost da se so~uva dostoinstvoto
na na{iot ~ovek i gra|anin, a re{avaweto na upravnite raboti da se vr{i na na~in
koj }e e vo soglasnost so negoviot sevkupen gra|anski status. Preneseno na terenot na
konkretnite upravno-pravni odnosi toa ozna~uva takov nov priod, vo konkretna realizacija
na svoite prava ili na svoite obvrski, da mo`e da go po~uvstvuva vo vistinska smisla na
zborot garantiraniot ustavno-praven status, pri {to upravno-pravnite odnosi, uspe{no
i samostojno da se oslobodat od ostatocite na upravno-birokratskite elementi. Se razbira,
ovoj nov priod vo re{avaweto na upravnite raboti vo nikoj slu~aj ne smee da se odrazi vrz
kvalitetot na zakonitosta vo re{avaweto na konkretnite upravni predmeti. Naprotiv,
smislata na inovacijata e naso~ena kon zgolemuvaweto na garanciite za objektivnost i
zakonitost vo re{avaweto na upravno-pravnite raboti.
Vtoriot aspekt vo re{avaweto na upravnite raboti vo svojata nova dimenzija se izrazuva
vo dol`nosta na organite na upravata na gra|anite da im obezbedat efikasno ostvaruvawe
na nivnite prava i interesi vo sozdavaweto uslovi i vo prezemaweto merki so koi
se olesnuva i ovozmo`uva {to pobrzo i popotpolno ostvaruvawe na nivnite prava
i interesi, odnosno izvr{uvawe na nivnite obvrski, kako i da im se dade pomo{ vo
ostvaruvaweto i vo za{titata na nivnite prava i interesi.
Konkreten pridones na ostvaruvaweto na ovoj aspekt na inovacijata, e voveduvaweto
na na~eloto na efikasnost i vo Zakonot za op{tata upravna postapka. Spored ova na~elo,
organite, organizaciite i zaednicite se dol`ni pri re{avaweto na upravnite raboti da
obezbedat efikasno ostvaruvawe na pravata, obvrskite i interesite na gra|anite, kako
i na drugite subjekti vo upravno-pravnite odnosi. Vo vrska so toa, se predviduva dol`nost za
organite na upravata, tie da gi re{avaat barawata na gra|anite vo propi{anite rokovi, kako
i dol`nost da gi razgleduvaat i da im davaat odgovori na nivnite pretstavki i predlozi. Za
organite na upravata koi neposredno komuniciraat i op{tat so gra|anite se predviduva
obvrska, vr{eweto na rabotite da go organiziraat na takov na~in, {to na gra|anite }e
im ovozmo`at polesno i vo pokratka postapka ostvaruvawe na nivnite prava, odnosno
izvr{uvawe na nivnite obvrski.
Sprema slu`benicite vo upravata, }e se sproveduva itna postapka dokolku vo
komuniciraweto i op{teweto so gra|anite projavat nepravilen odnos, pa nivnite
pretstavki i `albi }e podle`at na ekspeditivno i prioritetno razgleduvawe.
Spomnatite modaliteti vo odnos na inovaciite vo re{avaweto na upravnite raboti,
}e bidat dol`ni da gi po~ituvaat i organizaciite i zaednicite i zdru`enijata na gra|anite
koga vo vr{eweto na javni ovlastuvawa re{avaat za pravata, obvrskite i interesite na
gra|anite, rabotnite lu|e i na drugite pravni subjekti.
Site ovie novini imaat edinstvena cel da se obezbedi efikasno, brzo, zakonito
i demokratsko ostvaruvawe na pravata, obvrskite i interesite na rabotnite lu|e i
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gra|anite, kako i na drugite subjekti vo upravno-pravnite odnosi, odnosno vo re{avaweto
na upravnite raboti.
2. Re{avawe na upravni predmeti vo razumen rok i mol~ewe na administracijata
Re{avawe vo razumen rok e izri~no barawe za ekonomi~no i efikasno re{avawe na
predmetite, za razumno traewe na postapkata, za standard koj treba da se izdigne na nivo
na op{t i osnoven princip vo upravno-procesnoto pravo.
Razumen rok pretstavuva norma, odnosno standard za vremenska dol`ina vo
re{avaweto na oddelni upravni predmeti. Kolku vreme }e trae odredena upravna postapka
}e zavisi od slo`enosta na upravniot predmet, od vidot na pravnata za{tita {to se bara
vo konkretniot slu~aj, od brojot na strankite i u~esnicite vo upravnata postapka, kako i
od drugi specifi~ni elementi i kriteriumi.
So po~ituvawe i uva`uvawe na re{avawe na upravni predmeti vo razumen rok se
utvrduva i praven standard za vremenska dol`ina i vremensko traewe na eden upraven
proces. Pod poimot razumen rok se podrazbira vreme dovolno za da se utvrdi osnovanosta
ili neosnovanosta na baraweto za re{avawe na konkreten upraven predmet. Spored m-r
Kamiloska, poimot razumen rok pretstavuva praven standard koj ja afirmira brzinata na
re{avaweto, a gi isklu~uva nepotrebnite odolgovlekuvawa, so ~ie po~ituvawe gra|anite
se zdobivaat so pravo koe im garantira pravna sigurnost.
Poimot razumen rok e edna ne ba{ precizna pravna formulacija koja e relativna i
vo osnova zavisi od te`inata i slo`enosta na upravniot predmet {to treba da se re{ava.
Zatoa i se trgnuva vo iznao|awe i utvrduvawe na eden op{to prifatliv rok za re{avawe
i na komplicirani i slo`eni predmeti. Toj rok vo princip iznesuva dva meseci, ili vo
opravdani situacii dopolnitelno u{te eden mesec, a za ednostavnite upravni, predmeti
va`i praviloto tie da se re{avaat itno i vo {to pokratok razumen rok.
Re{avaweto na upravnite predmeti e potrebno da se ostvari vo razumen rok i bez
odolgovlekuvawe zatoa {to gra|anite o~ekuvaat da si gi ostvarat ili da si gi za{titata
svoite so Ustav i so zakon utvrdeni prava. Sepak, vo redovnata upravna praktika dol`inata
na upravnata procedura iako so zakon limitirana na eden mesec ili najdocna dva meseci,
mnogu ~esto e dolgotrajna, neizvesna i spora. (primer, postapkite za denacionalizacija
kako eklatanten slu~aj vo upravnata praktika vo Republika Makedonija navistina traat
so godini, pa duri i namerno se odolgovlekuvaat).
Bavnoto re{avawe na upravnite predmeti {to ponekoga{ se od isklu~itelno zna~ewe
za strankite (penzija, socijalna pomo{, dozvola za obavuvawe na nekoja dejnost, visina na
dano~na obvrska, vra}awe na imot, li~en status itn.) za strankite zna~at protivpravno i
nezakonito odbivawe na slu`bena obvrska i dol`nost na upravata od strana na upravnite
slu`benici.
Seto toa gra|anite gi obeshrabruva za da veruvaat vo principot na zakonitost i
vladeewe na pravoto, pa vo krajna linija i da nemaat verba vo pravnata dr`ava.
Vo Republika Makedonija so Strategijata za reforma na dr`avnata administracija,
so procesnite promeni vo ZOUP, so noviot Zakon za upravni sporovi i niza personalni,
tehni~ki i drugi inovacii i merki (voveduvawe na edno{alterski sistem i elektronska
uprava) seriozno se nastojuva da se izvr{at zna~ajni pomestuvawa vo pravec na zabrzuvaweto
na upravnite procesni dejstvija i vo re{avaweto na upravnite predmeti vo razumen rok.
Re{avaweto vo razumen rok na barawata na strankite e kako {to ve}e rekovme nivno
ustavno, zakonsko subjektivno pravo, a za upravnite organi i organite i subjektite so
javni ovlastuvawa nivna pravna obvrska i dol`nost. No, vo praktikata ~esti se slu~aite


М-р Татјана Зороска-Камилоска: Траење на парнична постапка и правото на судење во
разумен рок, докторка дисертација, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2006, стр. 56 – 61 
и понатаму.
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na mol~ewe na administracijata pri {to strankite ne dobivaat nikakov odgovor.
Ovoj problem ne e problem od najnovoto vreme – tuku kako takov se provlekuva mo{ne
odamna. Dr`avite prezemale brojni merki za negovo nadminuvawe i porano, no toj postoi
i denes, pa i vo aktuelniot moment i istoriskiot kontekst vo Republika Makedonija.
Mora da se iznajdat sigurni i efikasni pravni sredstva (pred sè) so koi op{testvoto
}e se brani od neaktivnosta na administracijata.
Mol~eweto na administracija e propust vo vr{ewe na slu`bena dol`nost koj na
odreden praven na~in treba da se regulira, da se limitira i da se sankcionira.
Postojat dve pretpostavki pri mol~ewe na administracijata:
Prvata pretpostavka e deka organot koga mol~i se smeta deka pozitivno go re{il
slu~ajot. Toa e mnogu retko (isklu~ok od praviloto) i samo vo so zakon predvideni slu~ai,
zatoa {to bi mo`elo da dojde do namerni zloupotrebi vo negovata za~estena primena.
Vtorata pretpostavka, t.e. pravilo e: koga administracijata mol~i da se smeta deka
barawata na strankite se odbieni.
Vo upravnata teorija i praktika poznato e postoewe na tri vida mol~ewe na
administracijata. Prva situacija – koga prvostepeniot organ mol~i i koga ne donesuva
re{enie vo opredelen rok; Vtora situacija – koga vtorostepeniot organ mol~i i ne
donesuva re{enie po povod podnesena `alba protiv prvostepen upraven akt; i Treta
situacija – koga Vrhovniot sud na Republika Makedonija, ili vo idnina Upravniot sud
mol~i i ne odlu~uva po podnesena tu`ba protiv kone~no re{enie na dr`avnata ili javnata
uprava.
O~igledno e deka }e bide potrebno da se obezbedi pravna za{tita protiv site tri
oblici na mol~ewe na administracijata.
3. Pravna za{tita od mol~ewe na administracijata
Vo ZOUP vo posebni odredbi e predvidena maksimalna pravna za{tita za strankite
(poedincite i pravnite lica) od neaktivnost i mol~ewe na administracijata.
Vo ponatamo{nata analiza vo ovoj del od trud }e gi prezentiram normativnite pravni
re{enija vo ZOUP i vo ZUS so propraten komentar na tie zakonski re{enija.
A) Prva pravna situacija
a) Rok za izdavawe na prvostepeno re{enie
Vo slu~ajov stanuva zbor za prvata pravna situacija na mol~ewe na administracijata
koga prvostepeniot organ mol~i i ne donesuva re{enie vo opredeleniot rok. Ovaa upravnopravna situacija vo noviot ZOUP e regulirana vo ~len 221 koj glasi:
„(1) Koga postapkata se poveduva po barawe na strankata odnosno po slu`bena
dol`nost, ako e toa vo interes na strankata, a pred donesuvawe na re{enieto ne e
potrebno da se sproveduva posebna ispitna postapka, nitu postojat drugi pri~ini poradi
koi ne mo`e da se donese re{enie bez odlagawe (re{avawe na prethodno pra{awe i drugo),
nadle`niot organ e dol`en da donese re{enie i da i go dostavi na strankata {to pobrzo,
a najdocna vo rok od eden mesec, smetaj}i od denot na predavaweto na urednoto barawe,
odnosno od denot na poveduvaweto postapka po slu`bena dol`nost, ako so poseben propis
ne e opredelen pokratok rok. Vo drugite slu~ai koga postapkata se poveduva po povod
barawe na strankata, odnosno po slu`bena dol`nost ako e toa vo interes na strankata,
nadle`niot organ e dol`en da donese re{enie i da go dostavi do strankata najdocna vo rok
od dva meseca ako so poseben propis ne e opredelen pokratok rok.
(2) Ako nadle`niot organ protiv ~ie re{enie e dopu{tena `alba, ne go donese
re{enieto i ne go dostavi do strankata vo propi{aniot rok, strankata ima pravo na `alba
kako da e odbieno nejzinoto barawe.
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(3) Nadle`niot organ, ako ne e vo mo`nost da go donese re{enieto vo zakonskiot rok
(od eden mesec, odnosno dva meseca) e dol`en najdocna vo rok od osum dena po istekot na
zakonskiot rok za re{avawe, pismeno da ja izvesti strankata za pri~inite poradi koi ne
go donel re{enieto vo opredeleniot rok.
(4) Nadle`niot organ e dol`en da go opredeli noviot dopolnitelen rok za donesuvawe
na re{enieto, odnosno da ja upati strankata za mo`nosta da pokrene postapka poradi
mol~ewe na administracijata.”
Zaradi zabrzuvawe na postapkata i zaradi sproveduvawe na na~eloto na ekonomi~nost
i efikasnost vo re{avaweto na upravnite raboti, ZOUP vo stav 1 na ~len 221 propi{uva
rok vo koj re{enieto vo upravnata postapka mora da se izdade. Ovoj rok ne e ist za
site re{enija, tuku zavisi od prirodata na upravnata rabota {to se re{ava. Taka, koga
postapkata se poveduva po barawe na strankata, a pred donesuvawe na re{enieto ne e
potrebno da se sprovede posebna ispitna postapka, nitu postojat drugi pri~ini zaradi
koi ne mo`e da se donese re{enie bez odlagawe (re{avawe na prethodno pra{awe i dr.)
- nadle`niot organ e dol`en da go donese re{enieto i da go dostavi na strankata {to
pobrgu, a najdocna vo rok od eden mesec smetaj}i od denot na predavaweto na urednoto
barawe, dokolku so poseben propis ne bil opredelen pokratok rok.
Vo ostanatite slu~ai, koga postapkata se poveduva po povod barawe na strankata,
nadle`niot organ e dol`en da go donese re{enieto i da i go dostavi na strankata najdocna
vo rok od dva meseca, ako so posebni propisi ne e opredelen pokratok rok.
Prakti~noto pravno zna~ewe na ovie rokovi se sostoi vo toa, {to po nivniot istek
se smeta (prezumpcija) deka e doneseno negativno re{enie, odnosno deka strankata bila
odbiena, pa taa ima pravo na `alba poradi mol~ewe na administracijata.
Soglasno stav 3 dokolku organot ne e vo mo`nost da go donese re{enieto vo zakonskiot
rok (najdocna vo rok od 8 dena) dol`en e pismeno da ja izvesti strankata za pri~inite
zaradi koi ne mo`el da go donese re{enieto vo zakonskiot rok.
Soglasno pak, ~len 221 stav 4 nadle`niot organ e dol`en da opredeli nov, dopolnitelen
rok vo koj }e go donese re{enieto, odnosno }e ja upati strankata da pokrene postapka
poradi mol~ewe na administracija.
Ova e dobro re{enie zatoa {to strankata vedna{ }e znae {to da prezeme, bidej}i
porano neznaej}i ostanuva{e da ~eka da i se donese re{enie, ponekoga{ vo nedogled.
B) Vtora pravna situacija
b1) @alba koga prvostepeno re{enie ne e doneseno
b2) Rok za donesuvawe re{enie po `alba
Vtorata pravna situacija ima dve razvrski, i toa:
Prvata razvrska nastanuva koga vtorostepeniot organ odlu~uva po `alba poradi
mol~ewe na administracija (koga prvostepeno re{enie ne e doneseno, ~len 246 od
ZOUP).
Vtorata razvrska nastanuva kaj vtorostepeniot organ koga e podnesena `alba. Vo
noviot ZOUP vo ~len 247 e regulirana negovata obvrska za re{avawe po `albata, odnosno
vo koj rok toa treba da bide storeno.
Najnapred vo trudot }e stane zbor za prvata razvrska za:

b1) @alba koga prvostepeno re{enie ne e doneseno
Prvata razvrska na vtorata pravna situacija e regulirana vo ~len 246 od ZOUP, koj
glasi:
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„(1) Ako `alba izjavila stranka po ~ie barawe prvostepeniot organ ne donel re{enie
(~len 221 stav (2)) od ovoj zakon, vtorostepeniot organ }e bara prvostepeniot organ da
mu gi soop{ti pri~inite poradi koi ne e doneseno re{enie vo rokot. Ako najde deka ne
e doneseno re{enie vo rokot poradi opravdani pri~ini, ili poradi vina na strankata,
na prvostepeniot organ }e mu opredeli rok za donesuvawe na re{enie, koj ne mo`e da
bide podolg od 30 dena. Ako pri~inite poradi koi ne e doneseno re{enie vo rokot ne se
opravdani, vtorostepeniot organ }e bara prvostepeniot organ da mu gi isprati spisite na
predmetot.
(2) Ako vtorostepeniot organ mo`e da ja re{i rabotata spored spisite na predmetot,
}e donese svoe re{enie, a ako ne mo`e, sam }e ja sprovede postapkata i so svoe re{enie }e
ja re{i rabotata. Po isklu~ok, ako vtorostepeniot organ najde deka postapkata pobrzo
i poekonomi~no }e ja sprovede prvostepeniot organ, }e mu nalo`i da go stori toa i
sobranite podatoci da mu gi dostavi vo opredelen rok i potoa sam }e ja re{i rabotata.
Vakvoto re{enie e kone~no.”
Prvostepeniot organ soglasno na~eloto na efikasnost i ekonomi~nost vo raboteweto
e dol`en po barawe na strankata da donese re{enie {to pobrgu, a najdocna vo rok od
dva meseci. Ako re{enieto ne bide doneseno vo propi{aniot rok nastapuva mol~ewe na
administracijata i soglasno zakonot postoi pretpostavka (zakonska prezumpcija) deka
baraweto na strankata e odbieno, odnosno deka e doneseno negativno re{enie.
Vo takva situacija, iako ne e doneseno re{enie za da se za{titi strankata od
arbitra`nata uprava koja ne saka da re{ava, taa ima pravo na `alba do neposredno
povisokiot organ kako nejzinoto barawe da bilo odbieno. Koga }e ja primi `albata,
vtorostepeniot organ vedna{ }e pobara izvestuvawe od prvostepeniot organ da mu gi
ka`e pri~inite zaradi koi ne go donel re{enieto vo zakonskiot rok. Ako najde deka
re{enieto ne bilo doneseno od opravdani pri~ini, ili poradi vina na samata stranka
– }e mu opredeli na prvostepeniot organ primeren rok za donesuvawe na re{enieto. Ovoj
rok ne mo`e da bide podolg od eden mesec. Koga, pak, oceni deka pri~inite zaradi koi
re{enieto ne bilo doneseno vo rok, ne se opravdani, vtorostepeniot organ }e gi pobara da
mu se ispratat spisite na predmetot.
b2) Rok za donesuvawe re{enie po `alba
Vtorata razvrska na vtorata pravna situacija e regulirana vo ~len 247 od ZOUP, koj
glasi:
„(1) Re{enie po `albata mora da se donese i da i se dostavi na strankata {tom e toa
mo`no, a najdocna vo rok od dva meseca smetaj}i od denot na predavaweto na `albata, ako
so poseben propis ne e opredelen pokratok rok.
(2) Ako strankata se otka`e od `albata, postapkata po `albata se zapira so
zaklu~ok.”
Vtorostepeniot organ, isto taka e obvrzan vo odreden rok da donese re{enie po povod
podnesena `alba. Soglasno stav 1 na ~len 247 re{enieto po `alba mora da se donese i da i
se dostavi na strankata {to e mo`no porano, a najdocna vo rok od dva meseci smetaj}i od
denot na predavaweto na `albata, ako so poseben propis ne e opredelen pokus rok.
Vo navedeniot rok vtorostepenoto re{enie mora da i bide dostaveno na strankata
koja ja podnela `albata. Me|utoa, vtorostepeniot organ po pravilo, ne vr{i neposredno
dostavuvawe na svoeto re{enie na strankata {to se `alela.
Bo slu~aj strankata da se otka`e od `albata (mo`e i toa da se slu~i) vtorostepeniot
organ ja zapira postapkata so zaklu~ok. Protiv ovoj zaklu~ok ne e dopu{tena `alba, no
mo`e da se pokrene upraven spor.
V) Treta pravna situacija
v1) Upraven spor vo slu~aj na mol~ewe na administracija
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v2) Mol~ewe na sudot po povod tu`ba za molk na administracijata
v3) Mol~ewe na administracija vo ispolnuvawe na sudska presuda vo upraven spor
Tretata pravna situacija ima tri varijanti:
pod v1) Koga se pokrenuva upraven spor poradi mol~ewe na administracijata;
pod v2) Koga sudot mol~i i ne ja re{ava tu`bata poradi mol~ewe na administracija;
pod v3) Koga administracijata mol~i vo ispolnuvawe na sudska presuda vo upraven
spor.
v1) Upraven spor vo slu~aj na mol~ewe na administracijata
I pokraj zakonskite obvrski na donositelite na re{enijata deka tie se dol`ni
navremeno i efikasno da re{avaat za pravata i obvrskite na gra|anite i na drugite subjekti
vo upravnata postapka, sepak vo praktikata se slu~uva administracijata „da mol~i”, da ne
donesuva re{enie, a co toa strankata da ja ostava da ~eka i taa da ne mo`e da gi ostvari
svoite prava. Za da nema nejasni situacii i neizvesnosti, zakonodavecot procesualno ja
za{tituva strankata od vakvoto propu{tawe na re{avawe na upravni raboti od strana
na nadle`nite upravni organi i drugi ovlasteni donositeli na re{enija. Imeno, ova od
pri~ina {to upraven spor mo`e da se vodi po pravilo samo protiv upraven akt, a bidej}i
pri „mol~eweto na administracijata” tokmu toj upraven akt go nema, pa na toj na~in se
onevozmo`uva vodewe na upraven spor, odnosno se onevozmo`uva sudska kontrola. Za da se
spre~i ovaa blokada, ZUS vo ~len 22 ja predviduva slednava procesualna mo`nost:
„Ako vtorostepeniot organ vo rok od 60 dena ili vo posebno propi{an odreden
pokratok rok ne donel re{enie po `alba na strankata protiv prvostepeniot organ, a ne go
donese nitu vo ponatamo{niot rok od sedum dena po povtoreno barawe, strankata mo`e da
povede upraven spor kako `albata da i e odbiena. Na toj na~in mo`e da postapi strankata
i koga po nejzino barawe ne donel re{enie prvostepeniot organ protiv ~ij akt nemalo
mesto za `alba.
Ako prvostepeniot organ protiv ~ij akt ima mesto za `alba vo rok od 60 dena ili vo
posebno propi{an odreden pokratok rok ne donel nikakvo re{enie po baraweto, strankata
ima pravo da se obrati so svoe barawe do vtorostepeniot organ. Protiv re{enieto na
vtorostepeniot organ strankata mo`e da povede upraven spor, a mo`e spored spomnatite
uslovi da go povede i ako toj organ ne donese re{enie”.
So spomenatite upravno-sudski (pred sè) procesni mo`nosti í se dava {ansa na
strankata vo slu~aj na mol~ewe na administracijata da mo`e da pokrene upraven spor
iako ne e donesen upraven akt. Vo slu~ajot se poa|a od fikcija i od pretpostavka, imeno,
iako re{enie (upraven akt) ne e doneseno za da mo`e da bide predmet na upraven spor, se
pretpostavuva deka organot, ako vo tolkav propu{ten rok ne re{aval, ja odbil strankata i
deka e donesen konkreten akt (re{enie) so koe strankata bila odbiena od svoeto barawe.
Tu`bata poradi mol~ewe na administracijata ne mo`e da bide neblagovremena, tuku
samo predvremena, odnosno predadena pred da izminat 60 dena za donesuvawe na re{enieto
ili pak predadena i pred rokot od 7 dena po „opomenata” da se donese upravniot akt,
odnosno re{enieto.
v2) Koga sudot mol~i i ne ja re{ava tu`bata poradi mol~ewe na administracijata
Poradi preoptovarenost so predmeti na Vrhovniot sud na Republika Makedonija,
redovnata postapka vo re{avaweto na upravnite sporovi e mo{ne bavna i vo prosek trae
od 1 do 2 godini, pa i do tri godini. Stanuva zbor za apsolutna neefikasnost, a so toa i
za nepo~ituvawe na na~eloto za re{avawe na sudskite sporovi vo razumen rok. Vakvata
sostojba se provlekuva so godini pri {to Vrhovniot sud so svojot aktuelen personalen
sudski sostav ne e vo mo`nost da gi re{ava vo razumen rok. Ottuka, sosema se razbirlivi
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najnovite promeni vo ZUS od 2006 godina so koi se predviduva da se formira nov Upraven
sud koj }e gi re{ava ovie predmetot vo pokratok rok – zatoa {to }e bide organiziran kako
specijaliziran sud i so zgolemen broj na sudii (19). Me|utoa, do po~etokot na idnata, 2007
godina, koga treba da profunkcionira noviot Upraven sud, a se razbira i potoa, dodeka se
namali zaostanatiot broj na upravni predmeti {to toj }e gi prezeme – verojatno }e ima
slu~ai na mol~ewe na sudot i na oddol`uvawe (zasega bez zakonski limit do koga i vo koj
rok toa e mo`no) na re{avaweto na redovnite tu`bi, no i na tu`bite poradi mol~eweto
na administracijata.
Vo nepi{anata praktika na Vrhovniot sud dosega va`e{e nepi{ano pravilo na
tu`bite poradi mol~ewe na administracijata da im se dava prioritetno zna~ewe, itno
i po obi~aj pobrgu da se re{avaat. Me|utoa, zakonska obvrska za prioritet na nivno
re{avawe ne postoi. Zatoa pak postoi praven institut „barawe za davawe predimstvo ili
prioritet vo re{avaweto na upravni sporovi (tu`bi)” – koe se podnesuva do pretsedatelot
na Vrhovniot sud na Republika Makedonija koj vo opravdani slu~ai za redovnite tu`bi, a
osobeno za ovie poradi mol~ewe na administracijata, – vo princip redovno im odobruva
prioritetno re{avawe.
v3) Administracijata mol~i vo ispolnuvawe sudska presuda vo upraven spor
Koga strankata povede upraven spor poradi mol~ewe na administracijata (tu`eniot
organ ne go donel upravniot akt), a sudot najde deka e opravdano, toj so presuda }e ja uva`i
tu`bata i }e opredeli vo koja smisla nadle`niot dr`aven organ da donese re{enie (~len
52 od ZUS).
Presudata vo sporot poradi mol~ewe na administracijata e specifi~en vid presuda,
zo{to ovde predmetot na presudata ne e upraven akt, bidej}i nego i go nema, pa sudot ne
mo`e nitu da go poni{ti. Sudot vo ovoj slu~aj, spored samata logika na rabotite, mo`e da
izbira me|u dve alternativi:
– samiot da ja re{i upravnata rabota, odnosno sporniot odnos, vo koj slu~aj nadle`niot
organ nema potreba da donesuva upraven akt; ili,
– da ja uva`i tu`bata i da opredeli vo koja smisla nadle`niot organ da donese svoe
re{enie.
Na{iot ZUS ja usvoi vtorata alternativa, pa presudata vo slu~aj na mol~ewe na
administracijata ne go re{ava sporniot odnos, tuku opredeluva vo koja smisla nadle`niot
organ da donese re{enie, vo sè postapuvaj}i spored sudskata presuda poradi mol~ewe na
administracijata.
Ako nadle`niot organ po poni{tuvaweto na upravniot akt ne donese vedna{, a
najdocna vo rok od 30 dena, nov upraven akt ili akt vo izvr{uvawe na presudata donesena
po tu`ba poradi mol~ewe na administracija, strankata mo`e so poseben podnesok da bara
donesuvawe na takov akt od sudot {to ja donel presudata. Ako nadle`niot organ ne donese
akt nitu za sedum dena od ova barawe strankata mo`e da bara donesuvawe na takov akt od
sudot. Po takvoto barawe sudot }e pobara od nadle`niot organ izvestuvawe za pri~inite
poradi koi ne go donel aktot.
Nadle`niot organ e dol`en da go dade ova izvestuvawe vedna{, a najdocna vo rok od
sedum dena. Ako toj toa ne go stori, ili ako dadenoto izvestuvawe spored nao|awe na sudot
ne go opravduva neizvr{uvaweto na sudskata presuda, sudot }e donese re{enie koe vo sè
go zamenuva aktot na nadle`niot organ. Sudot ova re{enie }e go dostavi do nadle`niot
organ za izvr{uvawe i za toa istovremeno }e go izvesti organot koj vr{i nadzor.
Organot nadle`en za izvr{uvawe e dol`en bez odlagawe da go izvr{i vakvoto
re{enie (~len 53 od noviot ZUS).
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Iv Soop{tenie
So re{enie br.33-4276/1 od 10 septemvri 2006 godina, direktor na Dr`avniot zavod za
industriska sopstvenost e gospodinot Bajram Ameti.
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